Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia
„ Promyk” za 2011r.
11-500 Giżycko ul.Pionierska11
e-mail promyk-gizycko@wp.pl
Str. Internetowa : www.promyk-gizycko.pl
Tel. stacjonarny: 87 428 4171,
Tel. komórkowy: 695 200 005
Data wpisu w KRS----------------------11.05.2006r.
Regon--------------------------------------511397750

Dane dotyczące członków Zarządu:
Maria Popieluch-------------------------prezes
Monika Dziel Lewandowska---------vice-prezes
Krystyna Szydłowska------------------sekretarz
Anna Jeżowska--------------------------skarbnik

CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA:
1.Pomoc osobom chorym na nowotwór, przewlekle chorym,
długoterminowym oraz osobom niepełnosprawnym
niekwalifikujących się do hospitalizacji, wymagających kontynuacji
świadczeń lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych,
psychologicznych, opiekuńczych i socjalnych.
2.Wspieranie idei opieki paliatywnej i długoterminowej
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3.Zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób z
chorobą nowotworową i niepełnosprawnych
4.Zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny.
5.Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi na
chorobę nowotworową, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.
6.Działalność charytatywna na rzecz chorych nowotworowych,
przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz dzieci osieroconych.
7.Propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej i opiece nad obłożnie
chorymi.
8.Ochrona i promocja zdrowia.
9.Promocja i organizacja wolontariatu dla potrzeb chorych,
niepełnosprawnych i ich rodzin oraz dzieci osieroconych.
Stowarzyszenie liczy 35 członków.

1. REALIZACJA PLANU w 2011r.
--przeszkolono dwie pielęgniarki w zakresie obsługi aparatu EKG
--wykonano regały do magazynu na sprzęt medyczny w Giżycku
--zorganizowano wycieczkę do Hospicjum Stacjonarnego w Elblągu
dla pracowników wszystkich komórek organizacyjnych w drodze na
konferencję Medycyny Paliatywnej do Krynicy Morskiej zwiedziliśmy
Hospicjum w Elblągu o standardach UE, które prowadzi Konsultant
naszego województwa Pani Wiesława Pokropska.
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--współpraca z samorządami obu powiatów układała się bardzo
dobrze.
--współpraca z Urzędami Pracy w obu powiatach dobra.
W 2011r staż w naszych komórkach organizacyjnych odbyły:
2 osoby skierowane przez Giżycki Urząd Pracy. Urząd Pracy w
Węgorzewie nie skierował do HD stażystów mimo, iż wnioski były
składane.
--zarejestrowaliśmy w CZP w Olsztynie następną komórkę
organizacyjną DOMOWA TLENOTERAPIA powiat Giżycki.
--księgowa otrzymała dodatkowe obowiązki:
---------prowadzenie akt osobowych pracowników
--------odpowiedzialność za sprzęt medyczny wypożyczanie i
przyjmowanie zwrotów.
CO Z PLANU na 2011r. NIE ZREALIZOWANO?
--nie staraliśmy się o pieniądze unijne. Stowarzyszenie posiada
małe pieniądze oraz brak osoby przygotowanej merytorycznie do
opracowywania wniosków.
--nie dokończyliśmy meblowania w Giżycku i w Węgorzewie. Były
inne potrzeby----- ważniejsze.
--nie otrzymaliśmy lokalu w Węgorzewie.
--nie wygraliśmy konkursu ofert w NFZ na tlenoterapię domową,
ponieważ nie mamy lekarza ze specjalizacją pulmonologiczną. Do
konkursu stanęliśmy z SPZOZ Giżycko.
Punkty planu niezrealizowanego zostaną uwzględnione w planie na
2012r.
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W Stowarzyszeniu odbyła się kontrola podatkowa przeprowadzona
przez URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ w OLSZTYNIE w dniach
28.10.2011r—03.11.2011r.
Zakres kontroli:
Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz
prawidłowość obliczania i wpłacania podatku dochodowego od
osób prawnych za lata 2009-2010.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości
w zakresie deklarowania podstaw opodatkowania
oraz obliczania i wypłacania podatku dochodowego
od osób prawnych za lata 2009-2010.( wynik kontroli z
dnia 29 listopada 2011r.).
Kontrola Urzędu Pracy w Giżycku w dniu 18.10.2011r.
Dotyczyła organizacji stażu ( Kapitał Ludzki projekt” Praca—
najlepszy wybór) badań lekarskich stażystów, szkolenia BHP i
p. poż.,

Kontrola stwierdziła, iż pracodawca wywiązuje się z
zobowiązań wynikających z podpisanej umowy
dotyczącej organizacji stażu dla osób bezrobotnych.
Kontrola NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA w dniu
24.11.2011r.dotyczyła:
---oględzin pomieszczeń, sprawdzono kwalifikacje lekarzy i
pielęgniarek, rejestr komórek organizacyjnych, wyposażenie toreb
pielęgniarskich.
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Podczas kontroli stwierdzono, że pomieszczenia,
personel, zasoby są zgodne ze stanem faktycznym
( protokół oględzin z dnia 24.11.2011r).
2. Realizacja UCHWAŁ w 2011r.

było , ich 46

Uchwały podjęte przez Zarząd Stowarzyszenia dotyczyły
następujących kwestii:
a--zwrot kosztów dla chorych za zakup leków, opłaty
transportu na chemioterapię ,zakup żywności.
b--zakup opału na zimę dla chorych w trudnej sytuacji
finansowej
c. zakup sprzętu medycznego
d--zwrot kwoty pieniężnej wpłacanej przez podatników dla
Angeliki Budzickiej chora na chorobę nowotworową,
e--realizacja zadania publicznego w Giżycku.
f--realizacja zadania publicznego w Węgorzewie.
g--konferencja Medycyny Paliatywnej w Krynicy Morskiej
h--darowizna przekazana przez Fundację Hospicyjną w
Gdańsku i Fundację Holender Trust z Londynu
i--udział Prezes w VI Ogólnopolskim Forum Inicjatyw
Pozarządowych w Warszawie 17.09.2011r, razem z FOS-ą
Olsztyn.
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j--kasacja zużytego sprzętu.
k--zamówienie regału do magazynu i realizacja tego zamówienia
l. udział w akcji ogólnokrajowej „ Hospicjum to też życie”
ł.--zmian w Stowarzyszeniu i NZOPD w Giżycku w oparciu o Ustawę z
kwietnia 2011r.o działalności leczniczej i Ustawę z 24 kwietnia2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dostosowanie
Statutu Stowarzyszenia do podmiotu leczniczego i opracowanie
regulaminu podmiotu.
m.--wigilia dla chorych
n.--paczki dla dzieci osieroconych
p.--paczki żywnościowe dla chorych w trudnej sytuacji finansowej z
CARITASU.
Jak realizowaliśmy uchwały?
a. zwrot kosztów za leki, worki stomijne, płytki, dojazd do szpitala,
zwrot kosztów za zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz
żywności----------------------------------------21.684,53 zł.
b. zakup opału------------------------------------16.421,79 zł.
c. Zakup sprzętu medycznego----------------59.242,50 zł.
d. Zakup mebli i sprzętu do biur----------------8.542,75 zł.
e. Zwrot kwoty wpłacanej przez podatników 1% dla Angeliki
Budzickiej:----------------------------------------5.773,70zł.
Radio Planeta, i uczniowie--------------------5.144,14zł.
F g. zadania publiczne w Giżycku i Węgorzewie zostały wykonane w
100% , rozliczone w terminie.
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Giżycko 8.500,00zł. wkład Stowarzyszenia
950,00zł.
Węgorzewo 8.000.00zł wkład Stowarzyszenia 900,00zł.
Razem do zadania publicznego realizowanego w środowisku ludzi
chorych Giżycku i Węgorzewie Stowarzyszenie dopłaciło---------------------------------------------------------------------------- 1.850,00zł.
g. Konferencja w Krynicy Morskiej organizowana jest każdego roku
przez Konsultant Medycyny Paliatywnej Panią Wiesławę Pokropską.
W konferencji uczestniczyło 13 pracowników.
Każdy uczestnik otrzymał certyfikat z punktami edukacyjnymi ( akta
osobowe).
h. darowizna :
Darowizna od Fundacji Hospicyjnej kwota------2.400,00zł. Na pomoc
dla dzieci osieroconych. Darowizna została przyznana dla 11 dzieci z
powiatu Węgorzewa i Giżycka na wyprawkę szkolną i zakup
podręczników.
Darowizna rzeczowa Stowarzyszenia w kwocie łączna wartość----------------------------------------------------------------37.074,60zł.
W tym:
Darowizna od Fundacji Holender Trust z Londynu----800,00zł. Są to
dwa ssaki medyczne dla potrzeb naszych chorych.
Darowizna z Alfa—Med. Sosnowiec wartość----------2.205,54zł.
Są to w większości materiały do wyposażenia toreb pielęgniarskich
7—pielęgniarek.( materiał opatrunkowy , fartuchy ochronne,
rękawice, igły , strzykawki, pojemniki na igły ).Materiał, który przesyła
nam firma sponsorowany jest przez mieszkańców woj. Warmińsko-
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mazurskiego. Tablica sponsorów znajduje się w biurze
Stowarzyszenia. Wszystkim sponsorom wysłano podziękowanie.
Darowizna od Thomasa Wall obywatel Niemiec---------------------------------------------------------------------------------------------------32.369,06zł. Są to pampersy , wkładki, pieluchomajtki, materiał opatrunkowy,
wózki inwalidzkie, kule, balkoniki , materace p/odleżynowe, pompy do
materacy, podnośnik do wanny, siedzisko do wanny.
Anonimowi darczyńcy wartość --------------------------700,00zł.
Wózek inwalidzki, hydromasaż i nebulizator.
Darowizna od dwóch mieszkańców Giżycka 2 wózki dla
niepełnosprawnych w kwocie-------------------------- 1000,00zł.
i. odbyła się kasacja sprzętu na wartość--------------------------------------------------------------------------------------------------------20.909,10zł.
j. wykonanie regału w magazynie w Giżycku na wartość-----------------------------------------------------------------------------------2.600,00zł.
k. udział w akcji ogólnokrajowej„ Hospicjum to też życie”.
Dnia11.10.2012r odbyło się szkolenie zewnętrzne. Słuchaczami
szkolenia byli studenci Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
który istnieje przy klubie seniora. Wykład prowadziła Prezes
Stowarzyszenia, która wchodzi w skład Rady Programowej
Uniwersytetu. Temat wykładu „ pielęgnacja ciężko chorego
wdomu”. Wolontariat 50+ wykład poprowadziła Pani Dr n med. Anna
Lachowicz Wawrzyniak. Uczestniczyło ponad 200 studentów
Wspólnie obejrzano film” Przewlekle chory w domu.” Na koniec
spotkania zaśpiewał Zespół ‘” Alebabki „ z Gminy Budry powiat
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Węgorzewo.
W ramach akcji odbyły się” dni otwarte w Hospicjum”---które trwały
od 06.10.2011r do 30.11.2011r. około 140 osób odwiedziło naszą
siedzibę o czym świadczą wpisy do kroniki. Były to osoby, które
korzystały z naszych usług , bo ktoś w rodzinie chorował na chorobę
nowotworową. Byli przedstawiciele z firm giżyckich, mediów. Wpisy
do kroniki świadczą o tym, że , „ dobrze że jesteśmy, że pomagamy
ciężko chorym i ich rodzinom”—ludzie są bardzo wdzięczni.
Sprawozdanie do Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku zostało złożone
dnia 31.11.2011r.
l. Ustawa z kwietnia 2011r o działalności leczniczej spowodowała, iż
Stowarzyszenie zostało przekształcone w podmiot leczniczy, a w
swoim składzie ma przedsiębiorstwo o nazwie Niepubliczny Zakład
Opieki Paliatywnej Domowej z sześcioma komórkami
organizacyjnymi. Stowarzyszenie od 2006r. jest organizacją pożytku
publicznego. W związku z tym trzeba było Stowarzyszenie
„ Promyk” dostosować do wymogów Ustawy o działalności pożytku
publicznego i Ustawy o działalności leczniczej. Zatem należało:
Dostosować do obu Ustaw Statut Stowarzyszenia” Promyk”.
Opracować regulamin organizacyjny dla podmiotu leczniczego.
Zmienić wszystkie umowy z podwykonawcami na Stowarzyszenie.
Założyć dwa konta bankowe dla podmiotu leczniczego i pożytku
publicznego.
DOKONAĆ ZMIAN W Urzędzie Statystycznym , Urzędzie Skarbowym
,Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz W--M Centrum Zdrowia
Publicznego dokonać nowego rejestru.
Zawrzeć umowy z pracownikami na świadczenie usług medycznych:
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10 pracowników na umowę o pracę,
7 na umowy cywilnoprawne.
I tak jesteśmy podmiotem leczniczym , świadczącym usługi medyczne
dla osób chorych na choroby nowotworowe, długoterminowe i
niepełnosprawne. Wypożyczamy sprzęt, organizujemy pomoc rodzinie
chorego: medyczną , socjalną, psychologiczną, rehabilitacyjną,
prowadzimy edukację profilaktyczną i wolontariat. Dbamy o dzieci
osierocone.
m. Wigilia dla chorych i pracowników odbyła się w Restauracji
„ MASOVIA” w Giżycku. Uczestniczyli chorzy z powiatu Giżycka i
Węgorzewa. Kolędy śpiewały dzieci ze szkoły nr 4 klasa „ O’ brał
udział ksiądz z Parafii Św. Ducha Piotr Butrymowicz z Giżycka .
Wigilię za sponsorowali chorzy nienowotworowi, którzy korzystają z
sprzętu medycznego i dwóch sponsorów wigilii. Często jest tak , że Ci
chorzy , którzy byli na wigilii w 2011r. już w następnym roku ich nie
ma.
n. Paczki dla osieroconych dzieci zostały przekazane przez FOS-ę
Olsztyn na naszą prośbę . W tym roku były dość bogate paczki .
Otrzymały dzieci z powiatu Węgorzewskiego i Giżyckiego. 10- cioro
dzieci otrzymało paczki.
p. Paczki żywnościowe dla ciężko chorych. W tym roku
postanowiliśmy zwrócić się do Caritasu w Giżycku i Węgorzewie o
pomoc dla naszych chorych. W ten sposób 13 chorych otrzymało
paczki żywnościowe przed Bożym Narodzeniem.
r. w 2011r. 147 osób chorych długoterminowych i
nienowotworowych skorzystało z naszego sprzętu wypożyczając nie
jedną rzecz lecz kilka.
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Analizując uchwały podjęte przez Zarząd należy wyciągnąć
następujące wnioski:
Zarząd Stowarzyszenia troszczy się o swoich chorych i ich rodziny z
obu powiatów.
Zarząd dba o dzieci osierocone.
Dba o chorych w opiece długoterminowej, wszyscy chorzy leżą na
naszych łóżkach i korzystają z innego sprzętu medycznego..
Zarząd dba o uczestnictwo Stowarzyszenia w akcjach
ogólnokrajowych i lokalnych.
Dba o współpracę z samorządami nie tylko samorządem miasta
Giżycka czy Węgorzewa, powiatów , ale z samorządami gminnymi
np.: Kruklanki czy Budry.
Bardzo dobra współpraca z mediami : Radio Planeta, Radia5, gazeta
Giżycka, czy Panorama Olsztyn, Tygodnik Węgorzewski.
Zarząd dba o warunki pracy ludzi zatrudnionych w komórkach
organizacyjnych. Jest znaczącą organizacją pozarządową w powiecie
Giżyckim i Węgorzewskim.

3.Wpływy z 1% podatku w 2011r.
W 2009r wyniosły-------------------------89.291,15zł.
W 2010r.wyniosły-------------------------92.837,89zł.
W 2011r.wyniosły--------------------------101.396,96zł.
Analizując wykaz podatników, którzy w 2011r. przekazali 1% od
swojego podatku na nasze Stowarzyszenie, a wykaz taki
otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego w Giżycku trzeba stwierdzić ,że:
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Z Giżycka wpłaciło ------342 osoby, z Węgorzewa 23, z Wilkas
11osób, z Pozezdrza---10, Warszawa 6 osób, Orzysz 7,Kruklanki 5,
pozostałe miejscowości po 5,6,4,3 i 2 osoby. Wpłaty były z całego
kraju. Największa 4.335,10zł. a najmniejsza 0,20zł.
Analizy dokonaliśmy po to , by móc się zorientować, gdzie trzeba
jeszcze popracować nad podatnikami. Na dzień dzisiejszy wiemy , że
Ci, którzy w swojej rodzinie doświadczyli chorobę nowotworowa w
PIT-ach wpisują nasz KRS.
W imieniu Zarządu i chorych serdecznie dziękuję wszystkim , którzy
wpłacili 1% swojego podatku . Do tego przyczynili się nasi
pracownicy, chorzy i ich rodziny.
Wyposażenie Stowarzyszenia---------------------------------249.193,55zł.
Wartości niematerialne i prawne------------------------------4.443,75zł.
Stowarzyszenie w lipcu 2011r skończyło 10 lat swojego istnienia. Nie
mieliśmy żadnych uroczystości z tego tytułu, ale pamiętamy jak
zaczynaliśmy. Dziękuję członkom stowarzyszenia , którzy wytrwale
są od początku i mimo zawirowań są wierni naszym działaniom.

4. Chorzy z powiatu Giżycka i Węgorzewa i ludzie
pracujący z tymi chorymi i ich rodzinami :
Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej Domowej
Posiada 6 komórek organizacyjnych:
Hospicjum Domowe--------------- liczba chorych w 2011r.:
Giżycko---------------127 osób
Węgorzewo----------73 osoby
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RAZEM

200 osób

Poradnia Medycyny Paliatywnej-------liczba chorych w 2011r
Giżycko------------------44osoby
Węgorzewo-------------49 osób
RAZEM

89 osób

Liczba zgonów---------134 osoby
Średni czas opieki nad chorym-----63 dni

Domowa Pielęgniarska Opieka Długoterminowa:
Giżycko---------------------14osób w tym 4 wypisy , 2 zgony
Węgorzewo----------------27 osób w tym 7 wypisów ,8 zgonów
RAZEM

41 osób w tym 11 wypisanych, 10 zgonów

W 2011r wykonaliśmy w HD i PMP ponadlimity na
wartość ----------------------80.760,00zł. tj.68 chorych
W Opiece długoterminowej Domowej ponadlimity na
wartość--------------------- 52.149,69zł.tj.70chorych.
Za ponadlimity NFZ nam nie zapłacił to znaczy , że
wszyscy pracownicy przepracowali na wolontariacie w
opiece nad 138 chorymi w roku, a w miesiącu 12
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chorych więcej---- na wartość naszej pracy w roku------------------132.909,69zł. miesięcznie: 11.075,80zł.
Kontrakt z NFZ 2011r.--------------------691.560,00zł.
Kontrakt z NFZ 2012r.--------------------745.000,00zł.
W NZOPD pracuje 17 osób w tym na umowę o pracę 10 osób na
umowy cywilno prawne 7 osób. Mamy wolontariusza lekarza Pana
Marcina Suszyńskiego.
Wszyscy pracownicy są przygotowani do pełnienia swojej funkcji w
zespole interdyscyplinarnym.
Zastępcą do spraw medycznych jest i nadal będzie Pan dr n med.
Maciej Adamski specjalista Medycyny Paliatywnej. Prowadzi PMP w
Giżycku i Węgorzewie. Pani dr n med. Anna Lachowicz Wawrzyniak
hospicjum w Giżycki i Pan Jacek Rogalski hospicjum w Węgorzewie.
Lekarze bardzo oddani , inni od wszystkich, mają czas naszym
chorym i ich rodzinom. Mają czas do pracy w Zespole---- stąd bardzo
dobra współpraca.
Pielęgniarki: Krystyna Szydłowska i Anna Jeżowska były
pielęgniarkami koordynującymi w obu hospicjach. Od stycznia
2012r. funkcje te objęły specjalistki z opieki medycyny paliatywnej
Pani Monika Dziel Lewandowska w Giżycku , a w Węgorzewie Pani
Małgorzata Bohun.
Pani Krysi i Ani bardzo serdecznie dziękuję były obie od początku
pielęgniarkami koordynującymi . Pani Krysia od 2002r,( 10 lat)
bardzo dobra, oddana chorym i bardzo przez nich doceniana, a Pani
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Ania od 2005r.( 7 lat) również doceniana przez chorych i ich
rodziny..Obecnie pracują jako pielęgniarki wyjazdowe do chorych.
Pani Katarzyna Niedbajło, Anna Sidorowicz i Sylwia Miklus to
zespól pielęgniarek który codziennie niesie pomoc chorym. Na
wymienione pielęgniarki można zawsze liczyć, każdego dnia oraz w
święta . Są bardzo pozytywnie ustosunkowane do chorego i jego
rodziny, a praca z tymi chorymi jest bardzo ciężka.
Pani Olga Ostapkowicz pracownik socjalny pracowała bardzo
intensywnie. To za jej sprawą mogliśmy udzielić pomoc naszym
chorym. To Pani Ola opracowuje dokumentację chorego i motywuje
na posiedzeniu Zarządu o pomocy –dziękujemy Pani za solidność w
wykonywaniu swoich obowiązków.
Pan Łukasz Radziwoniuk magister rehabilitacji u nas zdobył tytuł
magistra. Z tematyki paliatywnej pisał pracę magisterską. Pracuje
w obu powiatach . Chorzy bardzo czekają na niego .
Pani Urszula Kalinowska i Pani Lena Anzulewicz- Gibowicz obie
Panie psycholog. Cieszymy się ,że są w naszym zespole. Chorzy i
rodziny czekają na nich . Są dyspozycyjne.
Pani Marzena Sroka księgowa, która uporządkowała dokumentację
po poprzedniej księgowej, przeżyła razem kontrolę Urzędu
Skarbowego. Jest bardzo chętna do szkolenia się i nauki. Z chwilą
zatrudnienia objęła prowadzenie spraw kadrowych, wypożycza i
przyjmuje sprzęt medyczny od rodziny chorego.
Pan Jarosław Lenda informatyk dba o sprawność komputerów, Ma
duży wpływ na usprawnienie stanowisk pracy. Odpowiada za
archiwizację danych . Jest dyspozycyjny
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W codziennej pracy towarzyszą nam stażyści i wolontariusze,
których bardzo oczekujemy.
Od listopada 2011r korzystamy z usług prawniczych. Prawnikiem w
naszym Stowarzyszeniu jest Pan Hubert Piotrowski.Za doradztwo i
wszelką pomoc serdecznie dziękujemy. Wszystkim pracownikom,
członkom Stowarzyszenia serdecznie dziękuję. Wszyscy pracujemy
na rzecz ciężko chorych. Mój telefon 695 200 005 jest dostępny
chorym w obu powiatach . W 2011r. nie miałam skarg. Jestem
dumna z doboru ludzi, którzy są oddani innym, szczególnie tym ,
którzy potrzebują naszej pomocy.

W tym roku tj.01.01.2012r minęło 10 lat naszej
pracy z chorymi nowotworowymi.
Od początku pracowaliśmy bardzo ciężko.
Społeczeństwo nie znało pojęć: opieka
paliatywna, hospicjum domowe, okres
terminalny choroby nowotworowej,---za
pośrednictwem mediów, radia , prasy
edukowaliśmy społeczeństwo. Osobiście tam ,
gdzie Stowarzyszenie reprezentowałam o ww
zagadnieniach głośno mówiłam, wyjaśniałam ,
tłumaczyłam, pisałam. Ułatwiło mi w tym bycie
Radną najpierw powiatu giżyckiego 2 kadencje ,
a następnie Radną Miasta Giżycka 2-gą kadencję.
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Dziękuję osobie, która od początku była ze mną ,
ale czas zadecydował inaczej----- Pana Mariana
Adamskiego nie ma. Pożegnaliśmy pierwszego
lekarza opieki paliatywnej w Giżycku. Bardzo
dobrego człowieka, wspaniałego lekarza, wzorca
do naśladowania.
Dziękuję Pani Krysi Szydłowskiej ona też ma swój udział w
tworzeniu Stowarzyszenia i opieki paliatywnej. Dziękuję pierwszej
księgowej Pani Krysi Lemancewicz, dziękuję komitetowi
założycielskiemu i ludziom, którzy tę działalność od początku wspierali
i wierzyli w jej powodzenie.
Jako Prezes Stowarzyszenia myślę, że godnie reprezentowałam
Stowarzyszenie w różnych środowiskach.
Nigdy o nas nie zapominają Pani Halina Faj Starosta powiatu
Węgorzewskiego, Pan Krzysztof Piwowarczyk Burmistrz
Węgorzewa. Uczestniczyłam w spotkaniu opłatkowym w WCK.
Stowarzyszenie reprezentuję jako Radna Miasta Giżycka, jako
członek Komisji Społecznej Rady Miasta Giżycka.
Jestem w Radzie Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku
uczestniczyłam w spotkaniu wigilijnym podczas , którego wręczyłam
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podziękowanie Pani Dyrektor Ewie Ostrowskiej za prezenty
wykonane dzieciom , które kolędowały w czasie wigilii.
Uczestniczyłam w Balu Serc na rzecz małego Kubusia z Giżycka ,
który organizowało Radio Planeta.
Pomogłam chorej na nowotwór Pani Anecie Zarębie z Wałbrzycha ,
która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji.
Zostałam zwyciężczynią SMS owego plebiscytu na najlepszą Radną.
Zwyciężyłam dzięki chorym, ich rodzinom i pracownikom.
Pożegnaliśmy naszego kapłana Ks. Kazimierza Grybosia z parafii
Św. Ducha Pocieszyciela , który uczestniczył każdego roku w
wigiliach z chorymi. Wyjechał do Suwałk.

Giżycko 03.03.2012r.

Opracowała Maria Popieluch
Prezes Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia:
Monka Dziel Lewandowska
Krystyna Szydłowska
Anna Jeżowska

