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Rowery
pod Giewontem

W środę 12 listopada przedstawiciele Fundacji Eco Textil „Od
Was dla Was” odwiedzili ośrodek
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zakopanem. Ta placówka
opiekuje się 130 osobami. Współpracę podjęliśmy jakiś czas temu.
Podopieczni ośrodka wykonali pomoce dydaktyczne dla swoich rówieśników w Kamerunie. Wówczas
firma Wtórpol, której właściciel jest
założycielem i fundatorem Eco Textil, podjęła się bezpłatnego dostarczenia podarunków ze stolicy Tatr
do Afryki. Teraz do zakopiańskiego ośrodka przywieźliśmy trzy rowery rehabilitacyjne różnych rozmiarów. Było to możliwe dzięki
pomocy Jakuba Sikorskiego, asystenta burmistrza miasta Zakopane. - Mam nadzieję, że pomogą wam
w codziennej rehabilitacji i będą wykorzystywane do wycieczek - mówiła Monika Lipnicka, prezes fundacji. Do
rowerów dołączono komplet kasków rowerowych. - To piękny przejaw raczkującej w Polsce społecznej odpowiedzialności biznesu - stwierdził
Andrzej Sekuradzki, dyrektor placówki. Kolejny rower skarżyska
fundacja podarowała ośmioletniemu Mateuszowi Bartosowi z Zakopanego. Leszek Wojteczek jest
wielkim miłośnikiem Tatr i Zakopanego. Wielokrotnie wspierał osoby i instytucje z tego terenu, między
innymi Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Bardzo często
odwiedza Zakopane, ma też boga-

tą kolekcję tatrzańskich pejzaży. Od
października ubiegłego roku Fundacja Eco Textil przekazała ponad 800 rowerów niepełnosprawnym w całej Polsce. Jest to możliwe
dzięki osobom, które wrzucają niepotrzebną odzież do pojemników
z charakterystycznym logo Eco
Textil. Jest ona w stu procentach
przetwarzana, a część zysków trafia właśnie na konto fundacji. Im
więcej ubrań trafia do pojemników, tym więcej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży otrzymuje fundacyjne wsparcie.

Rzeźby Burzca
jak nowe
Miasto zakończyło renowację 6 rzeźb
autorstwa Henryka Burzca zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza, nad potokiem Bystra, obok ostatniego miejsca
zamieszkania artysty. Rzeźby zostały przekazane przez Ludomirę Burzec jako darowizna dla Zakopanego w 2013 roku.
Burmistrz Janusz Majcher zadeklarował wtedy córce artysty, że wykonana zostanie renowacja rzeźb i powstanie plenerowa galeria rzeźbiarza.
W przyszłym roku zaplanowano dalsze
działania, mające na celu uporządkowanie
terenu, przeniesienie i renowację ostatniej
rzeźby oraz mis kwiatowych, wykonanie
kamiennej ścieżki, a także tablicy informacyjnej poświęconej Henrykowi Burzcowi
i jego rzeźbom.

