
JAK W RAJU…

Nasz OÊrodek powsta∏ z inicjatywy Mariana Miko-
∏ajka Kaczmarka w wyniku przeprowadzonej przez
niego akcji „Dar serca Êwiat∏em w ciemnoÊci”. Dzi´ki
determinacji oraz pomocy wszystkich ludzi dobrej
woli pierwszych goÊci mogliÊmy przyjàç w lipcu 1988
roku - wspomina Wac∏awa Kaczmarek kierujàca oÊrod-
kiem od momentu Êmierci za∏o˝yciela i patrona w
1993 roku.

Dla osób niewidomych z cukrzycà organizowane
sà turnusy edukacyjno - rehabilitacyjne, podczas których
odbywajà si´ szkolenia z zakresu leczenia cukrzycy,
powik∏aƒ cukrzycowych, czynnoÊci dnia codzienne-
go czy orientacji przestrzennej. Od 2000 roku dzia∏a
utworzony we W∏oc∏awku Warsztat Terapii Zaj´ciowej,
w którym niepe∏nosprawne osoby nabywajà umiej´t-
noÊci spo∏ecznych. Poza tym prowadzone sà turnusy
rehabilitacyjne 14 - dniowe i sanatoryjne 21 - dniowe
przeznaczone nie tylko dla diabetyków. Leczone na
miejscu sà te˝ schorzenia pourazowe narzàdów ruchu,
reumatyczne,  schorzenia górnych dróg oddechowych,
naczyniowo - krà˝eniowe, SM oraz dzieci´ce pora˝enie
mózgowe.

Od chwili powstania oÊrodek regularnie rozwija∏
si´, powi´kszajàc swojà baz´ zabiegowà i hotelowà.
Nie inaczej by∏o te˝ w ostatnim okresie. Jeszcze w lis-
topadzie 2003 roku z PFRON uda∏o si´ pozyskaç ponad
pó∏ miliona z∏otych. Dwa miliony dwieÊcie tysi´cy z∏o-
tych pozyskano na rozbudow´ „Edenu” ze Êrodków
unijnych. Dzi´ki tym pieniàdzom wybudowano baz´

zabiegowà, 12 nowych pokoi hotelowych, windy dla
osób niepe∏nosprawnych, powi´kszono parking, ocie-
plono budynek, zakupiono sprz´t medyczny, diagno-
styczny i rehabilitacyjny oraz wykonano grot´ solnà.

W trakcie uroczystego spotkania z okazji otwarcia
obiektu nie zabrak∏o te˝ ˝yczeƒ i podzi´kowaƒ. Osoby,
które wspiera∏y dzia∏ania zwiàzane z rozbudowà zosta∏y
uhonorowane z∏otymi i srebrnymi odznakami  Polskie-
go Zwiàzku Niewidomych. WÊród zaproszonych na
uroczystoÊci goÊci i pracowników oÊrodka nikt nie
mia∏ wàtpliwoÊci, ˝e pomimo wielkiej iloÊci formalnoÊ-
ci warto by∏o ubiegaç si´ o unijne pieniàdze.

        Jakub Giza

      OÊrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny Polskiego Zwiàzku Niewidomych Mariana Miko∏aja Kaczmarka
zmieni∏ w ostatnim czasie nie tylko nazw´. Dzi´ki pieniàdzom pozyskanym z Paƒstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych oraz Êrodkom z funduszy europejskich uda∏o si´ rozbudowaç
baz´  zabiegowo - hotelowà obiektu. 10 paêdziernika w „Edenie” dokonano uroczystego otwarcia i po-
Êwi´cenia nowej cz´Êci obiektu. Wzi´li w nich udzia∏  przedstawiciele PFRON, Zarzàdu Polskiego Zwiàz-
ku Niewidomych, Wicemarsza∏ek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Jan Szopiƒski  oraz przed-
stawiciele miejscowych w∏adz.
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