
Koƒska kuracja

Ju˝ od 6 lat na Ranczo pod Olszynà w Nowym Cie-
chocinku odby∏ si´ obóz jeêdziecki dla osób niepe∏no-
sprawnych.  Uczestnicy przez 9 dni uczyli si´ jazdy
konnej i powo˝enia zaprz´giem. W niedziel´ 11 wrzeÊ-
nia zorganizowano pokaz ich umiej´tnoÊci. Na specjal-
nie przygotowanej trasie wszyscy mogli wykazaç si´
zdobytymi umiej´tnoÊciami, a by∏o na co popatrzeç.

Pierwszy obóz odby∏ si´ 5 lat temu, zostaliÊmy za-
proszenie przez paƒstwa Bedliƒskich, z czasem impreza
wesz∏a do kalendarza naszej fundacji - wspomina An-
drzej Czopek - cz∏onek zarzàdu Fundacji Aktywnej
Rehabilitacji i szef obozu. Praktycznie nie ma w Polsce
miejsc, które oferowa∏yby osobom na wózkach mo˝-
liwoÊç  rekreacyjnej jazdy konnej. Wiele oÊrodków
oferuj´ jedynie hipoterapi´.  - W Ciechocinku znaleê-
liÊmy ludzi, którzy zrozumieli nasze problemy i poz-
wolili nam spróbowaç. Wymaga∏o to wielu poÊwi´ceƒ
zarówno z naszej, jak i z ich strony. Specjalnego przy-
gotowania wymaga∏y tak˝e konie, które musia∏y nauczyç
si´ spokojnego reagowania na wózek - wyjaÊnia szef
obozu.

Na obozy trafiajà ró˝ne osoby. O Ciechocinku do-
wiadujà si´ od znajomych, znajdujà informacj´ w In-
ternecie. Sà tacy, którzy jeêdzili przed wypadkiem, dla
wi´kszoÊci jednak jest to pierwszy kontakt z koniem.
Choç poczàtki nie sà ∏atwe wiele osób chce wracaç do
Ciechocinka. Nie brakuje te˝ takich, którzy sà na obo-
zach od samego poczàtku, jednà z takich osób jest
Krzysztof Sieradzki, mieszkajàcy w Ciechocinku. - Jest
to Êwietny sposób na odreagowanie i sprawdzenie
samego siebie. 9 dni na koniu pozwala zapomnieç o
wielu problemach i ∏aduj´ moje akumulatory a˝ do
koƒca roku - wyznaje jeden z uczestników obozu.
Osoby niepe∏nosprawne cz´sto majà problem by tak
jak sprawni jeêdêcy utrzymaç si´ w siodle, dlatego te˝
uczestnicy obozu u˝ywajà siode∏ westernowych, które
sà g∏´bsze i pozwalajà pewnie czuç si´ na koniu.

- Pracy na poczàtku by∏o bardzo du˝o, zw∏aszcza
z rozliczeniem Êrodków, które otrzymaliÊmy z
PEFRONU, ale z czasem nauczyliÊmy si´ wszystkiego.

- wspomina Urszula Bedliƒska w∏aÊcicielka Rancza pod
Olszynà. Bardzo dobrze organizacj´ oceniajà te˝
uczestnicy obozów.

Tu˝ po godzinie 10 rozpoczà∏ si´ pokaz uje˝d˝ania.
13 uczestników obozu musia∏o zaprezentowaç czego
nauczy∏o si´ w trakcie ostatnich kilku dni. Oceniano
zarówno technik´ jazdy, poprawnoÊç przejechanych
figur oraz kontakt jeêdêca z koniem. JednoczeÊnie
odby∏ si´ konkurs uje˝d˝ania  sponsorowany przez
firm´ ViP i powo˝enia  - AVANS. WÊród jeêdêców naj-
lepsza okaza∏a si´ Ewa Miller, jadàca na koniu Bartek,
tu˝ za nià uplasowali si´ Zbigniew Surdyk na Borysie
i Jaros∏aw Muczyƒski dosiadajàcy Bartka. Na wszystkich
uczestników konkursowego pokazu czeka∏y nagrody
i pamiàtki. Zorganizowanie konkursu nie by∏oby mo˝li-
we bez pomocy sponsorów. Oprócz wczeÊniej wymie-
nionych firm imprez´ wspierali: Ranczo pod Olszynà,
Kwiaciarnia Urszula oraz Pani Anna Smykowska. Tu˝
po wr´czeniu nagród odby∏ si´ pokaz powo˝enia i
choç uczestnicy wyje˝d˝ali tego samego do domów,
wszyscy zapowiadali, ˝e na pewno wrócà do Ciecho-
cinka.

       Jakub Giza
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Spó∏dzielcza Telewizja Kablowa
ul. Polna 8, tel. 416 16 10, fax 283 32 18
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OG¸OSZENIA ZAMIESZCZONEGO U NAS
NIE ZMOCZY DESZCZ I NIE PORWIE WIATR.

PRZY D¸U˚SZYM CZASIE EMISJI - DU˚E RABATY!

CA¸A STRONA ZA TYDZIE¡ EMISJI
NON STOP

24,00 Z¸ + 22% VAT
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Laboratorium fotograficzne Kodak - Express
Ciechocinek, ul. Broniewskiego 3, tel. 283 62 85

Gwarantujemy mi∏à obs∏ug´ i wysokà jakoÊç us∏ug

Zdj´cia wykonane w naszym laboratorium pozostanà zawsze mi∏à pamiàtkà.

fotografia cyfrowa
zdj´cia tradycyjne i z noÊników cyfrowych
wykonywanie zdj´ç do dowodów, legitymacji itp.
wywo∏ywanie filmów bezp∏atnie
wykonywanie zdj´ç w jednà godzin´
sprzeda˝ filmów i sprz´tu fotograficznego
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Edmund Majerowicz - uczestnik obozu.


