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O CIECHOCI¡SKIM STOWARZYSZENIU
„AMAZONKI”

Ciechociƒskie Stowarzyszenie „Amazonki” dzia∏a
od 2010 roku. Od poczàtku swego istnienia  podejmu-
je ró˝ne inicjatywy na rzecz kobiet po mastektomii:
co dwa tygodnie organizuje spotkania ze swoimi
cz∏onkiniami, wspiera je, pomagajàc przystosowaç si´
do ˝ycia w nowych dla nich warunkach, organizuje
pomoc terapeutów, prowadzi zaj´cia rehabilitacyjne,
zach´ca do uczestniczenia w ró˝nego rodzaju kursach
i szkoleniach, m.in. obs∏ugi komputerów, florystyki
i innych, od dwóch lat pomaga w organizacji sparta-
kiady dla amazonek, propaguje, poprzez wydawanie
ulotek, profilaktyk´ raka piersi, roztacza opiek´ nad
kobietami czekajàcymi na zabieg operacyjny, organizu-
je ró˝ne formy rehabilitacji psychicznej zespo∏owej
i indywidualnej.

08.06.2012 r. dru˝yna sk∏adajàca si´ z amazonek
z  Poznania i z Ciechocinka wyruszy∏a  na wypraw´,
której celem by∏o zdobycie Babiej Góry, tzw. Diablaka,
czyli osiàgni´cie wysokoÊci 1725 m npm. Zdobycie
tego szczytu by∏o  pierwszym zadaniem do zrealizowa-
nia w ramach programu ,,Amazonki pokonujà szczyty”,
zorganizowanego przez Fundacj´ ,,Pokonaj  raka”.

Po sportowych zmaganiach ubieg∏orocznej sparta-
kiady amazonki przesz∏y w barwnym korowodzie uli-
cami Ciechocinka, inaugurujàc w ten sposób wielkà
kampani´ spo∏ecznà „Sekrety ˚ycia”. Akcja zach´ca
kobiety do dbania o siebie - o swoje zdrowie, marzenia,
aspiracje i jednoczeÊnie zach´ca do aktywnego ˝ycia,
pozytywnego myÊlenia i oczywiÊcie regularnego bada-
nia piersi. Mieszkaƒcy i kuracjusze bardzo ˝ywo, z za-
interesowaniem i sympatià reagowali na has∏a na ko-
szulkach oraz ulotkach: „Masz marzenia? Dzia∏aj!”,
„Twoje zdrowie jest najwa˝niejsze”, „Zas∏ugujesz
na mi∏oÊç i szacunek”, „Odkryj swoje mocne strony”,
„Bàdê pewna swojej wartoÊci”.

06.10.2012 r. odby∏a si´ XV Ogólnopolska Piel-
grzymka Kobiet po mastektomii na Jasnà Gór´. Ama-

zonki z Ciechocinka po raz trzeci bra∏y udzia∏ w Piel-
grzymce.

Ciechociƒskie Stowarzyszenie wzi´∏o udzia∏ w pro-
gramie: Mikrodotacje. Ârodki finansowe, które uzyska-
∏o, przeznaczy∏o na realizowanie  zadania pn. „Uwaga!
Rak! Nie za∏amuj ràk! Dzia∏aj!”

Jego celem jest szeroko rozumiana profilaktyka
raka piersi oraz rehabilitacja i rewalidacja kobiet
po mastektomii.

Amazonki organizujà wiele inicjatyw, akcji, które
zach´cajà kobiety do dbania o siebie - o swoje zdrowie,
marzenia, aspiracje i jednoczeÊnie zach´cajà do aktyw-
nego ˝ycia, pozytywnego myÊlenia i oczywiÊcie regular-
nego badania piersi.

Pod koniec kwietnia 2013 r. Ciechociƒskie Stowa-
rzyszenie „Amazonki” odby∏o zebranie sprawozdawczo
- wyborcze, podczas którego cz∏onkinie wys∏ucha∏y
sprawozdania merytorycznego z∏o˝onego przez prezes
stowarzyszenia Mari´ Anteckà oraz dokona∏y wyboru
nowego Zarzàdu.

Zarzàd Stowarzyszenia tworzà: Maria Antecka - pre-
zes, Barbara J´cka - zast´pca prezsa, Wac∏awa Âwieczko-
wska - sekretarz, El˝bieta  Bonowicz - skarbnik.

Do Komisji Rewizyjnej wesz∏y: Barbara Handziuk
- przewodniczàca, Barbara Bonowicz - zast´pca przewo-
dniczàcej.

Nowemu Zarzàdowi, Komisji Rewizyjnej oraz
wszystkim cz∏onkiniom stowarzyszenia ˝yczymy owoc-
nej pracy w nowej kadencji.

JednoczeÊnie informujemy, i˝ cz∏onkinie stowa-
rzyszenia spotykajà si´ w Miejskim OÊrodku Pomocy
Spo∏ecznej o godzinie 16.00 w pierwszà i trzecià Êrod´
ka˝dego miesiàca, a w drugi i czwarty wtorek miesiàca
w Szpitalu Uzdrowiskowym nr 1 na sali gimnastycznej
prowadzona jest  gimnastyka dla amazonek.

Ka˝da osoba szukajàca pomocy lub wsparcia mo˝e
przyjÊç na nasze spotkania  lub skontaktowaç si´ tele-
fonicznie  pod  numer 608-123-334.
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