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W środę 12 listopada przed-
stawiciele Fundacji Eco Textil „Od 
Was dla Was” odwiedzili ośrodek 
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym w Zakopanem. Ta placówka 
opiekuje się 130 osobami. Współ-
pracę podjęliśmy jakiś czas temu. 
Podopieczni ośrodka wykonali po-
moce dydaktyczne dla swoich ró-
wieśników w Kamerunie. Wówczas 
firma Wtórpol, której właściciel jest 
założycielem i fundatorem Eco Te-
xtil, podjęła się bezpłatnego dostar-
czenia podarunków ze stolicy Tatr 
do Afryki. Teraz do zakopiańskie-
go ośrodka przywieźliśmy trzy ro-
wery rehabilitacyjne różnych roz-
miarów. Było to możliwe dzięki 
pomocy Jakuba Sikorskiego, asy-
stenta burmistrza miasta Zakopa-
ne. - Mam nadzieję, że pomogą wam 
w codziennej rehabilitacji i będą wyko-
rzystywane do wycieczek - mówiła Mo-
nika Lipnicka, prezes fundacji. Do 
rowerów dołączono komplet ka-
sków rowerowych. - To piękny prze-
jaw raczkującej w Polsce społecznej od-
powiedzialności biznesu - stwierdził 
Andrzej Sekuradzki, dyrektor pla-
cówki. Kolejny rower skarżyska 
fundacja podarowała ośmioletnie-
mu Mateuszowi Bartosowi z Za-
kopanego. Leszek Wojteczek jest 
wielkim miłośnikiem Tatr i Zako-
panego. Wielokrotnie wspierał oso-
by i instytucje z tego terenu, między 
innymi Tatrzańskie Ochotnicze Po-
gotowie Ratunkowe. Bardzo często 
odwiedza Zakopane, ma też boga-

Rowery  
pod Giewontem

Miasto zakończyło renowację 6 rzeźb 
autorstwa Henryka Burzca zlokalizowa-
nych przy ulicy Sienkiewicza, nad po-
tokiem Bystra, obok ostatniego miejsca 
zamieszkania artysty. Rzeźby zostały prze-
kazane przez Ludomirę Burzec jako daro-
wizna dla Zakopanego w 2013 roku. 

Burmistrz Janusz Majcher zadeklaro-
wał wtedy córce artysty, że wykonana zo-
stanie renowacja rzeźb i powstanie plene-
rowa 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 informa-
cyjnej poświęconej Henrykowi Burzcowi 
i jego rzeźbom.

Rzeźby Burzca 
jak nowe

tą kolekcję tatrzańskich pejzaży. Od 
października ubiegłego roku Fun-
dacja Eco Textil przekazała po-
nad 800 rowerów niepełnospraw-
nym w całej Polsce. Jest to możliwe 
dzięki osobom, które wrzucają nie-
potrzebną odzież do pojemników 
z charakterystycznym logo Eco 
Textil. Jest ona w stu procentach 
przetwarzana, a część zysków tra-
fia właśnie na konto fundacji. Im 
więcej ubrań trafia do pojemni-
ków, tym więcej niepełnospraw-
nych dzieci i młodzieży otrzymu-
je fundacyjne wsparcie.
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