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CHOSZCZNO. Zorganizowana z okazji Dnia Kobiet, druga edycja imprezy &bdquo;Silna i Piękna&rdquo;
miała się udać&hellip; i się udała. Główne organizatorki, czyli (z prawej, od góry) MAŁGORZATA
CZERSKA, KRYSTYNA GŁĘBOCKA i BOŻENA HRYSZKO z radością komentują fakt, że także i tym razem z
ich propozycji skorzystało ponad 200 pań. Charytatywny cel również został spełniony, bo jak na finał się
okazało, w niespełna trzy godziny zebrały prawie pięć tys. złotych. Pieniądze od razu trafiły do chorych
JOANNY KOPER i OLGI GROMADZKIEJ.

O tym, jak duże to było przedsięwzięcie świadczyło choćby to, że główne organizatorki, czyli
MAŁGORZATA CZERSKA, KRYSTYNA GŁĘBOCKA i BOŻENA HRYSZKO
na podsumowanie drugiej edycji &bdquo;Silnej i Pięknej&rdquo; wręczyły ponad 50
podziękowań. I to tylko dla osób i instytucji, które ich w tym
przedsięwzięciu wsparły&hellip;

Tym razem babski wieczór zdominowany został różnymi poradami i pokazami, miał też wesprzeć
chorujące JOANNĘ KOPER i OLGĘ GROMADZKĄ.
M.in. o tym, jak zadbać o włosy, czy korzystać z pomocy kosmetologa i
wizażystki lub jak dobrać odpowiedni makijaż, mówiły najlepsze
specjalistki w mieście. O fakcie, że masaż jest najlepszym sposobem na
relaks, wyjątkowo skutecznie przekonywały fizjoterapeutki ANNA KWAPIS i DOROTA NOWAK, a ANNA
FELUSIAK-PIĄTEK i MONIKA ROMANOWICZ udowadniały, że dzisiejsze salony fryzjerskie dysponują
sprzętem czasami lepszym niż firmowe gabinety lekarskie. WIOLETTA PTASZYŃSKA mówiła o makijażach,
natomiast ANNA SZYMAŃSKA i EWA PODGÓRSKA o wykorzystaniu laserów w kosmetologii. Podobnie jak
przed rokiem, także i teraz porad prawnych udzielała EWELINA FELISIAK-SANOCKA, tematami
związanymi z kwestiami psychospołecznymi zajmowała się IWONA KLIMKOWSKA, analizą składu ciała
oraz tym, jak dobrać odpowiednią dietę radziła NATALIA LEŚNIAK.
Organizatorki zadbały też o inne atrakcje. I tu m.in. dla pań zaśpiewał MACIEJ RADOMIAK, ROBERT
RAUCHFLEISCH rozwinął fotograficzne studio, a całość poprowadził i muzycznie oprawił ZBIGNIEW
GARZYŃSKI. Owacje zebrała też grupa ALICJI KAMIŃSKIEJ,
która zaprezentowała się w wyjątkowo ekspresyjnych układach zumby. Wymyśliłyście wydarzenie, które przy okazji kobiecego święta daje
możliwość skorzystania z tematów, które w codziennym życiu, świadomie
czy nie, ale najczęściej omijacie. Pierwsza edycja &bdquo;Silnej i Pięknej&rdquo;
odbiła się szerokim echem przede wszystkim w środowisku pań, ale my
mężczyźni też potrafimy docenić to, że z taką atencją podchodzicie do
tematów związanych m.in. z profilaktyką zdrowotną, urodą, dietetyką, jak
również poradnictwem psychologicznym, czy też szeroko rozumianym
doradztwem prawnym. Wasze działanie przyczyniło się do sukcesu tego
wydarzenia, więc przy tworzeniu jego kolejnych edycji życzę jeszcze
więcej samozaparcia, a przede wszystkim radości i satysfakcji z tego co
robicie &ndash; gratulował organizatorkom burmistrz ROBERT ADAMCZYK.
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