www.choszczno.pl

Choszczno - Jubileusz SBB
19.10.2018.

CHOSZCZNO. Wczoraj w Choszczeńskim Domu Kultury odbyła się XX edycja Przeglądu Form Estradowych
Osób Niepełnosprawnych &bdquo;Scena bez Barier&rdquo;. Tym razem przez scenę przewinęło się ponad
200 wykonawców z 15 ośrodków, a laureatami zostały zespoły reprezentujące WTZ w Stargardzie,
SOSW w Niemieńsku i ŚDS w Choszcznie.

W momencie otwarcia tej jubileuszowej edycji Przeglądu Form
Estradowych Osób Niepełnosprawnych &bdquo;Scena bez Barier&rdquo; (SBB), z
życzeniami i gratulacjami, na scenie pojawili się włodarze gminy oraz
przedstawiciele placówek i instytucji, od początku współpracujących
z paniami ze Stowarzyszenia Kobieta 2000, czyli głównymi organizatorkami
tego wydarzenia. - Cieszę się, że po raz kolejny udało się
doprowadzić to wydarzenie do szczęśliwego finału, a z siebie nie do
końca jestem zadowolony, bo zdaję sobie sprawę z tego, że można było
zrobić więcej w pokonywaniu barier, które na co dzień ograniczają życie
niepełnosprawnym &ndash; powiedział burmistrz ROBERT ADAMCZYK.
Zaczynając 20. odsłonę SBB, prezes Kobiety 2000 EWA JABŁOŃSKA
przypomniała, że kierowane przez nią stowarzyszenie od samego początku
działa społecznie, a wszystkie zamierzenia związane z przygotowaniem
przeglądu wykonują w czasie wolnym. Zaznaczyła też, że starania o
pozyskanie funduszy na organizację i nagrody kolejnej edycji rozpoczną
zaraz po zakończeniu tej. &ndash; Wielu z was jest z nami od lat, cześć
rezygnuje, pojawiają się nowi. To wy sprawiacie, że każda z naszych scen
jest niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju &ndash; mówiła do uczestników.

Podobnie jak w wielu poprzednich edycjach, także i teraz imprezę poprowadziła ANETTA BIKOWSKA,
którą tym razem wsparł TOBIASZ CAREWICZ.
Tu warto przypomnieć, że Tobiasz przygodę z mikrofonem rozpoczynał 17
lat temu, właśnie na SBB. Tym razem przez scenę przewinęło się ponad 200
wykonawców z 15 ośrodków, a laureatami zostały zespoły reprezentujące
WTZ w Stargardzie, SOSW w Niemieńsku i ŚDS w Choszcznie.

Emilia Plaskota, (tk)

PS. Na głównym zdjęciu widzimy MARCINA JĘDRZEJCZYKA, który od wielu już lat uważany jest za
artystyczną duszę SBB. Tym razem w parze z WIKTORIĄ PAŁASZ, również rozbawił całą widownię.
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