POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW Koło w Złotoryi

V Złotoryjskie Spotkanie diabetologiczne
4 kwietnia odbyło się V Złotoryjskie Spotkanie Diabetologiczne Złoto naszym dobrem - wiedza bogactwem, pod
honorowym patronatem burmistrza Roberta Pawłowskiego. Na początku spotkania Monika Kaczmarek - prezes
złotoryjskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków przywitała wszystkich zaproszonych gości, prelegentów,
a szczególnie przedstawicieli kół diabetyków min. Legnicy, Zagrodna, Nowej Rudy, Świerzawy, Podgórek i oczywiście
Złotoryi.

Monika Kaczmarek także opowiedziała jak narodził się pomysł powstania Złotoryjskiej Konferencji. Nie mogło przy tym
zabraknąć podziękowań dla twórców Marty Leśnik, Marioli Wozowczyk, oraz Moniki Kaczmarek oraz dla osób, które
uwierzyły, że w Złotoryi jest duży potencjał do przekazywania wiedzy diabetologicznej Pani Marii Dziurze i Barbarze
Soróbce. Najważniejszym punktem spotkania był cykl wykładów poprowadzonych przez: dr n. med. Maria Dziura,
specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog „nadciśnienie tętnicze w cukrzycy i nie tylko...”, lek. spec. Barbara
Soróbka, specjalista diabetolog „cukrzyca – podejmij wyzwanie”, mgr Mariola Wozowczyk, spec. pielęgniarstwa
diabetologicznego „choroby przyzębia, a cukrzyca”, mgr Marta Leśnik, spec. pielęgniarstwa diabetologicznego
„podróż do wnętrza – w poszukiwaniu motywacji”. Niespodzianką przygotowaną dla uczestników spotkania był pokaz
mody plus size w wykonaniu Pań z koła diabetyków przygotowany przez Butik Szafir. Panie na scenie czuły się jak
ryba w wodzie. Pokazały piękno drzemiące w każdej kobiecie bez względu na wiek, czy rozmiar. Motto butiku Szafir to:
Nie ma grubych kobiet, są tylko źle ubrane, modą trzeba umieć się bawić. Podczas spotkania na holu, wystawę miały
firmy: Hartmann oraz Pierre Fabre, gdzie udzielały fachowych porad i oczywiście dla wszystkich uczestników czekał w
holu poczęstunek. Dziękujemy wszystkim za przybycie na spotkanie, dziękujemy naszym prelegentom. Szczególnie
dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego organizacji: Urzędowi Miasta w Złotoryi oraz pracownikom,
ZOKiR, Firmie Ascensia, Bioton, Hartmann, Pierre Fabre, Butik Szafir, Pierogarnia Anielskie Smaki oraz Redakcji
Gazety Złotoryjskiej. Wielkie podziękowania dla Pań z koła diabetyków za wspaniały pokaz, zabawę i odwagę.
Zapraszamy na nasze następne spotkania
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