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Koło diabetyków z Osiecznej

Historia osieckiego Koła diabe-
tyków sięga lat 90 - tych ubiegłego
wieku. Wówczas - 29 stycznia
1998 roku kilka osób chorujących
na cukrzycę z Janem Grabarczy-
kiem na czele zorganizowało ze-
branie organizacyjne Koła
Diabetyków w Osiecznej. Wcześ-
niej ci chorzy należeli do Koła lesz-
czyńskiego. Na zebraniu wybrano
pierwszy Zarząd. Jan Grabarczyk
został prezesem, Władysław Kra-
jewski - zastępcą prezesa, Maria
Halina Wojtaszek - skarbnikiem,
Wincenty Kasperski - sekretarzem
a Rafał Grobelny członkiem Za-
rządu.

Po kilku latach działalności
Koła prezes ciężko zachorował.
Aby stowarzyszenie nie upadło, na
czas niedyspozycji prezesa Jana
Grabarczyka czasowo, za apro-
batą członków Koła, skarbnik
Maria Halina Wojtaszek podjęła się
poprowadzenia działalności. Pre-
zes Grabarczyk po powrocie do

zdrowia nie podjął już funkcji. W
wyborach w 2003 roku nowym -
oficjalnym - prezesem Koła została
Maria Halina Wojtaszek, Jan Gra-
barczyk został zastępcą, Zarząd
tworzyli również: Wincenty Kas-
perski, Antoni Stachowiak i Rafał
Grobelny.

Przez długi okres czasu Zarząd
pozostawał niezmienny. Na koniec
pierwszego półrocza br. upłynęła
kolejna kadencja Zarządu Koła
PSD w Osiecznej. 26 maja 2015
roku odbyło się zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze, podczas któ-
rego dotychczasowy Zarząd podał
się do dymisji. Na okres kolejnych
sześciu lat wybrano nowy Zarząd,
w skład którego wchodzą: Anita
Glapiak - prezes, Julita Nowacka -
sekretarz, Zbigniew Borowczyk -
skarbnik i Walentyna Cugier - czło-
nek Zarządu.

Koło swoją siedzibę przez 18
lat działalności ma w sali tarasowej
w zamku w Osiecznej. Tam też co

miesiąc odbywają się spotkania
edukacyjne. Są one niezwykle
ważne, bowiem chorzy dowiadują
się o nowych sposobach leczenia,
a ci którzy do Koła wstępują za-
znajamiają się z tą chorobą. Jest
to ważne, bowiem w zastraszają-
cym tempie rośnie liczba zachoro-
wań.

Około 5 proc. populacji cho-
ruje na cukrzycę. Prawdopodob-
nie przynajmniej połowa
chorych na cukrzycę typu II nie
jest zdiagnozowana. W ostat-
nich latach liczba zachorowań
dramatycznie wzrasta, zwłasz-
cza w krajach rozwijających się,
coraz częściej wykrywa się też
ten typ cukrzycy u dzieci.

Polsce żyje według różnych
szacunków między sto a dwie-
ście tysięcy osób z cukrzycą
typu I, a insuliną leczy się około
300 000 ludzi. Statystyki dono-
szą, że co 10 sekund na świecie
diagnozuje się cukrzycę u kolej-
nej osoby, co 6 sekund ktoś
umiera z powodu jej powikłań,
blisko 382 miliony osób na świe-
cie, w tym 3 miliony w Polsce,
choruje obecnie na cukrzycę.

Cukrzyca to pierwsza nieza-
kaźna choroba uznana przez
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stanowi więc grupę wsparcia, in-
formacji i edukacji, służy też do-
świadczeniem nowym członkom.
Kolejne Zarządy kładą nacisk na
edukację i profilaktykę osób cho-
rych na cukrzycę. Na spotkaniach
szkoleniowych chorzy poznają
różne koleje i etapy leczenia cuk-
rzycy. Z pomocą przychodzą też
lekarze diabetolodzy, dietetyczki,
przedstawiciele firm farmaceutycz-
nych, producenci leków, insuliny,
sprzętu medycznego, suplemen-
tów diet, maści i kremów przezna-
czonych do cukrzyków.
Działalność Koła nie kończy się
jednak na samych szkoleniach i
edukacji. Kilka razy w roku odby-
wają się spotkania integracyjne
takie jak wspólne ogniska czy
grille, obchody Światowego Dnia
Walki z Cukrzycą, spotkania opłat-
kowe, czy rocznicowe Koła.

Koło PSD nr 8 w Osiecznej or-
ganizuje przy współudziale Od-
działu Rejonowego PSD w Lesznie
oraz firmy medycznej z Poznania
badania profilaktyczne pośród
mieszkańców naszej gminy na
obecność cukru i cholesterolu we
krwi.

Dzięki współpracy z oddziałem
Rejonowym w Lesznie członkowie
Koła korzystają z wyjazdów inte-
gracyjnych, wycieczek, pielgrzy-
mek, biorą udział w sympozjach i
Targach Diabetologicznych.

Członkowie Koła serdecznie
dziękują wszystkim, którzy dotych-
czas nieśli pomoc finansową, ma-
terialną i rzeczową i którzy w
jakikolwiek sposób pomogli w rea-
lizacji planów i zadań statutowych.

Zaznaczają też, że duży wkład
pracy w działalność Koła Diabety-
ków w Osiecznej mieli ś.p. Win-
centy Kasperski i ś.p. Antoni
Stachowiak.

Zarząd zachęca do zapisywa-
nia się do Koła PSD nr 8
Osieczna. Kontakt - prezes Koła
Anita Glapiak tel. 695 260 832.

W listopadzie podczas spotkania członków Polskiego Sto-
warzyszenia Diabetyków Koła nr 8 w Osiecznej podzięko-
wano dotychczasowej długoletniej pani prezes Marii Halinie
Wojtaszek oraz całemu dotychczasowemu Zarządowi. W tym
roku bowiem oddała ona wraz z całym Zarządem Koła pa-
łeczkę młodszemu pokoleniu członków.


