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SPIS TREŚCI

17 listopada br. Dział Rehabili-
tacji MOPS-u w Jeleniej Górze go-
ścił przedstawicieli kilkunastu je-
leniogórskich organizacji inwa-
lidzkich oraz Społecznej Powiato-

wej Rady ds. Osób Niepełno-
sprawnych przy Prezydencie Je-
leniej Góry. Naradę prowadziła
Mirosława Cichocka, kierownik
działu, która przedstawiła i sko-
mentowała wykorzystanie
środków PFRON w roku 2005,
jak również wyjaśniała zasady
ubiegania się o dofinansowa-
nie. (O tych zasadach piszemy
na str.  35)

W naradzie uczestniczyli tak-
że zastępca prezydenta Jeleniej
Góry, Bogusław Gałka, oraz kie-
rownik PCPR dla powiatu ziem-
skiego, Teresa Sobolewska.

W roku 2005 środki PFRON-u
rozdzielono w kwocie 2.260.754 zł.
Jest to kwota porównywalna z
rokiem 2004.
� Dofinansowanie do turnu-

sów rehabilitacyjnych wyniosło
247.836 zł. Skorzystały 454 osoby
niepełnosprawne (on), w tym
dzieci 64 i 134 opiekunów (op),
razem: 588 osób.

MOPS rozdzieli³ �rodki PFRON-u na ponad 2 miliony z³
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O osobach niepełnospraw-
nych mówi się w ostatnich la-
tach coraz częściej. I dobrze, że
tak jest. Tak być powinno, bo-
wiem każda osoba „sprawna
inaczej” jest w pełni człowie-
kiem, przysługują jej te same
prawa, które przysługują wszy-
stkim ludziom, przede wszyst-
kim prawo do bycia kochaną,
uznawaną i szanowaną w swo-
im jestestwie i w swych wybo-
rach, także prawo do uzyskania
pomocy potrzebnej do rozwoju
we wszystkich dziedzinach du-
chowych, jak i ludzkich.

Kościół jest dla ludzi wie-
rzących swoistym kierunkow-
skazem, który uświadamia im
potrzebę nie tylko dostrzegania
zagadnień dotyczących osób
niepełnosprawnych, ale bezpo-
średniego zainteresowania się
nimi. Dowodem może być cho-
ciażby dokument poświęcony
problemowi pracy osoby niepeł-
nosprawnej i godności niepełno-
sprawnego zatytułowany „Labo-
rem exercens”. Innym przykła-

dem żywej troski o niepełno-
sprawnych, przejawiającym się
w rozmaitych formach, są róż-
ne akcje przeprowadzane w na-
szej diecezji legnickiej pod prze-
wodem Biskupa Pomocniczego
Stefana Regmunta, który z wy-
jątkową troską podejmuje posłu-
gę wobec tych osób.

Życie z niepełnosprawny-
mi (przebywanie, praca, kształ-
cenie się) jest dla zdrowych naj-
cenniejszą lekcją. Każdego ro-
dzaju styczność z osobami cho-
rymi daje ludziom zdrowym
możliwość ubogacenia siebie
i tego drugiego człowieka. Ubo-
gacenia przez zainteresowanie
się jego losem, obronę jego god-
ności, działanie na rzecz popra-
wy sytuacji konkretnej osoby
niepełnosprawnej. Wszyscy
uczymy się od siebie: oni wiary
w siebie, widząc, ile się udaje
tym, którzy im pomagają, z ko-
lei zaangażowani w pomoc
„sprawnym inaczej” takich war-
tości jak miłość, zrozumienie,
radość, poczucie odpowiedzial-
ności, prawda, roztropność.

Najistotniejsze jednak
wydaje się to, aby patrząc na
niepełnosprawnych, dostrzegać
przede wszystkim godność oso-
by ludzkiej, gdyż jak nauczał
Sługa Boży Jan Paweł II, Papież:
„Jakość społeczeństwa lub cywi-
lizacji mierzy się szacunkiem,
które ma ono wobec swoich naj-
słabszych członków. Społeczeń-
stwo technicznie doskonałe, do

którego dopuszcza się tylko
członków w pełni produktyw-
nych powinno być uznane za
niegodne człowieka, gdyż jest
zwyrodniałe z powodu swego
rodzaju dyskryminacji, nie
mniej godnej potępienia niż
dyskryminacja rasowa. Czło-
wiek niepełnosprawny jest jed-
nym z nas – uczestniczy w na-
szym człowieczeństwie. Rozpo-
znanie i promowanie jego god-
ności i jego praw oznacza roz-
poznanie naszej godności i na-
szych praw.”

Cieszy mnie fakt, że po-
wstało nowe czasopismo „Nie-
pełnosprawni - tu i teraz”, po-
święcone problemom „spraw-
nych inaczej.” Wyrażam nadzie-
ję, że przyczyni się ono do
ugruntowania w niepełno-
sprawnych przekonania o ich
godności i człowieczeństwie.
Jestem pewien, że lektura tego
czasopisma będzie kształtować
charakter, emocjonalność, wy-
rozumiałość oraz poszanowanie
i rozumienie niepowtarzalności,
jaką jest każda osoba niepełno-
sprawna. Niech Jezus Chrystus,
Król Wszechświata, błogosławi
Wszystkim w rozwoju czasopi-
sma po najdłuższe lata.

Ksi¹dz kanonik
Bogdan ¯ygad³o

dziekan dekanatu
jeleniogórskiego,
proboszcz parafii
pod wezwaniem

�w. Erazma i Pankracego

Tak samo godni
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- Panie prezesie, Czytelnicy
dostają dziś do rąk czwartą już
publikację o problemach nie-
pełnosprawnych na terenie
Ziemi Jeleniogórskiej. Czym
dla środowiska jest wydawnic-
two „Niepełnosprawni - tu i
teraz”?

- Dostają, jak zwykle, w po-
większonym druku dla osób
starszych i słabowidzących. W
tym roku ukażą się jeszcze 2
numery biuletynu i liczymy na
to, że w roku 2006 stanie się on
stałą pozycją, zawierającą nie
tylko informacje dla naszego
środowiska.

Biuletyn informacyjny pt.
„Niepełnosprawni - tu i teraz”
jest elementem konsekwentnej
realizacji zadań statutowych
KSON-u, jego perspektywicz-
nych planów, ale także efektem
programu DOMINO II. Program
ten, przyjęty przez Radę Miasta
Jeleniej Góry zakłada m.in. dzia-
łania na rzecz rehabilitacji spo-
łecznej i zawodowej osób nie-
pełnosprawnych, likwidowanie
barier architektonicznych oraz
szeroko pojętą informację dla
niepełnosprawnych, m.in. przez

utworzenie przy Sejmiku Punk-
tu Doradztwa i Informacji. Ucze-
stniczyliśmy w opracowaniu
tego programu, a teraz przycho-
dzi czas na jego realizację.

- Proszę przypomnieć,
czym jest i jakie zadania speł-
nia Sejmik dla środowiska?

- KSON powstał w marcu
2001 roku jako związek stowa-
rzyszeń, organizacji pozarządo-
wych i zakładów pracy chronio-
nej. Jego członkami jest więk-
szość pozarządowych organiza-
cji inwalidzkich z terenu Ziemi
Jeleniogórskiej, ale także i
ościennych powiatów. Gdy ro-
dził się ten pomysł, nikt nie
przewidywał, że wobec wymo-
gów, jakie stawia ustawa o dzia-
łalności pożytku publicznego i
o wolontariacie z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r., priorytet w dostępie
do środków (w tym także UE)
będą miały organizacje o silnych
strukturach i zintegrowanym
działaniu. Jako jedna z pierw-
szych organizacji pozarządo-
wych na Dolnym Śląsku uzyska-
liśmy status organizacji pożyt-
ku publicznego. Głównymi za-
daniami Sejmiku są: reprezen-
tacja ochrony interesów osób
niepełnosprawnych,  koordyno-
wanie działania w tym zakresie,
tworzenie warunków do pełne-
go i aktywnego udziału tych
osób, zwłaszcza w życiu pu-
blicznym oraz realizacja zasady
ochrony równości szans osób
niepełnosprawnych w społe-
czeństwie.

Przełomem w naszej pracy
był rok 2002, kiedy to rada mia-

sta przekazała nam w wielolet-
nią dzierżawę obiekt przy ul.
Grabowskiego 7. Przyniosło to
efekty w postaci tożsamości na-
szej organizacji, która oprócz
dynamicznego programu jest fi-
zycznie umiejscowiona w jed-
nym z najładniejszych  budyn-
ków w mieście, o łatwej dostęp-
ności. Dzisiaj do Sejmiku dzien-
nie przychodzi ok. 150 osób, nie
licząc uczestników imprez.

- To bezsprzecznie sukces.
A porażki?

- Nie obyło się także bez pora-
żek. Nie udało się zorganizować
Zakładu Aktywizacji Zawodowej,
tej specjalnej oferty zatrudnienia
dla osób niepełnosprawnych,
głównie ze znacznym stopniem
niepełnosprawności. Wielomie-
sięczne działanie Sejmiku, władz
miasta i parlamentarzystów nie
znalazły uznania w ocenach urzę-
dników Urzędu Marszałkowskie-
go. Idea produkcji książki mówio-
nej w technice cyfrowej (hit po-
czątku XXI wieku) nie została w
Jeleniej Górze zrealizowana, być
może przez pokutujący jeszcze
pogląd, że inwalidzi powinni wy-
konywać jedynie proste czynno-
ści, jak sprzątanie czy pomoc ku-
chenna. Z takim postrzeganiem
naszej kariery zawodowej nie zga-
dzamy się. Dzisiaj Sejmik stał się
miejscem spotkań integracyjnych
całego środowiska, do którego
dyspozycji swoje umiejętności
oddali wolontariusze i doradcy z
zakresu medycyny, prawa, psy-
chologii i spraw społecznych.

Rozmowa ze Stanis³awem Schubertem, prezesem KSON-u w Jeleniej Górze

PrzyjdŸ do nas

Dokoñczenie na str. 4
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przyjazna komunikacja miej-
ska, podjazdy i windy na razie
w części urzędów i instytucji i
placówek kultury, oznaczenie
schodów, poręcze przy nich,
kursy języka migowego dla
urzędników i funkcjonariuszy,
to przykłady właściwego pojmo-
wania problemów niepełno-
sprawnych. Katalog potrzeb jest
jednak ogromny.

- Jedną z potrzeb jest za-
pewne stworzenie forum infor-
macji o problemach niepełno-
sprawnych. Czy temu ma słu-
żyć ta nowa publikacja?

- Oczywiście. Jestem przeko-
nany, że taka formuła wydaw-
nictwa jest odpowiedzią na za-
potrzebowanie nie tylko tych,
którym trudniej funkcjonować
w mieście, ale także tych, którzy
chcieliby poświęcić się pracy dla
innych. „Cierpienie i samotność to
zły czas na zamykanie” - to słowa
Jana Pawła II. Masz problem?
Przyjdź do nas, daj sobie pomóc.
Razem pomożemy innym.

M.Z.

Dokoñczenie ze str. 3 wą rodzinę, to może się okazać,
że program usuwania wszelkich
barier jest programem zdecydo-
wanej większości mieszkańców
ziemi jeleniogórskiej.

- Jak układa się współpra-
ca Sejmiku z władzami samo-
rządowymi?

- Na naszej niełatwej drodze
włączania inwalidów do szero-
kiego udziału w życiu społecz-
no-gospodarczym możemy li-
czyć na obiektywnych przyja-
ciół. Do nich należy liczne gro-
no pracodawców, ludzi biznesu,
przedstawicieli nauki i medycy-
ny - w tym tak ważnej dziedzi-
ny jak rehabilitacja - ta zdrowot-
na jak i społeczno-zawodowa.
Tej obiektywnej życzliwości nie
brakuje też rajcom miejskim i
Józefowi Kusiakowi - prezyden-
towi miasta, który zaufał nam i
z konsekwencją, by nie powie-
dzieć z uporem, orędował za
przekazaniem nam pałacyku
przy ul. Grabowskiego. Samo-
rząd pomaga nam w usuwaniu
kolejnych barier. Coraz bardziej

Dla wielu z nas trudna też jest
do zrozumienia idea integracji.
Zbyt dużo jeszcze wśród nas li-
derstwa, postaw roszczenio-
wych i świadomości „pępka
świata”. Chcemy zmienić tę pro-
jekcję przez szeroki udział inwa-
lidów w życiu społeczno-gospo-
darczym gminy, miasta, regio-
nu, kraju, Europy. Temu służy
rozpoznanie potrzeb i możliwo-
ści środowiska, w którym coraz
więcej jest młodych wykształco-
nych ludzi, nie godzących się z
wizją pozostawania na bocz-
nym torze. Temu służą też wie-
lorakie programy wychodzenia
ze społecznego wykluczenia.

- Do kogo adresujecie swój
program?

- Do wszystkich, zarówno
mieszkańców, turystów jak i
kuracjuszy. 16 procent mie-
szkańców regionu stanowi spo-
łeczność inwalidzka. Gdy we-
źmie się pod uwagę, że każdy
niepełnosprawny ma 3-osobo-

Kamiennogórska komenda poli-
cji jest już dostępna dla niepełno-
sprawnych. Jednostka dostała spe-
cjalnego robota, który jest w stanie
zwieźć i wwieźć osobę na wózku in-
walidzkim po schodach.

Robot jest na gąsienicach i potrafi
wjeżdżać na bardzo strome schody.
Jedyną niedogodnością jest to, że nie-
pełnosprawny po schodach wjeżdża
tyłem. Robot ma elektryczny silnik.

PrzyjdŸ do nas

£unochod w komendzie
Nie wymaga stałego podłącze-
nia do prądu, więc będzie moż-
na wyjechać nim po osobę nie-
pełnosprawną nawet na policyj-
ny parking.

Do tej pory niepełnospraw-
nych, którzy odwiedzali komen-
dę, trzeba było wnosić na par-
ter, gdzie już bez przeszkód
mogli spotkać się z funkcjona-
riuszami.

pis
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Z satysfakcją postrzegam ko-
lejną inicjatywę środowiska
osób niepełnosprawnych. Pi-
smo „Niepełnosprawni – tu i te-
raz” stanowić będzie z pewno-
ścią dobry komunikator, forum
wymiany uwag, ocen i doświad-
czeń, a także miejsce kreowania
wizji spraw i zdarzeń, które są
ważne i dla ludzi niepełno-
sprawnych, i dla w pełni spraw-
nych – by mogli zrozumieć le-
piej sytuację. Władze miasta i ja
osobiście wspieraliśmy tego
typu działania i cieszę się, że
nasz wkład pozwolił na urucho-
mienie tego tytułu.

Na problemy niepełnospraw-
nych w mieście można patrzeć
z dwóch stron. Jedni widzą
głównie to, czego jeszcze braku-
je, inni – co już zostało zrobio-
ne. Jestem przekonany, że po-
trzebne jest widzenie obu sfer,
a w dodatku jeszcze przez pryz-
mat możliwości finansowych
miasta i funduszy specjalnych.

Warto sobie zaś przede
wszystkim uzmysłowić, że
zdecydowana większość po-

trzeb osób niepełnosprawnych
i całkowicie zdrowych jest taka
sama. Potrzebujemy czystej
wody, czystego powietrza, pra-
cy, poczucia bezpieczeństwa,
dobrych dróg, ochrony zdro-
wia, właściwego standardu
usług, czy udziału w przedsię-
wzięciach kultury, sztuki i spo-
rtu. To wszystko jest oczywi-
stość, z której nie zawsze zda-
jemy sobie sprawę. Nasze po-
trzeby zaczynają być odmien-
ne dopiero w szczegółach,
zwłaszcza w sferze dostępno-
ści instytucji.

Wiem, jak wiele w tym zakre-
sie zostało zrobione, i jak wiele
jeszcze trzeba zrobić. Możemy
mówić o potrzebach w sensie
materialnym, to znaczy – dobrych
podjazdach do instytucji, win-
dach, urządzeniach przenośnych
dla niedosłyszących, niedowidzą-
cych. Możemy też mówić o po-
trzebach w sensie mentalnym,
duchowym. O ile w pierwszym
przypadku łatwo wyliczyć, co zo-
stało już zrobione, a co nie, o tyle
w drugim – możemy mówić o
niemalże pełnym sukcesie.

Jeśli bowiem uznamy za suk-
ces (a tak przecież trzeba), iż
ludzie zdrowi za swoją powin-
ność uznają niesienie taktownej
pomocy poszkodowanym przez
los, iż zdrowi widzą dolegliwo-
ści niepełnosprawności i stara-
ją się im ulżyć, w materii bytu,
prawa i tworzenia szans rozwo-
ju, to sądzę, że w tej sprawie w
ostatnich latach został dokona-
ny rewolucyjny przełom. Każdy
przyjmuje za oczywistość, że są

potrzebne autobusy niskopo-
dwoziowe MZK, chociaż są
droższe, wielu właścicieli pry-
watnych firm, korzystając nie-
kiedy z funduszy PFRON, prze-
budowuje wejścia, dokładając
własnych pieniędzy. I nikt nie
patrzy, że takie inwestycje nie są
oparte o rachunek ekonomicz-
ny, bo dla każdego jest jasne, że
wyłożone na przebudowę pie-
niądze się „nie zwrócą”, ale w
tej sprawie nikomu nie chodzi o
rachunek ekonomiczny.

Potrzeby w sensie material-
nym są łatwiejsze do wskazania
i – wbrew potocznym wyobra-
żeniom – łatwiejsze do realiza-
cji. Dokonaliśmy przebudowy
mentalności w sprawach po-
trzeb niepełnosprawnych, doko-
namy też przebudowy w sensie
dosłownym. Czy to się będzie
działo w dobrym tempie ? – po-
wiedzieć trudno, bo uwarunko-
wań w tej sprawie jest sporo i
mają one wyraz nie tylko srticte
finansowy.

Wystarczy podać jeden przy-
kład, znakomicie ilustrujący tę
sprawę. Winda dla dzieci w
Szkole Podstawowej nr 8, trak-
towanej jako „integracyjna”,
powstałaby z pewnością, bo
była potrzebna. Ale powstała
szybciej i jej powstanie było
ważniejsze, bowiem ta sprawa
skupiła uwagę ludzi życzliwych
problemom niepełnospraw-
nych. Jestem pełen uznania za
społeczny ruch, który stworzył
się wokół tej sprawy, za inicja-

Razem zrobimy wiêcej

Dokoñczenie na str. 6
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tywność działaczy sportowych,
rodziców, dyrekcji i nauczycieli
szkoły, całej rzeczy anonimo-
wych ludzi, którzy swoją pracą,
czasem i wysiłkiem nie tylko
przyspieszyli budowę, ale
przede wszystkim stworzyli kli-
mat społecznego zaangażowa-
nia wokół niej. Wszystkim nam
jest łatwiej poszukiwać i prze-
kazywać środki na coś, co jest
celem ambicji i życzliwości spo-
łecznej, niż na coś, co powstaje

niejako z rutynowych planów
działania.

Chciałem przez to powie-
dzieć, że im więcej serca włoży-
my w procesy integracyjne, im
bardziej środowiska ludzi
zdrowych i niepełnospraw-
nych się do siebie zbliżą, im
ściślej się porozumieją, co do
hierarchii ważności spraw, tym
więcej i szybciej razem doko-
namy. W tej sprawie bowiem
musimy występować razem –
mając wspólną świadomość
potrzeb, wspólną ocenę finan-

Dokoñczenie ze str. 5 sowych szans i wspólne ambi-
cje, by każdą z ważnych spraw
rozwiązywać szybciej i lepiej,
niż na to wskazywałby tylko
rachunek możliwości finanso-
wych. To prawda, że na złago-
dzenie barier potrzebne są pie-
niądze, ale jeszcze potrzeb-
niejsze jest serce i wola. Tę,
w imieniu swoim własnym
oraz władz Jeleniej Góry – de-
klaruję.

Józef Kusiak
Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Karkonoski Sejmik Osób Nie-
pełnosprawnych (KSON) jest
związkiem stowarzyszeń i in-
nych osób prawnych działają-
cych na rzecz niepełnospraw-
nych. W ten sposób stał się repre-
zentantem znacznej części tego
środowiska. Działa w imieniu
organizacji i na ich rzecz, funk-
cjonując jako organizacja para-
solowa (umbrella organisation).

Od 8 marca ubiegłego roku
KSON posiada status organizacji
pożytku publicznego.

Głównym celem statutowym
KSON-u jest rehabilitacja zawodo-
wa i społeczna osób niepełno-
sprawnych. Do zadań Sejmiku
należy również reintegracja w dłu-
giej perspektywie czasowej, a tak-
że w miarę kompleksowe rozwią-
zywanie problemów osób niepeł-
nosprawnych poprzez podjęcie
wielu działań przy ścisłej współ-
pracy z samorządem Jeleniej

Góry, samorządami gmin powia-
tu jeleniogórskiego oraz samorzą-

dem powiatowym i wojewódz-
kim.

KSON interweniuje w szcze-
gólnych przypadkach dotyczą-
cych indywidualnych i zbioro-
wych problemów osób niepełno-
sprawnych, inicjuje i współorga-
nizuje imprezy sportowe, kultural-
ne i turystyczne o charakterze in-
tegracyjnym, wspierających ak-
tywność osób niepełnosprawnych
w tych dziedzinach.

Rehabilituj¹ niepe³nosprawnych w sferze spo³ecznej i zawodowej

Parasolowa organizacja

Razem zrobimy wiêcej

KSON ubiega się o środki finan-
sowe na realizację wielu przedsię-

wzięć oraz imprez
na rzecz osób nie-
pełnosprawnych.
W roku 2003 spo-
rządził 28 wnio-
sków i pozyskał
78,8 tysięcy zło-
tych. Rok później,
w 2004 roku – 147,8
tysięcy złotych.

Dofinansowa-
nie służy tylko re-

alizacji zadań, nie obejmuje ko-
sztów administracyjnych i utrzy-
mania budynku.                        MM

Karkonoski Sejmik
Osób Niepe³nosprawnych
ul. Grabowskiego 7
58-500 Jelenia Góra
Telefon: 0-75/ 75-242-54
Fax: 0-75/ 75-231-83
e-mail: biuro@kson.pl
www.kson.pl
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tym jedna rezygnacja z  przyzna-
nego dofinansowania, umowa na
kwotę 390,00 zł.

- instytucje: średnio na jedną
instytucję kwota 6.707,80 zł, 4
umowy na kwotę 26.831,20 zł,
wykorzystana kwota 26.749,57 zł.

�  Dofinansowanie udziału
własnego w zakupie przedmiotów
ortopedycznych i środków po-
mocniczych wyniosło 569.600 zł.
Najwięcej wydano na protezy koń-
czyn, balkoniki, aparaty słuchowe
(189 aparatów za około 333 tys.
zł). 202 osoby skorzystały z dofi-
nansowania do zakupu pielucho-
majtek.

� Dofinansowanie likwidacji
barier wyniosło 219.948,34 zł.

- Bariery architektoniczne: śre-
dnio na jedną osobę kwota
3.883,16 zł. 18 umów na kwotę
69.897 zł, wykorzystana kwota
59.031,34 zł, w tym dzieci 2 umo-
wy na kwotę 3.640 zł. Jedna umo-
wa wypowiedziana na kwotę 5.000
zł, jedna rezygnacja z umowy na
kwotę 5.000 zł.

- Bariery techniczne: średnio
na jedną osobę kwota 1.694,61
zł. 55 umów na kwotę 93.204 zł,
wykorzystana kwota 90.319 zł,
w tym dzieci 3 umowy na kwo-
tę 1.250 zł. Cztery rezygnacje z
przyznanego dofinansowania,
umowy na kwotę 2.050 zł, w
tym jedno dziecko umowa na
kwotę 250 zł.  Wśród tych za-
dań były też zmiany systemu
ogrzewania: średnio na jedną
osobę kwota 6.717,81 zł, 11
umów na kwotę 73.896 zł, wy-
korzystana kwota 73.896 zł.

- Bariery w komunikowaniu
się: średnio na jedną osobę kwota

3.079,47 zł, 23 umowy na kwotę
70.828 zł, wykorzystana kwota
70.598 zł, w tym dzieci 12 umów
na kwotę 40.760 zł.

Oceniając wykorzystanie środ-
ków, uczestnicy zebrania zwróci-
li uwagę na budzący niepokój nie-
wielki stopień dofinansowania re-
habilitacji dzieci i młodzieży w
stosunku do potrzeb, o których
wiadomo, że są duże. Ten stan
wynika z niewiedzy rodziców na
temat możliwości dofinansowa-
nia, z ich niechęci do ujawniania
faktu niepełnosprawności swego
dziecka, ale także ze złej sytuacji
materialnej rodzin, których często
nie stać na pokrycie wkładu wła-
snego. Przedstawiciele różnych
organizacji działających na rzecz
niepełnosprawnych zadeklarowa-
li wzmożoną współpracę ze szko-
łami w celu zwiększenia pomocy
dla dzieci w tym zakresie.

Obecni na spotkaniu wyrazili
zaniepokojenie skalą trudności w
ubieganiu się o dofinansowanie
realizowanych zadań w sferze
pożytku publicznego. Wiceprezy-
dent Bogusław Gałka zapewnił, że
konkursy będą ogłaszane odpo-
wiednio wcześniej, tak aby reali-
zowane przez organizacje zadania
ciągłe nie ucierpiały na tym. Pod-
kreślił, iż samorząd szczególnie
zwracać będzie uwagę na trans-
parentność ofert. Zaapelował, aby
organizacje w działaniu nie ogra-
niczały się tylko do swoich człon-
ków, ale docierały do niezrzeszo-
nych osób niepełnosprawnych, z
których wiele nie posiada orzeczo-
nej niepełnosprawności i potrze-
buje pomocy.

WG

Radzili o pieni¹dzach
Dokoñczenie ze str. 1

Ogółem złożono wniosków:
676 on + 183 op. Liczba rezygna-
cji 73. Wysokość średniego dofi-
nansowania: 421,50 zł/osobę. Do-
finansowania nie przyznano oso-
bom, które korzystały z turnusu
w roku 2004.
� Dofinansowanie imprez spo-

rtowych, kulturalnych, rekreacyj-
nych i turystycznych wyniosło
115.526 zł. Skorzystało 8 organi-
zacji inwalidzkich i KSON - także
na rzecz niezrzeszonych niepeł-
nosprawnych jeleniogórzan.

1. Towarzystwo Chorych na
Stwardnienie Rozsiane na
kwotę 17.400 zł
2. Towarzystwo Walki z Kalec-
twem na kwotę 35.000 zł
3. Stowarzyszenie Karkonoski
Klub Amazonek na kwotę
13.000 zł
4. Specjalistyczny Ośrodek Pracy
Socjalnej na kwotę 1.000 zł
5. Koło Miejskie Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków na kwotę
3.500 zł
6. Polski Związek Niewidomych
na kwotę 7.300 zł
7. Polski Związek Głuchych na
kwotę 6.150 zł
8. Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym na kwotę 15.500 zł
9.Karkonoski Sejmik Osób Niepeł-
nosprawnych na kwotę 16.676 zł

� Dofinansowanie zaopatrze-
nia w sprzęt rehabilitacyjny wy-
niosło 28.243,27 zł.

- osoby indywidualne: średnio
na jedną osobę kwota 254,37 zł. 8
umów na kwotę 2.035,00 zł, wy-
korzystana kwota 1.493,70 zł, w
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Od dłuższego czasu dolegli-
wością dla inwalidów wzroku są
kolizyjne rozwiązania ulic mia-
sta. Dotyczy to głównie sygnali-
zatorów dźwiękowych na przej-
ściach ulicznych, które w więk-
szości newralgicznych punktów
miasta nie działają właściwie.
Problemem też są słupy oświe-
tleniowe i znaki drogowe, „wy-
rastające” na środku chodni-
ków. Między innymi tym spra-
wom poświęcone było posie-
dzenie Komisji ds. Bezpieczeń-
stwa Rady Miasta Jeleniej Góry.
Grupę niepełnosprawnych re-
prezentowali inwalidzi wzroku
- niewidomi i słabowidzący.
Obecny był też  Czesław Wan-
dzel, dyrektor Miejskiego Zarzą-
du Ulic i Mostów.

Kurs migania w Legnicy
Legniccy urzędnicy, policjan-

ci, strażnicy miejscy, a nawet
strażacy zdawali egzamin z ję-
zyka migowego. Migać uczyli
się przez ostatnie trzy miesiące.
W sumie w szkoleniu wzięło
udział 23 pracowników różnych
urzędów publicznych. Niektórzy
z nich przyznają, że dziś trudno
im już mówić bez gestykulacji,
która po tym kursie towarzyszy
już niemal stale słowom.

Osoby, które pomyślnie prze-
brnęły przez praktyczną część
egzaminu, czyli rozmowę z ko-
misją egzaminacyjną, otrzyma-
ły specjalne certyfikaty.

Spośród 23 uczestników 4
zapłaciło za kurs z własnej kie-
szeni. Za pozostałych, pracow-
ników administracji i służb za-
płacił prezydent Legnicy.

pis

Pomóc s³abowidz¹cym
Inwalidzi stwierdzili, że w tej

ważnej sprawie działania służb
miejskich są niedostateczne. Wy-
nika to nie tylko z braku środków,
ale również ze złych przepisów.
Jeden z nich określa na przykład,
że słupy mają być w kolorze sza-
rym. Szary oznacza niewidzialny
dla słabowidzących.

Na posiedzeniu ustalono, że
do 9 grudnia wszystkie newral-
giczne punkty zostaną zinwen-
taryzowane i uzupełnione w
prawidłowo działające sygnali-
zatory.

Środowisko inwalidów wzro-
ku, monitorując te punkty w
mieście, współpracować będzie
z MZUiM w celu eliminacji ist-
niejących zagrożeń.

M.Z.

Nie parkuj na kopertach

Władze Bolesławca przyłą-
czyły się do akcji przeciwdzia-
łania kierowcom zajmującym
miejsca dla niepełnosprawnych.
Prezydent miasta, Piotr Roman,
polecił straży miejskiej bez-
względne egzekwowanie prze-
pisów w takich przypadkach.

– Trudno zrozumieć tych par-
kujących – mówi prezydent.
- Przecież gdy ma się obie nogi, nie
ma żadnego problemu, by podejść
dalej parę kroków. Dużo gorzej, gdy
trzeba tam dojść o kulach czy wręcz
dojechać na wózku.

Dlatego kierowcy, parkujący
w Bolesławcu na miejscach
oznakowanych jako zarezerwo-
wane dla niepełnosprawnych,
będą karani przede wszystkim
mandatami. Na skutki raczej nie
trzeba będzie długo czekać.

pis

W Karpaczu ma powstać nie
jeden jak planowano, a dwa aqu-
aparki. Jak ujawnił burmistrz
Bogdan Malinowski jeden
kompleks 8 basenów powstanie
przy hotelu Gołębiewski, ale
drugi w pobliżu hotelu Skalny,
gdzie dziś znajduje się miejska
pływalnia. Tam na 3 hektarach
miejskich gruntów ma powstać,
jak przy Gołębiewskim, także 8

basenów z atrakcjami, zjeżdżal-
niami, jacuzzi i basenem ze
sztuczną falą. Jednak będzie
tam także duży kompleks reha-
bilitacyjny, w którym będą mo-
gli leczyć się mieszkańcy całe-
go regionu.

Burmistrz nie ujawnia je-
szcze inwestora. Wiadomo jed-
nak, że jest to polska firma.

pis

Kompleks rehabilitacji

Dzieñ z Cukrzyc¹
Na 14 listopada przypada

Światowy Dzień Walki z Cu-
krzycą. W Polsce, a konkretnie
w Krakowie, święto było obcho-
dzone nieco później, bo 26 i 27
listopada. Diabetyków z Jeleniej
Góry reprezentował m.in. Wal-
demar Wiśniewski, prezes

Koła Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków w Jeleniej Górze.

W tym roku organizatorzy
skoncentrowali się głównie na
dolegliwościach związaną z tzw.
„stopą cukrzycową”. Do tematu
wrócimy w kolejnych numerach
Biuletynu.                                       MB
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Głównym celem istniejącego
w Jeleniej Górze od 1992 roku
stowarzyszenia „Karkonoski
Klub Amazonek” jest pomoc
kobietom dotkniętym chorobą
nowotworową, a także propago-
wanie profilaktyki nowotworo-
wej. Informowanie o konieczno-
ści poddawania się okresowym
badaniom jest szczególnie waż-
ne. Im wcześniej wykryta cho-
roba, tym większe szanse na jej
całkowite wyleczenie.

Klub zabiega o za-
pewnienie przez służ-
bę zdrowia właściwe-
go sposobu diagnosty-
ki, leczenia i rehabili-
tacji każdej z pacjen-
tek dotkniętych choro-
bą nowotworową.

Kobietom po ope-
racji i w trakcie lecze-
nia pomocy psycholo-
gicznej udzielają tak
zwane „ochotniczki”.
Akcja „Ochotniczka” prowadzona
przez jeleniogórski klub Amazo-
nek ma za zadanie wyszkolenie
grupy osób udzielających facho-
wej pomocy w szpitalach. Poprzez
prowadzenie rozmów z pacjent-
kami oczekującymi na operację
lub bezpośrednio po niej, kobie-
ty, które wcześniej przeszły przez
to samo, wspierają często osamot-
nione i przerażone pacjentki.

Karkonoski Klub Amazonek
organizuje także rehabilitację dla
pacjentek po przebytym raku pier-
si. Są to nie tylko turnusy rehabili-
tacyjne, ale także stałe zajęcia gim-
nastyki w miejscu zamieszkania
rekonwalescentki.

Kobiety zrzeszone w Amazon-
kach pomagają zaopatrzyć się pa-
cjentkom w protezy, peruki czy
rękawy anty obrzękowe. Organizu-
ją pokazy i kiermasze ubrań oraz
protez korygujących sylwetkę.

Celem statutowym Stowarzy-
szenia Amazonek jest zbieranie i
rozpowszechnianie informacji na
temat chorób nowotworowych
oraz sposobów ich leczenia. Ama-
zonki organizują prelekcje i szko-
lenia, wydają broszury i materia-
ły edukacyjne. Członkinie stowa-

rzyszenia nawiązują także współ-
pracę z organizacjami krajowymi
i zagranicznymi. Dzięki temu ich
członkowie wymieniają się do-
świadczeniami i wiedzą o postę-
pach w onkologii.                          EW

Pacjentkom tu¿ przed lub po operacji pomagaj¹ ochotniczki
Zbierają
na sprzęt

Stowarzyszenie Pomocy
Chorym przy Oddziale Chirur-
gii Ogólnej i Onkologicznej oraz
Oddziale Urazowo-Ortopedycz-
nym Szpitala Wojewódzkiego w
Jeleniej Górze od 1993 roku zaj-
muje się pozyskiwaniem środ-
ków na zakupy aparatury me-
dycznej niezbędnej do leczenia i
diagnozowania chorych. Dotych-
czas udało mu się zakupić sprzęt
za około 800. tysięcy złotych.

Prezesem Stowarzyszenia Po-
mocy Chorym jest Kazimierz Pi-
chlak, jego zastępcą jest Andrzej
Rojek, a skarbnikiem Elżbieta
Maciaszek.                                 MB

Stowarzyszenie PStowarzyszenie PStowarzyszenie PStowarzyszenie PStowarzyszenie Pomocy Chorymomocy Chorymomocy Chorymomocy Chorymomocy Chorym
przy Oddziale Chirurprzy Oddziale Chirurprzy Oddziale Chirurprzy Oddziale Chirurprzy Oddziale Chirurgii Ogólnejgii Ogólnejgii Ogólnejgii Ogólnejgii Ogólnej
i Onkologicznej oraz Oddzialei Onkologicznej oraz Oddzialei Onkologicznej oraz Oddzialei Onkologicznej oraz Oddzialei Onkologicznej oraz Oddziale
Urazowo-OrUrazowo-OrUrazowo-OrUrazowo-OrUrazowo-Ortopedycznymtopedycznymtopedycznymtopedycznymtopedycznym
Szpitala WSzpitala WSzpitala WSzpitala WSzpitala Wojewódzkiegoojewódzkiegoojewódzkiegoojewódzkiegoojewódzkiego
w Jeleniej Górzew Jeleniej Górzew Jeleniej Górzew Jeleniej Górzew Jeleniej Górze
ul. Ogiñskiego 6
tel. 753-75-81 lub 753-75-23

Wspieraj¹ kobiety

Amazonki na turnusie rehabilitacyjnym
w Międzywodziu w 2000 roku

Karkonoski Klub Amazonek zrze-
sza kobiety po przebytym raku
piersi. Czekamy na Ciebie w ka¿-
dy czwartek od godz. 16 w Klu-
bie Nauczyciela przy ulicy Ban-
kowej 15 w Jeleniej Górze. Jeste-
œmy po to, ¿eby Ci pomóc w le-
czeniu, w za³atwieniu niezbêd-
nych formalnoœci (grupa inwalidz-
ka, stopieñ niepe³nosprawnoœci),
w rehabilitacji (æwiczenia, sanato-
ria, turnusy rehabilitacyjne)
i w psychoterapii.

Oddział PCK w Zgorzelcu ob-
chodzi jubileusz 60-lecia. Powoła-
ny został w maju 1945 roku i od tej
pory służy mieszkańcom miasta i
regionu, zajmując się w początko-
wym okresie akcją poszukiwania
rodzin zaginionych oraz rozdzia-
łem pomocy humanitarnej. Orga-
nizował akcje honorowego krwio-
dawstwa, realizował szkolenia z
zakresu udzielania pierwszej po-
mocy. Podejmował różne formy
działań na rzecz dzieci i młodzie-
ży, akcji pomocowych, w tym: orga-
nizację pomocy medycznej w
domu oraz akcję zbierania darów
dla ofiar powodzi.                           pis

60-lecie PCK
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Jeleniogórskie Stowarzysze-
nie Osób Dializowanych „Diali-
za” powstało na jesieni tego
roku. Zrzesza już 40 członków,
ludzi z chorymi nerkami,
których życie całkowicie zmie-
niła choroba. - Dla nich dializy
są szokiem, muszą się do nich
przyzwyczaić i między innymi
w tym chcemy im pomagać –
mówi Alicja Kopacz, prezes sto-
warzyszenia.

Liczba członków „Dializy”
stale się zmienia. Jednych cho-
roba zabiera z tego świata, in-
nych wprowadza w krąg ludzi
dializowanych.

- Jakiś czas temu istniało za-
grożenie, że stacja dializ przy
Szpitalu Wojewódzkim w Jele-
niej Górze zostanie zamknięta
– mówi prezes nowego stowa-
rzyszenia, Alicja Kopacz. - I to
tamte wydarzenia były takim
bodźcem dla nas, by się zorga-
nizować i wspierać działania sta-
cji. Bez niej ludzie pozbawieni
sztuczniej nerki, nie mieliby
szansy przeżyć.

Namawiaj¹ na przeszczep
Stowarzyszenia formalnie

powstało na przełomie września
i października tego roku. Wte-
dy też zostało zarejestrowane w
sądzie. W skład zarządu obok
Alicji Kopacz weszli: Leszek
Perwejnis, który został wice-
przewodniczącym, Agnieszka
Przychodzień (skarbnik) oraz
członkowie zarządu: Leszek
Tułodziecki, Józef Wójcicki i
Przemysław Gładyszek.

Wśród nich są aż trzy osoby,
które zostały poddane prze-

szczepowi nerki. Jeną z tych
osób jest Alicja Kopacz.

- Chcemy pomóc ludziom cho-
rym w oswojeniu się z dializami,
ale także namawiamy osoby dia-
lizowane do przeszczepu nerek –
mówi prezes Kopacz. - Dializy
bardzo wyniszczają organizm, a
przeszczep daje szansę na życie.

Zbieraj¹ na nerki
Głównym celem jaki założy-

ła sobie „Dializa” jest pozyski-
wanie środków finansowych na
rzecz odnowy stacji dializ, która
znajduje się przy Szpitalu Wo-

jewódzkim w Jeleniej Górze.
Członkowie stowarzyszenia
marzą o tym, by poprawić stan
techniczny tzw. sztucznych ne-
rek, czyli urządzeń do dializo-
wania w stacji chorych. - W tej
chwili tych urządzeń jest 17 i
jedno do nagłych wypadków na
OIOM-ie. W większości sztucz-
ne nerki są stare, mają po 10 lat

i już należałoby pomyśleć o ich
wymianie – uczula Alicja Ko-
pacz.

A wymiana związana jest ze
sporym wydatkiem. Za jedną
sztuczną nerkę trzeba zapłacić
30-40 tysięcy złotych.

Przeszczep nie dla ka¿dego
Urządzenie jest konieczne do

życia wielu ludziom cierpiącym
na niewydolność nerek. Tym bar-
dziej, że nie każdy może poddać
się przeszczepowi. Nerkę od daw-
cy mogą otrzymać ludzie w mia-
rę młodzi i nie cierpiący na żadną
inną niż niewydolność nerek cho-
robę. Jednak mimo to tylko w tym
roku 8 osób z jeleniogórskiej sta-
cji dializ poddało się przeszczepo-
wi tego narządu.

Poprawiæ standard stacji
Stowarzyszeniu „Dializa” za-

leży na poprawieniu stanu wy-
posażenia stacji dializ. - Pacjent
spędza w niej pięć godzin co
drugi dzień – mówi prezes Ko-
pacz. - To połowa jego życia!
Marzy nam się podobny stan-
dard jak w stacjach prywatnych.

Dlatego „Dializa” chciałaby
pomóc stacji w pozyskaniu dla
pacjentów wygodnych łóżek ste-
rowanych elektronicznie, zaku-
pie kolorowej, jednakowej po-
ścieli, a gdyby się udało, także
w zorganizowaniu posiłków dla
pacjentów. Dziś przywożą ją ze
sobą z domów.                          EW

Stowarzyszenie
Osób Dializowanych „Dializa”
ul. Bohaterów Wrzeœnia 18/5
58-560 Cieplice
Tel.: 64-29-305

Stowarzyszenie �Dializa� chce pomagaæ jeleniogórskiej stacji dializ

Stacja musi byæ

- W stacji dializ ludzie spędzają
połowę życia – mówi Alicja Kopacz
– dlatego chcemy pozyskać środki
na nowy sprzęt i wyposażenie
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Polski Związek Niewido-
mych (PZN) w Jeleniej Górze
jest jednym z 36 kół Okręgu Dol-
nego Śląska. Związek zrzesza
osoby niewidome i słabo widzą-
ce o znacznym i umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności,

PZN zrzesza ludzi niewido-
mych i słabo widzących, by po-
móc im w społecznej integracji,
rehabilitacji, ochronie interesów
zawodowych, ekonomicznych i
społecznych.

Jeleniogórskie Koło PZN
obejmuje dwa powiaty. Zrzesza
dziś w sumie 808 członków, w
tym 35 dzieci i 16 osób całkowi-
cie niewidomych.

Praca zarządu koła opiera się
na całorocznym planie pracy.
Związek pomaga w prowadze-
niu rehabilitacji podstawowej,
leczniczej, społecznej i zawodo-
wej w ośrodkach rehabilitacyj-
no-leczniczych PZN-u. Organi-
zuje różne formy działalności
kulturalnej, turystycznej i rekre-
acyjnej, między innymi spotka-
nia okolicznościowe dla dzieci i
dorosłych, pokazy sprzętu spe-
cjalistycznego i rehabilitacyjne-
go, a także pielgrzymki.

Członkowie PZN mogą ko-
rzystać z informacji o ulgach i
uprawnieniach, dostępny jest

dla nich również dział książki
mówionej Biblioteki Grodzkiej,
jak również świetlica.

W skład zarządu jeleniogór-
skiego koła wchodzą: Danuta
Musiał – przewodnicząca, Sta-
nisław Schubert – wiceprzewo-
dniczący, Grażyna Rehlis –
skarbnik, wiceprzewodnicząca
Zarządu Okręgu Dolnego Śląska,
Daniela Mikuszewska, Alicja
Gremza, Robert Martniaki i Bar-
bara Prokocka. W skład komisji
rewizyjnej koła wchodzą: Jerzy
Zoń, przewodniczący, Anna Sar-
nacka, sekretarz, Edward Łuc,
Krystyna Kielesińsińska i Ma-
rianna Rysiak.

PZN nie tylko pomaga niewidomym, ale tak¿e stara siê przeciwdzia³aæ ich dyskryminacji

Przewodnicy niewidomych

Ko³o Polskiego Zwi¹zku
Niewidomych w Jeleniej Górze
ul. Grabowskiego 7
58-500 Jelenia Góra
Tel.: 75-249-39
Zapraszamy we wtorki i czwartki w godz.
9-13, a w pierwszy czwartek miesi¹ca 13-17.

PZN Okrêg Dolnoœl¹ski
ul. Grunwaldzka 12B
50-355 Wroc³aw
Tel.: 0-71/ 321-32-02

Przy Okręgu Dolnośląskim
we Wrocławiu działają następu-
jące kluby:

1. Klub Chorych na Cukrzycę,
2. Klub Głuchoniewidomych,
3. Klub Ludzi Ciekawych Świa-
ta (dla młodzieży),
4. Sekcja Niewidomych Masaży-
stów.                                            MB

Wspomnienia ze spotkań
Jana Pawła II z niepełnospraw-
nymi mają  zostać wydane przez
legnicką kurię biskupią. Akcji
zorganizowanej przez Annę
Guzik patronuje biskup Stefan
Regmunt. Z tych wspomnień
ma powstać książka ilustrowa-
na zdjęciami z tych spotkań. Na

razie jednak wspomnień udało
się zebrać niewiele.

– Liczę na to, że niepełno-
sprawni otworzą się i zechcą opo-
wiedzieć o swoich przeżyciach i
wrażeniach ze spotkań z Janem
Pawłem II – mówi Anna Guzik.

Te spotkania często odmienia-
ły życie ludzi biorących w nich

udział, dlatego są cennym świa-
dectwem wiary i miłości. Gdyby
udało się je zebrać mogą złożyć
się na niepowtarzalne dzieło  do-
kumentujące ważną część działal-
ności polskiego papieża.

Wydaniem publikacji zajmie
się kuria legnicka.

pis

Czekaj¹ na wspomnienia
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Polskie Towarzystwo Walki z
Kalectwem (PTWK) jest inicja-
torem pionierskich akcji, dziś
uznawanych za oczywiste. Cho-
dzi między innymi o: integracyj-
ne obozy rehabilitacyjne, plene-
ry i warsztaty twórców niepeł-
nosprawnych. Głównymi zada-
niami PTWK są między innymi:
profilaktyka niepełnosprawno-
ści i inwalidztwa u dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, a także po-
pularyzowanie idei i osiągnięć
w zakresie rehabilitacji osób nie-
pełnosprawnych.

Polskie Towarzystwo Walki z
Kalectwem (PTWK) powstało 9
marca 1960 roku. Zjazd założy-
cielski określił Towarzystwo jako
naukowo-społeczną interdyscypli-
narną organizację inicjująca i pro-
wadzącą różne formy walki z ka-
lectwem i inwalidztwem oraz róż-
ne formy opieki socjalnej dla osób
niepełnosprawnych.

PTWK jest inicjatorem pionier-
skich akcji, dziś uznawanych
przez wszystkich za oczywiste.
Chodzi między innymi o: adapta-
cje mieszkań dla potrzeb niepeł-
nosprawnych, integracyjne obozy
rehabilitacyjne, plenery i warszta-
ty twórców niepełnosprawnych.

Głównymi zadaniami TWK są
między innymi: profilaktyka niepeł-
nosprawności i inwalidztwa u dzie-
ci, młodzieży i dorosłych, a także
popularyzowanie idei i osiągnięć w
zakresie rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych oraz popularyzowanie
wśród społeczeństwa informacji o
problemach niepełnosprawnych.

Towarzystwo Walki z Kalec-
twem stara się uwrażliwiać spo-
łeczności różnych środowisk do

działania na rzecz osób niepełno-
sprawnych. Zabiega o likwidację
barier i ograniczeń uniemożliwia-
jących inwalidom udział w życiu
społecznym i gospodarczym.
TKW zabiega o rozwój rehabilita-
cji medycznej, zawodowej i spo-
łecznej w sferze teorii i praktyki.

Od 27 lat w mie�cie
Oddział Terenowy PTWK w

Jeleniej Górze powstał 16 grudnia
1978 roku i od razu włączył się do
pracy na rzecz środowisk osób
niepełnosprawnych. Najczęściej
były to świadczenia wynikające ze
współpracy z działami służb so-
cjalnych rad narodowych, ośrod-
kami zdrowia, służbami socjalny-
mi spółdzielni inwalidów, władza-
mi oświatowymi. Chodziło naj-
częściej o pomoc ludziom w star-
szym wieku, w nauczaniu domo-
wym ciężko pokrzywdzonych
dzieci i młodzieży, w podejmowa-
niu kształcenia zawodowego, za-
trudnieniu, adaptacji mieszkań i
udzielaniu pomocy prawnej.

Jedyny taki w Polsce
Przy Oddziale Terenowym

PZWK Jeleniej Górze, jako jedyny
w Polsce przy TWK, funkcjonuje
Warsztat Terapii Zajęciowej. Zorga-
nizował on wiele integracyjnych
imprez plenerowych, pokazów i
wykładów, przyczyniając się w
istotny sposób do rozwoju rehabi-
litacji raz wiedzy o potrzebach i
możliwościach osób niepełno-
sprawnych. Warsztat wydał wiele
prac między innymi „Poradniki”,
„Informatory”, broszury ułatwiają-
ce niepełnosprawnym poruszanie
się w zawiłościach życia codzien-
nego i meandrach prawa.

Jak jest dzi�?
W ośrodku prowadzona jest

również aktywna gimnastyka dla
osób chorych na stwardnienie roz-
siane. Wspólnie ze Specjalnym
Ośrodkiem Szkolno-Wychowaw-
czym z Płakowic od wielu lat orga-
nizowane są spartakiady sporto-
we dla dzieci ze sprzężonym ka-
lectwem. Jeleniogórski ZWK jako
jedyny organizuje bale karnawa-
łowe dla osób niepełnospraw-
nych. Podczas takich imprez wy-
bierani są najlepsi niepełnospraw-
ni sportowcy roku. ZKW organi-
zuje również wycieczki krajowe i
zagraniczne oraz spotkania inte-
gracyjne.

Pomagaj¹ wielu
W oddziale jeleniogórskim TWK

zrzeszonych jest około 350 człon-
ków, którzy działają w 6 kołach sa-
mopomocowych. Są to kolejno:
1. Koło Matek Dzieci z Mózgo-
wym Porażeniem Dziecięcym ze
Zgorzelca,
2. Koło Osób Upośledzonych
Umysłowo i Ich Rodzin,
3. Koło Osób ze Stwardnieniem
Rozsianym,
4. Koło Turystyki Pieszej Osób
Niepełnosprawnych,
5. Koło Osób Niepełnosprawnych
przy PPU „Proinval” SA,
6. Koło Osób Niepełnosprawnych
we Lwówku Śląskim.

EW

Od wielu lat uwra¿liwiaj¹ zdrowych na problemy niepe³nosprawnych

S¹ z nami od 1978 r.

Polskie Towarzystwo
Walki z Kalectwem
Oddzia³ Terenowy
pl. Piastowski 21
58-560 Jelenia Góra
Tel.: 0-75/ 75-571-63
Tel. kom: 0607-604-587
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Koło Miejskie Polskiego Sto-
warzyszenia Diabetyków w Je-
leniej Górze istnieje od lutego
2000 roku. Powstało dzięki sta-
raniom i poparciu dr. Piotra Pi-
skozuba z działającej przy szpi-
talu Poradni Diabetologicznej.
Doktor przekonał Waldemara
Wiśniewskiego do powołania
koła w Jeleniej Górze. Wiśniew-
ski do dziś jest jego prezesem.

Jeleniogórskie koło diabety-
ków, którego prezesem jest Wal-
demar Wiśniewski, wiceprezesem
Henryk Kosiński, sekretarzem
Teresa Żuk, a skarbnikami Alfre-
da Tabaka i Janina Kuchnia,
opiekuje się i pomaga ludziom
chorym na cukrzycę.

Ucz¹, jak ¿yæ z cukrzyc¹
Koło prowadzi również dzia-

łania profilaktyczno-szkolenio-
we i edukację chorych. Zajęcia
odbywają się w formie cyklicz-
nych spotkań z lekarzami róż-
nych specjalizacji, w tym szcze-
gólnie z diabetologami, eduka-
torami diabetologicznymi i die-
tetykami. Wiedza zdobyta pod-
czas tych spotkań ma pomóc
cukrzykom w uniknięciu powi-

kłań cukrzycowych. A do szcze-
gólnie niebezpiecznych powi-
kłań zalicza się: utratę wzroku,
amputację kończyn (tzw. stopa
cukrzycowa), niewydolność ne-
rek prowadzącą do życia ze sta-

łą dializą, choroby układu
krwionośnego – zawały i wiele
innych. Dlatego stowarzyszenie
wciąż przypomina osobom cho-
rym na cukrzycę o konieczno-

ści stałego kon-
taktu z lekarzem
diabetologiem.

Nie zostawi¹
samych

Koło Miejskie
Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabe-
tyków w Jeleniej
Górze wspiera
psychicznie lu-
dzi, którzy do-
wiadują się, że

są chorzy na cukrzycę i nie wie-
dzą, jak postępować, jak żyć z
tą chorobą. Dla takich osób od
samego początku istnienia koła
organizowane są m.in. cotygo-
dniowe dyżury prowadzone
przez członków zarządu, czyli:
Witolda Bródkę, Beatę Polak,
Martę Stalmasińską oraz  Sa-
binę Woźniak.

Koło zapewnia również moż-
liwości dokonania pomiarów ci-

śnienia, trójglicerydów, chole-
sterolu, wartości glikemi. Pod-
czas każdego dyżuru wykonu-
je je pielęgniarka Jadwiga Ku-
czyńska.

Stowarzyszenie nie zapomi-
na o promocji zdrowia. Prowa-
dzi spotkania integracyjne, orga-
nizuje imprezy turystyczno-
sportowe dostosowane do po-
trzeb, możliwości i wieku ludzi
chorych.

Chêtnie wspó³pracuj¹
Koło ściśle współpracuje z

lekarzami z poradni diabetolo-
gicznych. Ci właśnie lekarze
podczas comiesięcznych spo-
tkań prowadzą szkolenia dla
członków jeleniogórskiego
koła diabetyków. Stowarzysze-
niu bardzo pomagają: Klub Na-
uczyciela i Młodzieżowy Dom
Kultury, Katolickie Stowarzy-
szenie „Civitas Christiana”,
Klub Lotnika „Śmigiełko” oraz
Karkonoski Sejmik Osób Nie-
pełnosprawnych. W działa-
niach Koła pomagają również
Apteka „Bankowa” oraz Ośrod-
ki Wypoczynkowe „Wodomie-
rzanka” i „Juhasówka” w Kar-
paczu, w których stowarzysze-
nie może realizować imprezy
integracyjne.

EW

Ucz¹, jak ¿yæ z cukrzyc¹, by unikn¹æ niebezpiecznych powik³añ

Piêæ lat pomocy

Ko³o Miejskie Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
w Jeleniej Górze
ul. Grabowskigo 7 (KSON)
dy¿ur w ka¿d¹ œrodê 15-17
Tel.: 75-327-36, 0609-892-888

Adres dla korespondencji
ul. B. Chrobrego 12/3
58-500 Jelenia Góra

15 stycznia 2004 roku powo³a-
ny zosta³ Klub Diabetyka w Pie-
chowicach. Dzia³a on przy Kole
Miejskim Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków w Jeleniej
Górze. Za dzia³alnoœæ piecho-
wickiego klubu odpowiedzial-
na jest Krystyna Kowalik.

Diabetycy w Pradze
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Polski Związek Głuchych
(PZG), powstał 25 sierpnia 1946
r. na Zjeździe Delegatów Stowa-
rzyszeń Głuchoniemych w Ło-
dzi. Celem PZG jest zrzeszanie
osób niesłyszących i innych
osób z wadą słuchu dla zapew-
nienia im pomocy we wszyst-
kich sprawach życiowych. Zwią-
zek działa na terenie całej Pol-
ski i udziela pomocy dla około
100.000 członków i podopiecz-
nych.

Nasza pomoc obejmuje dia-
gnozę i rehabilitację: słuchu i
mowy, rozwoju intelektualnego i
psychicznego.

Dla dzieci i m³odzie¿y
Poza tym: szkolimy i przygo-

towujemy rodziców i opiekunów
do samodzielnej pracy rehabilita-
cyjnej z dzieckiem. Organizujemy
turnusy rehabilitacyjne, prowa-
dzimy bank aparatów słucho-
wych, wypożyczając je podo-
piecznym na czas oczekiwania na
własny aparat; pomagamy w na-
uce naszym podopiecznym uczę-
szczającym do szkół masowych.

Współpracujemy z placówka-
mi służby zdrowia w zakresie
wczesnego wykrywania wad słu-
chu oraz w celu zapewnienia spe-
cjalistycznej opieki nad dziećmi z
uszkodzonym słuchem. Organi-
zujemy szkolenia i warsztaty, ini-
cjujemy badania naukowe, staty-
styczne, sondażowe dotyczące
problemów i rehabilitacji dzieci z
wadą słuchu, wydajemy publika-
cje niezbędne w rewalidacji dzie-
ci i młodzieży z wadą słuchu, ini-
cjujemy działania w zakresie pro-

dukcji sprzętu oraz pomocy reha-
bilitacyjnych i dydaktycznych dla
potrzeb rehabilitacji, nauczania i
rewalidacji dzieci i młodzieży z
wadą słuchu.

Związek prowadzi tę działal-
ność w 67 placówkach diagnozy i
rehabilitacji dzieci i młodzieży z
wadą słuchu. Pracuje w nich po-
nad 200 lekarzy, psychologów,
surdologopedów, surdopedago-
gów, audiometrystów i logorytmi-
ków. Placówki te obejmują swoją
opieką około 15.350 dzieci i mło-
dzieży z wadą słuchu oraz ich ro-
dziców i opiekunów.

Dla doros³ych
Naszym celem jest utrzymanie

tożsamości środowiska osób nie-
słyszących oraz pomoc w zakre-
sie rozwiązywania ich proble-
mów życiowych. Służy temu
między innymi działalność 117
ośrodków rehabilitacji i wspar-
cia społecznego niesłyszących.

Ośrodki rehabilitacji i wspar-
cia społecznego dorosłych nie-
słyszących świadczą rocznie
około 300.000 usług w zakresie
rehabilitacji indywidualnej,

udzielając niesłyszącym porad
i pomocy w załatwianiu spraw
socjalnych, rodzinnych, zawo-
dowych, wychowawczych i
urzędowych. Zapewniamy usłu-

gi tłumaczy ję-
zyka migowe-
go w urzę-
dach, sądach,
placówkach
służby zdro-
wia i innych.

W ramach
ośrodków re-
habilitacji i
wsparcia spo-
łecznego nie-
s ł ys z ą c yc h
działają rów-

nież 103 placówki kulturalno-
oświatowe, w których prowa-
dzona jest rehabilitacja społecz-
na członków Związku. Placów-
ki te są „drugim domem” człon-
ków Związku, gdzie mogą oni
uczestniczyć w różnych zaję-
ciach kulturalnych, edukacyj-
nych i integracyjnych. Organizu-
jemy spotkania, rajdy turystycz-
ne, plenery malarskie, wyciecz-
ki krajoznawcze, wystawy, im-
prezy rozrywkowe i wiele in-
nych, w czasie których swoją
pomoc świadczą tłumacze języ-
ka migowego.

Oprócz podstawowych form
indywidualnej i grupowej rehabi-
litacji i opieki placówki PZG pro-
wadzą także uzupełniające, spe-
cjalistyczne usługi i formy rehabi-
litacji - głównie prozdrowotnej.
Najważniejsze wśród nich to: ba-
dania słuchu, wydawanie apara-
tów słuchowych, prowadzenie

Pomagaj¹ doros³ym, m³odzie¿y i dzieciom

Opieka i rehabilitacja

Â
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Towarzystwo Chorych na
Stwardnienie Rozsiane (SM) w
Jeleniej Górze zrzesza chorych
na SM z terenu byłego woje-
wództwa jeleniogórskiego. Obe-
cnie ma 90 członków, ale oddzia-
ływaniem swoim obejmuje
znacznie więcej osób. Oprócz
chorych pomaga także ich rodzi-
nom i znajomym, którzy chęt-
nie nawiązują kontakt z Towa-
rzystwem. Członkom organiza-
cji szczególnie zależy na likwi-
dacji barier psychologiczno-spo-
łecznych dotyczących SM.

Zebrania członków Towarzy-
stwa Chorych na SM odbywają się
raz w miesiącu, w każdy pierwszy
piątek miesiąca o godzinie 16, w sali
Domu Kultury przy ulicy 1 Maja
60. Zainteresowani mogą kontak-
tować się także telefonicznie pod
numerem: 75-410-79.

Do głównych celów Towa-
rzystwa należy zrzeszanie
osób ze stwardnieniem rozsia-
nym, by poprawić warunki ich
życia, zdrowia oraz zwiększyć
ich aktywność w życiu spo-
łecznym, gospodarczym, za-
wodowym, kulturalnym, tury-
stycznym i sportowym.

Towarzystwo Chorych na
SM podjęło się próby wy-
zwolenia inicjatyw wśród osób z
SM w kierunku jak najwszech-
stronniejszej ich rehabilitacji i le-
czenia, by chorzy osiągnęli opty-
malny poziom funkcjonowania w
społeczeństwie, by zapewnili so-
bie możliwość kierowania wła-
snym życiem. Stowarzyszenie

organizuje dla nich imprezy kul-
turalne i turnusy rehabilitacyjne.

Członkom Towarzystwa zale-
ży na likwidacji barier psycholo-
giczno-społecznych dotyczących
SM. Chcą uświadamiać pełno-
sprawną społeczność w temacie
stwardnienia rozsianego i kształ-
tować partnerskie postawy pomię-
dzy tymi grupami.

Towarzystwo w swych celach
statutowych ma zapisane również
reprezentowanie interesów osób
ze stwardnieniem rozsianym w
kraju oraz na arenie międzynaro-
dowej.

Władze jeleniogórskiego Towa-
rzystwa Chorych na SM tworzą:
Ligia Jamer – przewodnicząca,
Bożena Witowska-Rudy – zastęp-
ca przewodniczącej, Anna Połu-
lich – skarbnik, Danuta Adamiak
– sekretarz, a także członkowie

zarządu: Elżbieta Cankowa, Ire-
na Bródka oraz Andrzej Broni-
szewski.                                         EW

Organizacja istnieje od listopada 1996 rokućwiczeń logopedycznych i słucho-
wych, organizowanie turnusów
rehabilitacyjnych i kursów języka
migowego.

Prowadz¹ dzia³alno�æ
Polski Związek Głuchych

prowadzi nadto działalność go-
spodarczą w postaci 8 spółek
z o.o., które posiadają status za-
kładu pracy chronionej. W spół-
kach tych pracuje około 1300
osób, w tym – 52 proc. to osoby
niepełnosprawne. Celami dzia-
łalności gospodarczej są -
oprócz osiągania zysku, z czę-
ści którego finansowana jest
działalność statutowa Związku
- zatrudnianie niesłyszących
oraz ich rehabilitacja i szkolenie
zawodowe.

Związek popularyzuje pro-
blematykę dotyczącą słuchu,
środowiska ludzi niesłyszących,
rehabilitacji dzieci i młodzieży
z wadą słuchu, języka migowe-
go - naturalnego sposobu poro-
zumiewania się ludzi niesłyszą-
cych. Związek wydaje między
innymi od 1959 roku miesięcz-
nik pod nazwą „Świat Ciszy”.

Realizując zadania statuto-
we, Związek współpracuje z
organami administracji pań-
stwowej i samorządowej oraz ze
stowarzyszeniami, fundacjami i
instytucjami wspomagającymi
działalność Polskiego Związku
Głuchych.

Polski Związek Głuchych
działający od 50 lat jest dziś
praktycznie jedynym stowarzy-
szeniem niesłyszących w Polsce
prowadzącym tak szeroką dzia-
łalność opiekuńczą i rehabilita-
cyjną wobec niesłyszących,
której głównym celem jest rea-
lizowanie prawa tych ludzi do
pełnego uczestnictwa w życiu
społecznym.

MB

Pokonaæ strach

Towarzystwo Chorych na Stwardnie-
nie Rozsiane w Jeleniej Górze

Towarzystwo Chorych
na Stwardnienie Rozsiane
ul.  Moniuszki 3/18
58-506 Jelenia Góra
Tel.: 75-410-79

W kolejnych numerach zaprezentujemy inne,
dzia³aj¹ce na rzecz nipe³nosprawnych, organizacje
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W Jeleniogórskim Szpitalu Wojewódzkim niepe³nosprawni maj¹ dostêp do
wszystkich �wiadczonych tu us³ug

Bez barier

- Szpital jest w pełni przystosowany dla potrzeb niepełnosprawnych,
a nasi pracownicy zawsze chętnie takim chorym pomagają -
przekonuje dyrektor Maciej Biardzki

Szpital w Jeleniej Górze jest
obiektem nowoczesnym i w
pełni przystosowanym do po-
trzeb niepełnosprawnych. Nie
ma w nim barier architekto-
nicznych, a do dyspozycji cho-
rych są wózki inwalidzkie,
które w razie potrzeby pomo-
gą w wędrówkach po tym du-
żym obiekcie.

- Ze wszystkich usług dostęp-
nych dla ludzi w pełni sprawnych
mogą także korzystać niepełno-
sprawni – mówi dyrektor szpitala
Maciej Biardzki. - Na każde pię-
tro można dojechać windą, nie ma
obszarów niedostępnych.

Szpital przyjazny
Dla niepełnosprawnych przy

szpitalu zostały wydzielone spe-
cjalne miejsca parkingowe. Znaj-
dują się one poza terenem parkin-
gu płatnego, dlatego osoba niepeł-
nosprawna ma możliwość bez-
płatnego zaparkowania w pobliżu
wejścia do szpitala. Jest to więc
ulga także dla kieszeni. Poza tym
te stanowiska są znacznie bliżej
wejścia do placówki niż miejsca
parkingowe dla zdrowych. Są już
- w samym obiekcie - podjazdy dla
wózków inwalidzkich oraz windy
umożliwiające poruszanie się
osób niepełnosprawnych na wóz-
kach inwalidzkich po całym szpi-
talu.

Zadbali o szczegó³y
Szerokość drzwi oraz brak

progów ułatwiają poruszanie się
chorym na wózkach. Drzwi zo-

stały bowiem wybudowane tak,
by można było przejechać bez
problemów. Dla potrzeb niepeł-
nosprawnych zostały także do-
stosowane toalety. Do tego ist-
nieje możliwość wypożyczenia
na portierni wózka inwalidzkie-

go dla osób mających problemy
z chodzeniem.

Gdzie mo¿e
niepe³nosprawny?

Osoba niepełnosprawna
może skorzystać w szpitalu ze
wszystkich świadczeń dostęp-
nych dla osób sprawnych. W grę
wchodzi:
� Leczenie szpitalne
� Ambulatoryjna
     opieka specjalistyczna
� Rehabilitacja
� Dializy

� Apteka
� Laboratoria
� Diagnostyka obrazowa

¯yczliwe podej�cie
Jak zapewnia dyrektor szpi-

tala, każda osoba niepełno-

sprawna może w jego placówce
liczyć na życzliwą informację
pracowników oraz pomoc pole-
gającą na zaprowadzeniu do
gabinetu. - Z uwagi na medycz-
ne wykształcenie naszych pra-
cowników, są w szpitalu osoby
porozumiewające się w języku
migowym – mówi dyrektor
Biardzki. W razie problemów
szpital dysponuje także wyka-
zem zaprzysiężonych tłumaczy
języka migowego. Dostał go z
Karkonoskiego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych. Â
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Informator szpitalny
(dane pochodz¹ ze strony www.spzoz.jgora.pl)

753-73-83 � Poradnia Ginekologiczno-Po³o¿nicza - bez skierowania
753-73-89 � Poradnia Okulistyczna - bez skierowania
753-72-23 � Poradnia Zdrowia Psychicznego - bez skierowania
753-73-52 � Poradnia Alergologiczna
753-73-97 � Poradnia Kardiologiczna
753-73-52 � Poradnia Nefrologiczna
753-73-85 � Poradnia Neurologiczna
753-73-87 � Poradnia Neurologiczna dla dzieci
753-75-26 � Poradnia Chemioterapii
753-72-85 � Poradnia Chirurgii Ogólnej dla dzieci
753-73-62 � Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego
753-73-84 � Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
753-73-75 � Poradnia Otolaryngologiczna (Laryngologiczna)
753-73-91 � Poradnia Urologiczna
753-73-82 � Poradnia Medycyny Paliatywnej
753-73-88 � Poradnia Psychologiczna
753-73-93 � Poradnia Reumatologiczna
753-73-93 � Poradnia Rehabilitacyjna
753-73-93 � Poradnia Diabetologiczna (Cukrzycowa)

Bez barier
Szpital nowy

W jeleniogórskim szpitalu
nie trzeba było wprowadzać
wielu zmian, by stał się przyja-
zny osobom niepełnospraw-
nym. Został przecież oddany do
użytku dopiero w 2000 roku.
Obiekt ten wyposażony jest w
wysokospecjalistyczną aparatu-
rę medyczną i zatrudnia wykwa-
lifikowaną kadrę medyczną –
173 lekarzy, 491 pielęgniarek, 48
położnych. Można tam uzyskać
pomoc z zakresu lecznictwa sta-
cjonarnego na II poziomie refe-
rencyjnym, lecznictwa specjali-
stycznego ambulatoryjnego, re-
habilitacji leczniczej, diagnosty-
ki medycznej.

Szpital posiada zawarte umo-
wy z Narodowym Funduszem
Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia
na udzielanie tych świadczeń.

pis

W sobotę, 8 października,
obchodzony był I Światowy
Dzień Hospicjów i Opieki Palia-
tywnej. Z tej okazji na całym
świecie w hospicjach odbywały
się koncerty na rzecz tych ośrod-
ków.

Również w kowarskim hospi-
cjum odbyły się trzy koncerty.
Wystąpiły założycielki „Kowar-
skich Wrzosów”, zespół „Traper”
ze szkoły podstawowej nr 1 oraz
grający na klawiszach Mariusz
Musiałek z córką. Dwunastu pa-
cjentom hospicjum bardzo podo-
bały się występ. Nie obyło się bez
wzruszeń, zarówno wśród pu-

bliczności, jak i artystów. Pacjen-
tów odwiedzili tego dnia przedsta-

wiciele PCZ-etu, miejskiej rady i
domu kultury.

Także 8 października obcho-
dzony był pierwszy dzień polskiej
kampanii na rzecz hospicjów –

Arty�ci dla chorych

Wystêp w hospicjum
„Hospicjum to też życie – zdążyć
z prawdą”. W akcji bierze udział

18 placówek z kra-
ju, w tym także ko-
warska. Jednym z
warunków przy-
stąpienia do akcji
było zorganizowa-
ne koncertów.

Kampania jest
próbą walki ze stra-
chem przed hospi-
cjami, próbą zbli-

żenia ludzi zdrowych do tych,
których organizmy spustoszyła
choroba.
Akcja trwała do końca listopada.

EW
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Od października 2003 r.
przy KSON-ie działa Cen-
trum Informacyjne prowa-
dzone przez Marzenę Czar-
necką – specjalistę w zakre-
sie doradztwa zawodowego.
Przy wsparciu finansowym
miasta został uruchomiony
ponadto Telefoniczny Punkt
Informacji. Pod nr.: 75-23-
183 dyżury pełni Anna Mu-
ryn.

Centrum Informacyjne
udziela pomocy osobom nie-
pełnosprawnym w rozwiązy-
waniu problemów społecz-
nych, socjalnych i zawodo-
wych, udziela porad psycho-
logicznych, prawnych, w usu-
waniu barier architektonicz-
nych itp. Pomoc ta udziela-
na jest w większości przy-
padków nie przez telefon,
lecz poprzez poradnictwo
na miejscu, bowiem okazu-
je się, że większość ludzi
nie stać na opłacenie długo-
trwałej rozmowy telefonicz-
nej, w trakcie której przed-
stawiony byłby problem i
wysłuchana odpowiedź ,
więc potrzebują porady na
miejscu. Z myślą o nich peł-
nione są codziennie stałe
dyżury w godzinach 10-15.

Dyżurujące osoby w Cen-
trum Informacji przyjmują
telefoniczne lub osobiste
zgłoszenie problemu do roz-
wiązania. Udzielają porad lub
w razie potrzeby organizują
spotkanie ze specjalistami
(prawnikiem, psychologiem,

Telefoniczny Punkt

Porady
Wśród wielu ważnych, mają-

cych ogromne znaczenie w roz-
woju i funkcjonowaniu człowie-
ka potrzeb psychicznych, takich
m.in. jak: potrzeba akceptacji,
przynależności, bezpieczeń-
stwa i miłości, istotne znaczenie
ma również potrzeba kontaktu
społecznego i samorealizacji.

W przypadku, gdy potrzeby te
z różnych powodów nie mogą być
zaspokojone, człowiek nie może
prawidłowo rozwijać się i funkcjo-
nować w społeczeństwie.

Zahamowania wewnętrzne,
kompleksy, poczucie mniejszej
wartości, niewłaściwe postawy
społeczne, blokują aktywność
człowieka i ograniczają jego dąże-
nie do kontaktów społecznych.

Prowadzi to najczęściej do po-
głębiania się stanów frustracji, ist-
niejących kompleksów, wywołu-
je apatię i obniżony nastrój. Może
też skutkować pojawianiem się
objawów depresji trudno podda-
jącej się leczeniu.

Korzyści wynikające z relacji
interpersonalnych są faktem po-
wszechnie znanym i udokumen-
towanym, zarówno przez bada-
czy-psychologów, jak i zweryfiko-
wanym w toku rozwoju człowie-
ka. Uczestnictwo w grupie spo-
łecznej może być bardzo fascynu-
jącym, bogatym doświadcze-
niem, dającym człowiekowi wia-
rę, siłę i chęć do życia.

Każdy z nas ma w sobie
ogromny potencjał dobroci, życz-
liwości, empatii i chęci niesienia
pomocy drugiemu człowiekowi.
Wystarczy tylko mały impuls, czy-
jaś inspiracja czy zachęta, by po-
tencjał ten uruchomić i przełożyć
na konkretne działanie.

Przejawy takich właśnie pozy-
tywnych zmian w postawach
ludzkich, w innym niż dotychczas
postrzeganiu przez nich świata i
ich roli w życiu, zaobserwowałam
podczas mojej, ponad rocznej,
pracy wolontariackiej w charakte-
rze psychologa w Sejmiku. Wiele
ze znanych mi obecnie osób, nie-
jednokrotnie po ciężkich doświad-
czeniach zdrowotnych, w poczu-
ciu beznadziejności, braku sensu
życia i przydatności społecznej,
odnalazło swoją nową drogę i
wyznaczyło sobie cele, do których
dążą z ogromną energią. Uwierzy-
li w siebie i świadomie kreują swo-
je życie.

To, że są teraz w tym właśnie
miejscu - w Sejmiku, doskonale
świadczy o tym, że chcą czegoś
więcej niż mają. Wiedzą, że chęć
zmiany swojego życia jest silniej-
sza niż lęk przed tą zmianą. Moż-
na im tylko pogratulować.

Zachęcam więc wszystkich
tych, którzy czują się samotni,
odrzuceni, bez wiary w pozytyw-
ne zmiany w swoim życiu, w po-
czuciu małej atrakcyjności spo-
łecznej – przyłączcie się do nas,
jesteście nam potrzebni!

Ewa Knychas
psycholog

Przywróciæ wiarê i nadziejê

Od redakcji: Codziennie ktoœ siê
zg³asza do Ewy Knychas ze swoimi
lub swoich bliskich problemami.
Akurat kiedy przygotowywaliœmy
materia³y do tej publikacji, pojawi³a
siê matka chorej na schizofreniê
dziewczyny, która odmówi³a przyj-
mowania leków. - To trudna sprawa,
ale i takie muszê staraæ siê rozwi¹zy-
waæ – mówi psycholog. - Pomog³am
ju¿ wielu ludziom, mo¿e uda siê po-
móc tej dziewczynie.
Prócz psychologa w KSON-ie przyj-
muj¹ równie¿ inni specjaliœci. Pe³n¹ ich
listê  drukujemy na s¹siedniej stronie. Â

Kierownik zespo³u doradców KSON zaprasza



19

doradcą zawodowym itp.), którzy dyżurują
w określonych dniach, a w sprawach wyma-
gających interwencji kierują do społecznego
Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, jak
również organizują kontakt ze specjalistami
z zakresu rehabilitacji leczniczej i zwalcza-
nia nałogów, także przedstawicielami orga-
nizacji osób niepełnosprawnych: niewido-
mych, diabetyków, chorych na stwardnienie
rozsiane i innych. Dyżurujący z Centrum in-
formacji dzwonią także do specjalistów lub
instytucji, jednostek organizacyjnych Urzę-
du Miasta, Działu Rehabilitacji MOPS-u, Ze-
społu ds. orzekania o niepełnosprawności,
PUP, NFZ, spółdzielni mieszkaniowych itp.,
szukając odpowiedzi na postawione pytanie.
Oddzwaniają do osoby zainteresowanej, by
udzielić  jej odpowiedzi na pytania, których
nie można było udzielić w pierwszym kon-
takcie, lub potwierdzają umówione spotka-
nie ze specjalistą.

MC

Informacji KSON-u

w s³uchawce
Zadanie prowadzą dwie osoby:
Marzena Czarnecka - dyżury
Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytetu Wrocławskiego. Kwalifikacje do-
datkowe: studium podyplomowe „Skuteczne
Zarządzanie Przedsiębiorstwem", Wydz. Gospo-
darki Regionalnej i Turystyki AE w Jelniej Górze.

Doświadczenie zawodowe zwiazane m.in.
z doradctwem personalnym i zawodowym.

Anna Muryn - dyżury
Wolontariusz KSON-u od 10.09.2003 r.

Obsługa Telefonu Zaufania w roku 2004. Orga-
nizator zajęć integracyjnych i grup wsparcia
w ramach programu PFRON „Partner”.

Wykształcenie wyższe zawodowe, filolo-
gia polska licencjat. Uniwersytet Wrocławski.

Kwalifikacje dodatkowe:
- uprawnienie wychowawcy w placówce

wypoczynku dla dzieci i młodzieży; ukończo-
ny kurs DZDZ „Moja aktywność – poszuki-
wania”, którego celem jest aktywizacja osób
bezrobotnych na rynku pracy;

- udział w zajęciach PUP-u w zakresie ak-
tywnego poszukiwania pracy.

Zespó³ doradców i specjalistów
wspó³pracuj¹cych z Centrum
Informacji KSON-u

Ewa Knychas – psycholog, szef zespo³u
Marta Kawwa-Geringer

– psycholog, doradca zawodowy
Ma³gorzata Jadwiñska-Komada

– doradca zawodowy
Irena Kawa³ek  – doradca socjalny
Maria Karpiñska  – doradca socjalny
Marek Na³êcz-Socha – radca prawny
Marzena Stefaniak – radca prawny
Zdzis³aw Wojtas  – porady w sprawach

wypadków komunikacyjnych,
rzeczoznawca samochodowy

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Domos³awski
– internista, opieka paliatywna

Andrzej Broniszewski – rehabilitacja lecznicza
Miros³aw Osowski – rehabilitant-masa¿ysta,

psychoterapeuta
ksi¹dz Artur Kotrys – wsparcie duchowe
ksi¹dz Marian Majda – wsparcie duchowe

Promocja aktywizacji zawodowej
osób niepe³nosprawnych

Karkonoski Sejmik Osób Niepe³nosprawnych zaprasza
do udzia³u w „Promocji aktywizacji zawodowej osób
niepe³nosprawnych”, która odbêdzie siê w dniu 14
grudnia (œroda), w godz.10.30 do 14.30, na terenie sie-
dziby KSON, przy ul. Grabowskiego 7.
Zapraszamy osoby niepe³nosprawne, pracodawców,
przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych oraz instytucji.
W trakcie imprezy bêdzie mo¿na uzyskaæ informacje
oraz publikacje zwi¹zane z zatrudnieniem osób niepe³-
nosprawnych.
Zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

3 grudnia - Europejski Dzieñ Inwalidy
Z okazji Europejskiego Dnia Inwalidy,Z okazji Europejskiego Dnia Inwalidy,Z okazji Europejskiego Dnia Inwalidy,Z okazji Europejskiego Dnia Inwalidy,Z okazji Europejskiego Dnia Inwalidy,

serserserserserdeczne ¿yczenia zdrowiadeczne ¿yczenia zdrowiadeczne ¿yczenia zdrowiadeczne ¿yczenia zdrowiadeczne ¿yczenia zdrowia
- mimo wszys- mimo wszys- mimo wszys- mimo wszys- mimo wszystko - optymizmu i rado�ci ¿yczytko - optymizmu i rado�ci ¿yczytko - optymizmu i rado�ci ¿yczytko - optymizmu i rado�ci ¿yczytko - optymizmu i rado�ci ¿yczy

Zespó³ Redakcyjny "Niepe³nosprawni - tu i teraz"
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Czasy mamy takie, że na-
wet młodemu i wykształco-
nemu człowiekowi trudno
jest od razu znaleźć pracę. A
co dopiero jeśli jest się nie-
pełnosprawnym, niezbyt
młodym i do tego średnio
wykwalifikowanym. A przy
tym przez kilka lat korzysta-
ło się np. z renty lub zasiłku.

Jak podjąć pierwszą pracę
lub powrócić do aktywności
zawodowej?

Takie pytania zadaje sobie
każdy, kto szuka pracy.

Cóż więc zrobić, aby nasze
działania nie były tylko zwy-
kłym, jałowym miotaniem się,
które po kilku dniach zakoń-
czy się w punkcie wyjścia, czy-
li w domu przed telewizorem?
Oto kilka rad dla niedoświad-
czonych poszukiwaczy:

Po pierwsze: zbierz całą
swoją dokumentację i zareje-
struj się w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy. Bez względu na to,
czy pobierasz jakieś świadcze-
nie czy nie, masz prawo zare-
jestrować się jako osoba po-
szukująca pracy lub bezrobot-
na (o ile przysługuje ci taki sta-
tus).

Jeśli do tej pory nie masz
orzeczenia o niepełnospraw-
ności lub jest ono nieaktualne,
udaj się do Powiatowego Ze-
społu ds. Orzekania o Niepeł-
nosprawności, by uzyskać ta-
kie orzeczenie do celów poza-
rentowych. To orzeczenie po-
może ci także podjąć decyzję
o tym, z jakiego rodzaju szko-
leń będziesz korzystać. Przy-
da się również przy staraniach

o skierowanie na rehabilitację
leczniczą. Jest to również waż-
na informacja o tym, z jakiej
pracy musisz zrezygnować,
aby chronić swoje zdrowie.
Pomocy w tym zakresie udzieli
ci psycholog, doradca zawodo-
wy z Wojewódzkiego Urzędu
Pracy.

Po drugie: zarejestrowałeś
się i jesteś już po konsultacjach
z doradcą zawodowym, sko-
rzystałeś ze szkolenia dotyczą-
cego aktywnego poszukiwania
pracy, masz napisane CV zwa-
ne kiedyś życiorysem, opraco-
wałeś swoją ofertę dla potencjal-
nego pracodawcy i... po wyko-
naniu 3 do 5 telefonów z zapy-
taniem o pracę, w poczuciu bez-
sensu wykonywanych działań,
udajesz się do domu i przed te-
lewizorem dochodzisz do wnio-
sku, że życie jest wstrętne, a
wszyscy uparli się na ciebie. I
najlepiej będzie powrócić do
dawnych zajęć, bo z nowej dro-
gi życia nic nie wyjdzie.

Po trzecie: nie załamuj się,
tylko do roboty!

Nie po to na kursie aktyw-
nego poszukiwania pracy
uczono cię, że POSZUKIWA-
NIE PRACY TO TEŻ PRACA.
Ciężka i systematyczna. Taka,
do której trzeba się przygoto-
wać, wstać rano, umówić spo-
tkania, zajrzeć do kilku gazet
(tych, których na gazety nie
stać, informuję, że w mieście
są biblioteki i czytelnie), po-
szukać w internecie (urzędy
pracy pozwolą ci skorzystać ze
swojego sprzętu za darmo).

Pamiętaj, że pośrednic-
twem pracy zajmują się nie tyl-

Kilka s³ów o tym, jak skutecznie szukaæ pracy

ko urzędy, ale także Agencje
Pośrednictwa Pracy (prywatne
lub utworzone np. przez orga-
nizacje pozarządowe) lub
Agencje Pracy Tymczasowej.
Sprawdź tylko, czy agencja ma
odpowiedni certyfikat wydany
przez ministerstwo (lub wg.
nowych przepisów przez mar-
szałka województwa).

Warto złożyć swoją ofertę
wszędzie tam, gdzie może tra-
fić potencjalny pracodawca.
Bardzo często poszukuje się
pracowników w organizacjach
zrzeszających np. osoby nie-
pełnosprawne - robią tak m.in.
ZPCh-ry lub inni pracodawcy,
dysponujący ofertami pracy,
którą mogą wykonywać nie-
pełnosprawni.

W swoich poszukiwaniach nie
zapomnij poinformować rodziny
i znajomych, może oni słyszeli o
jakimś wolnym miejscu lub no-
wym zakładzie pracy?

Rób wszystko, co może
zwrócić na ciebie uwagę (oczy-
wiście w pozytywnym znacze-
niu tego słowa) potencjalnego
pracodawcy. Odwiedzaj wysta-
wy, chodź na otwarte imprezy
i spotkania, bierz udział w ży-
ciu swojego miasta, poznawaj
nowych ludzi, zapisz się do
jakiejś organizacji.

Po czwarte: nie zapomnij
się dokształcać. Skorzystaj ze
wszystkich możliwości zdoby-
cia wiedzy, nowych uprawnień
i umiejętności. Pamiętaj, że
uczestnicząc w szkoleniach
organizowanych przez Urząd
Pracy lub organizacje pozarzą-
dowe (dla ich współpracowni-

Jak szukaæ pracy?

Â
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ków lub wolontariuszy), nie
musisz ponosić kosztów.

Po piąte: jeśli nie możesz
znaleźć pracy lub brak ci sto-
sownego doświadczenia zawo-
dowego - zostań wolontariu-
szem. To dobra droga, aby na-
prawdę skutecznie nauczyć się
tego, jak przystosować się do
wymogów współczesnego ryn-
ku pracy. Poza tym nie pozwoli
ci zgnuśnieć w domu, w po-

czuciu beznadziei i bezsensu,
pomoże wykazać się i nawią-
zać nowe kontakty.

Po szóste: a może warto po-
myśleć o własnej działalności
gospodarczej?

Nowe przepisy pozwalają
na uzyskanie dofinansowania
na rozpoczęcie działalności,
dają możliwość ulg w opłatach
składek ZUS lub opłatach lo-
kalnych (np. podatku od nie-

Miejsca pracy dla osób niepe³nosprawnych

1 grudnia 2005 roku przy uli-
cy Żeromskiego 2 w Jeleniej
Górze rozpoczął działalność
Zakład Aktywności Zawodowej
(ZAZ) „Rosa”, prowadzący dzia-
łalność w zakresie usług pralni-
czych, gastronomicznych oraz
porządkowych. Jest to kolejne
przedsięwzięcie, którego reali-
zacji podjęła się Caritas Diece-
zji Legnickiej przy współpracy
z Urzędem Miasta Jelenia Góra.

Zakład Aktywności Zawodo-
wej powstał z myślą o osobach
niepełnosprawnych. Zgodnie z
ideą ZAZ-u, jego pracownikami są
osoby ze znacznym stopniem nie-
pełnosprawności.

Zakłady tego typu są nowością
w polskiej rzeczywistości, bowiem
odbiegają one zarówno zasadami
organizacji pracy, jak i celami
funkcjonowania od charakteru
znanych powszechnie firm i za-
kładów pracy. Głównym celem
Zakładu Aktywności Zawodowej
jest łączenie pracy z rehabilitacją
społeczno-zawodową i leczniczą
pracowników.

Zakład Aktywności Zawodowej
„Rosa” w Jeleniej Górze prowadzi
działalność w zakresie usług pral-
niczych, gastronomicznych oraz
porządkowych. Przygotowana ofer-
ta ma podwójny wymiar: ekono-
miczny – ceny usług są konkuren-
cyjne – oraz społeczny, ponieważ
ZAZ jest nie tylko miejscem pracy,
ale także nauki, rehabilitacji i inte-
gracji ze społeczeństwem.

Warunki pracy w  „Rosie” zo-
stały dostosowane do możliwości
i specyfiki pracy osób niepełno-
sprawnych. Zakład został wypo-
sażony w nowoczesne urządzenia
pralnicze, które pozwalają na pro-
wadzenie działalności i świadcze-
nie usług w tym zakresie. Ponad-
to uwzględniliśmy problematykę
swobodnego poruszania się osób
niepełnosprawnych na terenie za-
kładu. Chodzi o podjazdy, windy,
dużą przestrzeń itp.

Należy również podkreślić, że
pracownicy ZAZ-u mają możli-
wość korzystania na terenie naszej
placówki z pomocy wysoko wy-
kwalifikowanej kadry me-
dycznej: lekarza, rehabilitantów

czy psychologa. Każda z zatru-
dnionych osób niepełnospraw-
nych, po konsultacji z lekarzem
będzie miała opracowany indywi-
dualny program rehabilitacji w
zależności od rodzaju niepełno-
sprawności i zajmowanego stano-
wiska pracy. Przygotowane i wy-
posażone sale w nowoczesny
sprzęt, pozwolą na korzystanie z
fizyko- czy kinezyterapii.

Zakład Aktywności Zawodo-
wej „Rosa” to kolejne miejsce za-
trudnienia dla mieszkańców Jele-
niej Góry i okolic, co jest na pew-
no istotne przy dzisiejszym pro-
blemie bezrobocia. Tym bardziej,
że ZAZ daje szansę ludziom do tej
pory niezauważanym, pozostają-
cym bez szans na rynku pracy.

Każda z osób niepełnospraw-
nych, która z od 1 grudnia rozpo-
częła pracę w naszym zakładzie,
przeszła szkolenie przygotowują-
ce do wykonywania zadań na da-
nym stanowisku pracy.

Zbigniew Musia³
kierownik Zak³adu

Aktywno�ci Zawodowej
w Jeleniej Górze

Ugotuj¹ i wypior¹

Jak szukaæ pracy?
ruchomości). Pomocy w roz-
poczęciu własnej działalności
udzielają urzędy pracy oraz
inne instytucje i organizacje
(ich wykaz i adresy znajdziesz
na str. 46)

Po siódme: nie załamuj się.
Nie od razu Kraków zbudowa-
no. Pamiętaj jednak – siedząc
w domu, niczego nie osią-
gniesz.

Marzena Czarnecka
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W Kowarach powstało Gmin-
ne Centrum Wolontariatu.
Pierwsze takie w kraju. Jego po-
mysłodawczynią i organizator-
ką jest Janina Kosowska, która
zdołała zebrać na ten cel od sa-
morządu i z Euroregionu ponad
sto tysięcy złotych.

Od dnia powołania placówki,
wpływają do niej ankiety chęt-
nych do społecznej pracy z
niepełnosprawnymi. Mają
pomagać niepełnosprawnym
w otwarciu się na świat, ale
też usuwać utrudniające im
życie bariery.

Chc¹ pomagaæ
- Mamy szansę zrobić coś

naprawdę dobrego – mówi Ja-
nina Kosowska. - Mamy gdzie
to robić, mamy niezbędny
sprzęt, a przede wszystkim lu-
dzi, którzy chcą pomagać.

Do pracy w centrum, w
którym od początku zatrudnio-
ne są dwie stażystki, zgłaszają
się nie tylko uczniowie z kowar-
skich szkół. Chętni do pomo-
cy innym są także emeryci.
Wszystkie ankiety są starannie
przeglądane. Wiadomo, że nie
wszyscy się do tej pracy będą
nadawać.

Nie tylko konferencje
Pierwszym zadaniem kowar-

skich wolontariuszy będzie spraw-
dzenie, które sklepy i instytucje są
dostępne dla niepełnosprawnych.
Te, które są, zyskają specjalne
oznaczenia i trafią na mapę, jaką
Centrum chce wydać swoim
sumptem. Ich przedstawiciele zo-
staną nagrodzeni podczas jednej

z kilku konferencji. Jednak wolon-
tariusze będą nie tylko rozma-
wiać. Centrum będzie pomagało
kowarskim kupcom, firmom i in-
stytucjom w zdobywaniu pienię-
dzy na usuwanie barier architek-
tonicznych.

Niepe³nosprawni z domów
Działalność nowej instytucji

nie ograniczy się do wolontaria-

tu. W założeniach ma także wy-
ciągnięcie z domów niepełno-
sprawnych i ich rodzin.

- Ci ludzie, a może nawet
przede wszystkim oni, powinni
mieć dostęp do kultury, móc ucze-
stniczyć w imprezach – mówi Ja-
nina Kosowska.

Z takiego postawienia sprawy
cieszą się m.in. rodzice niepełno-
sprawnych dzieci. Barbara Nadol-
ska ma nadzieję, że będzie się
mogła włączyć w te działania.

Nie tylko centrum
Centrum to nie jedyny powód

do radości dla niepełnospraw-
nych. W Kowarach została otwar-
ta pierwsza leśna ścieżka eduka-
cyjna przystosowana w pełni dla
ich potrzeb i możliwości. Po-
wstała w lasach nadleśnictwa
Śnieżka. Ma kilka kilometrów
długości. Kosztowała ponad 36
tysięcy złotych, z czego ponad
20 tysięcy pochodzi z Ekofun-
duszu. Jak mówi nadleśniczy
Tadeusz Dworzycki, by niepeł-
nosprawni mogli dojechać w
każde miejsce, znaki i tablice in-
formacyjne zostały postawione
przy wyasfaltowanej specjalnie
drodze. Jej przydatność z do-
brym skutkiem sprawdzała jeż-
dżąca na wózku Nikola Paw-
łowska, której pomagała Ela
Czajka.

- Bez takiej drogi nigdy byśmy
się tutaj nie dostały – mówią
dziewczyny.

Szkoda, ¿e bez doktora
Przy nowej ścieżce można zo-

baczyć niemal wszystkie gatunki
drzew, jakie rosną w górach. Le-
śnicy oznaczyli i opisali też mro-
wiska i stanowiska innych owa-
dów. Informacje zostały tak napi-
sane, by mogli z nich korzystać
zarówno przyrodnicy, jak i zupeł-
ni amatorzy. W dniu otwarcia
ścieżki z zapałem o leśnych żyjąt-
kach i roślinach opowiadał dr Bog-
dan Szumowski. Jedyną wadą tej
ścieżki jest to, że nie zawsze bę-
dzie przy niej i nie zawsze będzie
opowiadał o przyrodzie i wysił-
kach leśników tak, jak w czasie in-
auguracji.

Piotr S³owiñski

Kowary s¹ pierwszym miastem z w³asnym centrum wolontariatu

W sukurs niepe³nosprawnym

Janina Kosowska ma nadzieję, że
Centrum Wolontariatu przez
najbliższy rok udowodni kowarza-
nom, że jest im niezbędne
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Wychowankowie domów po-
mocy społecznej i świetlic śro-
dowiskowych spotkali się w Sza-
rocinie na tradycyjnym Święcie
Lasu. Na wszystkich czekały
konkursy, nagrody i wieczorna
zabawa taneczna.

Szarocińskie Święto Lasu
odbyło się już po raz szósty. W
zabawie uczestniczyli wycho-
wankowie z dziewięciu domów
pomocy społecznej m.in. z Ja-
nowic Wielkich, Miłkowa i Ka-
miennej Góry, oraz dzieci z
dwóch świetlic środowiskowych
z Lubawki i Szarocina.

Zbieranie �mieci
Pierwszą konkurencją było

sprzątanie lasu. Uczestnicy konkur-
su wraz z przewodnikami udali się
w wyznaczone miejsca w pobliskim
lesie, gdzie zostały wcześniej przy-
gotowane stosy odpadków.

Drużyny miały zebrać jak naj-
więcej śmieci. O zwycięstwie de-
cydowała nie tylko ilość zgroma-
dzonych odpadów, ale też sposób
ich charakteryzacji. Konkursowi-
czom zadanie nie sprawiło żad-
nych problemów. Już po kilku
minutach polana pod sceną zaro-
iła się od worków z zebranymi nie-

czystościami. Jury z nadleśni-
czym Jerzym Kreniem zdecydo-
wało wyłonić w tej konkurencji

jednego zwycięzcę – wszystkich
uczestników.

Wychowankowie DPS-ów pod
hasłem „Dobre rady na odpady”
ruszyli do segregowania śmieci.
Gdy wszystko uporządkowali,
przyszedł czas na nagrody.

Dyplomy, książki i patery z
logo Święta Lasu wręczyli staro-
sta Marian Kachniarz i poseł
Michał Turkiewicz.

Artystyczne popisy
Po konkursach przyszedł

czas na prezentacje artystycz-
ne poszczególnych ucze-
stników. Były piosenki,
wiersze, inscenizacje. W
przerwach między kolej-
nymi występami każdy
mógł popisać się swoimi
zdolnościami wokalnymi.
Chętnych nie zabrakło.

- Celem naszej imprezy
jest przede wszystkim in-
tegracja ze środowiskiem
lokalnym – mówi Grze-
gorz Waśko, organizator
święta. – Stawiamy także
na wykazanie się zdolno-
ściami artystycznymi.

- Po raz pierwszy jest
niesamowita atmosfera.
Impreza na świeżym po-
wietrzu jest wspaniała.

Wszyscy się wtedy lepiej ba-
wią – mówi, Dorota, opiekun-
ka wychowanków z Legnickie-
go Pola.

Jej zdanie podziela Iwona
Lisiecka, instruktor terapii za-
jęciowej z Janowic Wielkich.

- Bardzo podoba się nam pa-
nująca tu atmosfera. Jesteśmy
nią zachwyceni.

bp

Ekologiczne zmagania wychowanków DPS-ów

Œwiêto Lasu

Współpraca Domu Pomocy
Społecznej z Janowic Wielkich
z holenderską fundacją Stich-
ting Vrienden van het Poolse
Volk trwa od 13 lat. Dzięki niej
dom zyskał już między innymi

meble, odzież dla mieszkańców
oraz produkty spożywcze.

Przed dwoma laty Stichting
Vrienden van het Poolse Volk
ufundowała 36 łóżek dla pensjo-
nariuszy. W październiku tego

roku DPS wzbogacił się o kolej-
ne 64 łóżka, które niemal pro-
sto z samochodu trafiły do po-
koi  mieszkańców domu. Łóż-
ka są wygodne i łatwe w usta-
wieniu, bo mają konstrukcję
opartą na kółkach. Fundacja zle-
ciła ich wykonanie polskiej fir-
mie. Dar od Holendrów wart jest
około 50 tysięcy euro.

mB

Janowicki DPS otrzyma³ w prezencie 64 ³ó¿ka

Dla pensjonariuszy

Wszystkie drużyny zebrały ogromne
ilości śmieci
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W Karkonskim Sejmiku
Osób Niepełnosprawnych
(KSON) od 3 lat funkcjonuje
Świetlica Integracyjno-Terapeu-
tyczna. Korzysta z niej stale po-
nad 300 osób, głównie członków
pozarządowych organizacji
osób niepełnosprawnych. Do
najbardziej aktywnych należą
członkowie Polskiego Koła Dia-
betyków, Polskiego Związku
Niewidomych i Stowarzyszenia
Osób Przewlekle Chorych „Po-
mocna Dłoń”.

Największą popularnością
spośród zajęć świetlicowych cie-
szą się zajęcia muzyczne – mu-
zykoterapia, uroz-
maicane przez We-
rnera Tkocza.

Chêtni
do �piewania
Uczestnicy zajęć

muzycznych zało-
żyli 30 osobowy
chór „Akord”. Wy-
stępował on już pod
kierownictwem Jac-
ka Średnickiego
podczas różnych uroczystości,
spotkań w domach pomocy spo-
łecznej, a także w Filharmonii Dol-
nośląskiej podczas Światowego
Dnia Inwalidy.

Dzięki współpracy z filharmo-
nią i Teatrem im. C. K. Norwida
członkowie świetlicy mogą ucze-
stniczyć w koncertach i spekta-
klach teatralnych.

Szachy i bilard
W świetlicy działa również sek-

cja szachowo-warcabowa, którą

prowadzi wolontariusz Wojciech
Brewczyński. Szachiści uczestni-
czyli w wielu turniejach na pozio-
mie ogólnopolskim i międzynaro-
dowym. Niedawno w świetlicy
odbył się także I Turniej Bilarda.
Zagrali w nim głuchoniemi człon-
kowie klubu bilardowego, który
powstał w świetlicy KSON-u. Kto
wie, może wkrótce ten sport sta-
nie się specjalnością głuchonie-
mych z tej świetlicy?

Ucz¹ jêzyków
Od września tego roku świetli-

ca prowadzi naukę języków ob-
cych dla początkujących. Zajęcia
te, w formie konwersacji, prowa-

dzą wolontariuszki: Paulina
Szczepaniak z I LO im. S. Żerom-
skiego, oraz Sandra Apanasio-
nek i Agata Mickiewicz z II LO
im. C. K. Norwida.

Nowością są zajęcia z art-tera-
pii. Prowadzone są one w formie
warsztatów teatralnych. Uczestni-
czy w nich w sumie 17 osób. Zaję-
cia realizuje Alina Obidniak.

Chc¹ uruchomiæ
Do uruchomienia sekcji pla-

stycznej przygotowuje się mo-

Zajêcia chóru, ale tak¿e bilard lub art-terapiê proponuje �wietlica KSON-u

Zdrowsi i weselsi

TTTTTygodniowy rygodniowy rygodniowy rygodniowy rygodniowy rozk³ad zajêæozk³ad zajêæozk³ad zajêæozk³ad zajêæozk³ad zajêæ
w Œwietlicy Integracyjnej Kw Œwietlicy Integracyjnej Kw Œwietlicy Integracyjnej Kw Œwietlicy Integracyjnej Kw Œwietlicy Integracyjnej KSON-uSON-uSON-uSON-uSON-u
PPPPPoniedzia³ekoniedzia³ekoniedzia³ekoniedzia³ekoniedzia³ek
Radca prawny: 14.00 – 15.30
Szachy: 15.00 – 19.00
ZAS: 16.30 – 18.30
Optymalni: 17.00 – 19.00
(pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca)
Pomocna D³oñ: 16.00 – 18.00
WtorWtorWtorWtorWtorekekekekek
PZN: 9.00 – 13.00
Psycholog: 16.00 – 17.00
Zajêcia muzyczne: 16.00 – 19.00
ŒrŒrŒrŒrŒrodaodaodaodaoda
Diabetycy: 15.00 – 17.00
Warsztaty teatralne: 17.15 – 18.30
CzwarCzwarCzwarCzwarCzwartektektektektek
Zajêcia muzyczne: 16.30 – 19.00
Sekcja turystyczna: 15.00 – 16.00
Dializowani: 10.00 – 12.00
(drugi czwartek miesi¹ca)
PZN: 13.00 – 17.00
(pierwszy czwartek ka¿dego miesi¹ca)
PPPPPi¹teki¹teki¹teki¹teki¹tek
Dializowani: 10.00 – 12.00
Szachy: 15.00 – 19.00
Jêzyk niemiecki: 17.00 – 18.00
Jêzyk angielski: 18.00 – 19.00

Ubiegłoroczna zabawa andrzejkowa była bardzo udana

delarz, pasjonat lotnictwa i ma-
rynista, Leszek Gański.

Dzięki pomocy firmy Ani-
lux S.A. i pani Zofii Czernow,
która zaoferowała różnego ro-
dzaju włóczki, wkrótce po-
wstanie sekcja artystycznego
tkactwa.

Wiele się u nas dzieje, więc
jeśli masz kłopoty ze zdro-
wiem, odczuwasz samotność,
PRZYJDŹ DO NAS! Poczujesz
się zdrowszy i weselszy, znaj-
dziesz nowych przyjaciół i re-
ceptę na lepsze, ciekawsze ży-
cie.

Serdecznie zapraszamy!
TF i mB
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Nieposkromiona ciekawo�æ nie pozwala im siedzieæ w domach

Mi³oœnicy ¿ycia
Klub Miłośników Ciekawego

Życia to grupa niepełnospraw-
nych z sekcji turystycznej
KSON-u, członków różnych
organizacji inwalidzkich.

Szefem liczącego już ponad
60 osób klubu jest Edward Su-
checki, były kierowca transeu-
ropejskiej ciężarówki (TIR-a),
który zza kierownicy zwiedził
Europę, część Azji i Afryki.
Przed trzema laty choroba
przerwała tę ciekawą pracę.
Pasja jednak została.

Edek przyszedł do Karkono-
skiego Sejmiku Osób Niepełno-
sprawnych i tutaj wraz z inny-
mi tę pasję wciąż realizuje.

W tym roku klubowicze byli
na wielu imprezach, rajdach i
wycieczkach. Pod koniec sierp-
nia pojechali na 4-dniową wy-
cieczkę do Krakowa i Zakopane-
go. Zwiedzili Wawel i Kopalnię
Soli w Wieliczce, byli nad Mor-
skim Okiem, a z Gubałówki
oglądali panoramę Tatr. Po dro-
dze do domu odwiedzili Wado-
wice. Podczas jednodniowych
wypadów oglądali Skalne Mia-

sto w Czechach i zamek Książ.
Udał im się również I Rajd Tu-
rystyczny z metą nad „Perłą Za-
chodu” z udziałem grupy mło-
dzieży z Zespołu Szkół i Pla-
cówek Specjalnych w Jeleniej
Górze.

Jednak wycieczką życia dla
członków Klubu Miłośników
Ciekawego Życia był 10-dniowy
wyjazd autokarem do Francji,
Andory, Hiszpanii i Portugalii z
Fatimą i Lourdes. Jechali tylko
w dzień, dzięki temu mogli
podziwiać krajobrazy. Szczegól-

nie utkwił im w pamięci prze-
jazd przez Pireneje i przełom
rzeki Segre (Opis i zdjęcia za-
mieścimy w kolejnym numerze
Biuletynu.) Uczestnikami wy-
cieczki byli głównie ludzie star-
si, którzy na ten wyjazd prze-
znaczyli swoje oszczędności.

O ile wycieczki krajowe były
dofinansowane z miejskich
środków PFRON-u, to cały koszt
zwiedzania Sanktuariów Maryj-
nych Europy pokryli uczestnicy.
Jak na ilość przejechanych kilo-
metrów – a było ich aż 6.700 –
noclegi i wyżywienie, a szcze-
gólnie wrażenia, koszt 1.450 zł
od osoby nie był wygórowany.

Jakie plany mają miłośnicy
ciekawego życia na nadchodzą-
cy rok? Wycieczki po okolicy, w
Karkonosze i dalej w Sudety,
wycieczka w Beskidy, do Dre-
zna i Pragi, a także 14-dniowy
wyjazd nad Norweskie Fiordy.

Ich recepta na pogodę ducha?
To proste równanie:

MB

Klub Mi³oœników Ciekawego ¯ycia
Masz k³opoty ze zdrowiem i nie tylko? Jesteœ samotny/a?
PrzyjdŸ do nas!
Wœród sympatycznych ludzi, w mi³ej atmosferze o tych problemach
szybko zapomnisz. Organizujemy spotkania z przedstawicielami
kultury, historii, turystyki, lotnictwa, medycyny i przyrody itp. S¹ to
spotkania przy kawie, herbacie i ciastku. Œpiewamy, s³uchamy mu-
zyki, wymieniamy pogl¹dy – jest sympatycznie. Wspólnie omawia-
my, gdzie chcielibyœmy pójœæ czy pojechaæ na wycieczki.
PrzyjdŸ, a poczujesz siê zdrowszy, weselszy i dowartoœciowany!
A mo¿e TY masz pomys³ na ciekawsze ¿ycie?
Klub dzia³a przy Karkonoskim Sejmiku Osób Niepe³nospraw-
nych w Jeleniej Górze, ul. Grabowskiego 7 w czwartki, w godz.
15-16, tel.: 75-242-54, 75-231-83 e-mail: biuro@kson.pl,
www.kson.pl
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Około 300 osób przebadali na
cukrzycę lekarze z mobilnego
laboratorium, które zostało usta-
wione 25 listopada przy Koście-
le Garnizonowym w Jeleniej
Górze. Akcję bezpłatnych badań
zorganizowała francuska firma
farmaceutyczna Servier. Wielu
jeleniogórzan wychodziło z sa-
mochodu z uśmiechem jak Re-
nata Mroczkowska, która przy-
padkiem zobaczyła laborato-
rium na kółkach i postanowiła
się przebadać.

- Trochę zabolało ukłucie w pa-
lec, przy pobieraniu kropli krwi –
mówi – ale i tak jestem bardzo za-
dowolona.

Jak się okazało, pani Renata
miała poziom cukru w normie.

Bez bólu i bez op³at
W kolejce do badania ustawili

się zarówno mężczyźni, jak i ko-
biety. Jeleniogórzanin Andrzej
Cyna jednym tchem wymienia
powody, dla których zdecydował
się przebadać.

– Jest za darmo, bez bólu i wy-
niki są od razu – mówi. – Na taki
komfort nie można liczyć w in-
nych okolicznościach. Dlatego
postanowiłem z badań skorzystać.

Jeleniogórzanin uznał po pro-
stu, że ma szansę sprawdzić swój
stan zdrowia bez kolejek, zapisów
i opłat. Z takiej szansy nie sposób
nie skorzystać.

Jedno z 30 miast
Jelenia Góra to jedno z ostatnich

miast na trasie diabetologicznego
laboratorium. Akcja skończyła się
bowiem 27 listopada. Z bezpłat-

nych badań i konsultacji lekarskich
mogli skorzystać mieszkańcy 16
dużych miast Kielc, Lublina, Gdań-
ska, Białegostoku, Olsztyna, Byd-
goszczy, Szczecina, Zielonej Góry,
Poznania, Wrocławia, Opola, Ło-
dzi, Rzeszowa, Warszawy, Katowic

i Krakowa oraz 15 mniejszych -
Skarżyska Kamiennej, Zamościa,
Starogardu Gdańskiego, Łomży,
Ostródy, Grudziądza, Koszalina,
Leszna, Gorzowa Wielkopolskiego,
Legnicy, Strzelc Opolskich, Piotrko-
wa Trybunalskiego, Stalowej Woli,
Jeleniej Góry i Zabrza.

– Jelenia Góra to 27 miasto na
naszej trasie mówi Michał Woj-
tysiak z poradni Diabetologicznej
Servier. - Wszędzie nasze badania
cieszą się dużą popularnością.

Akcja diabetologiczna
Akcja skierowana jest przede

wszystkim do osób powyżej 45.

roku życia oraz z tzw. grup ryzy-
ka. Uzyskała patronat Polskiego
Towarzystwa Diabetologicznego.
Koordynatorem ogólnopolskim
akcji „Servier - przyjaciel w cu-
krzycy” jest profesor Jacek Sie-
radzki - Przewodniczący Polskie-

go Towarzystwa Diabetolo-
gicznego.

Tegoroczny cykl badań
zaczął się Podczas X Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Dia-
betologicznego, na Polach
Mokotowskich, w dniach 14-
15 maja 2005 roku. Odbyła
się tam akcja bezpłatnych
badań dla mieszkańców
Warszawy, a w dniach 2-3
lipca oraz 4-5 lipca została
przeprowadzona akcja pilo-
tażowa w Krakowie i Myśle-
nicach.

Wszêdzie
chc¹ siê badaæ

Badania w trzech mia-
stach objętych pilotażem cie-
szyły się ogromnym zainte-

resowaniem. Łącznie przebada-
nych zostało 2148 pacjentów - w
Warszawie - 895, Krakowie - 887,
Myślenicach - 366. U 129 osób
stwierdzono podwyższone stęże-
nia glukozy we krwi włośniczko-
wej (tzw. glikemia przygodna)
równe lub większe 140 mg/dl.
Wśród tych osób, u 24 glikemia
przygodna przewyższała 200 mg/
dl, co przy obecności typowych
objawów pozwala na rozpoznanie
cukrzycy typu 2. Podczas akcji,
oprócz bezpłatnych badań pozio-
mu cukru we krwi, można było
zmierzyć ciśnienie tętnicze oraz

Za darmo i bez kolejki mo¿na by³o siê przebadaæ na cukrzycê

Okazja nie tylko dla

Â

Andrzej Cyna jest zadowolony z tego, że
szybko i niemal bezboleśnie mógł
sprawdzić, czy ma problemy z cukrzycą
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skorzystać z konsultacji lekar-
skich. By dać możliwość przeba-
dania się innym ludziom, pracow-
nia diabetologiczna na kółkach ru-
szyła później w Polskę.

Grupa ryzyka
Nie bacząc na to, czy laborato-

rium Servier akurat przyjechało,
na cukrzycę powinny przebadać
się przede wszystkim osoby po 45.
roku życia, osoby z nadwagą i oty-
łością zwłaszcza jeśli równocze-
śnie występuje u nich nadciśnie-
nie tętnicze lub podwyższony po-
ziom cholesterolu we krwi, oso-
by, u których rodziców lub ro-
dzeństwa rozpoznano cukrzycę,
osoby, u których stwierdzono w
przeszłości podwyższone pozio-
my cukru we krwi, osoby mało ak-
tywne fizycznie, kobiety, które
urodziły duże dzieci lub, u których
w czasie ciąży stwierdzano wy-
ższe poziomy cukru we krwi.

Problem jest powa¿ny
W Polsce na cukrzycę choruje

ponad milion osób, czyli ok. 3-4
proc. całego społeczeństwa. We-
dług danych WHO, w 2030 roku
na chorobę tę zapadnie ok. 360
milionów ludzi na całym świecie.
Dane epidemiologicznie wyraźnie
potwierdzają, że liczba chorych na
cukrzycę typu 2 dramatycznie
wzrasta. Statystyki podają, że po-
nad połowa osób z cukrzycą typu
2 nie jest świadoma istnienia tej
choroby. Istotne jest więc prowa-
dzenie badań przesiewowych w
kierunku cukrzycy typu 2 wśród
osób z grup ryzyka. W tej sytuacji
takie działania jak te, które podję-
ła francuska firma, wydają się klu-

czowe. Choroba może bowiem
spowodować groźne powikłania.

Powik³ania
Pacjenci z cukrzycą żyją prze-

ciętnie około 10 lat krócej niż re-
szta społeczeństwa. Cukrzyca
typu 2 określana jest często „ci-
chym zabójcą”, ponieważ przez
wiele lat może nie wywoływać
żadnych objawów, które skłania-
łyby do wizyty u lekarza. Nieste-
ty nierozpoznana cukrzyca typu
2 prowadzi do bardzo groźnych
powikłań. Szacuje się, że w mo-
mencie postawienia diagnozy,
powikłania występują aż u 50
proc. pacjentów. Do najgroźniej-
szych powikłań cukrzycy typu 2
należy miażdżyca i rozwój chorób
układu wieńcowego, a także uda-
ry mózgu.

Nawet �mieræ
Ryzyko zgonu z powodu cho-

rób sercowo-naczyniowych u cho-
rych na cukrzycę jest 2-3 krotnie
wyższe niż w populacji ogólnej.

Drugi rodzaj powikłań, wyni-
kający z uszkodzenia małych
naczyń krwionośnych obejmu-
je zmiany w obrębie naczyń siat-
kówki, mogące prowadzić do
utraty wzroku, oraz nieodwra-
calne uszkodzenie nerek. Zabu-
rzenia krążenia i unerwienia w
obrębie kończyn dolnych często
prowadzą do rozwoju tzw. „sto-
py cukrzycowej” czyli trudno
gojących się ran, owrzodzeń.
Warto podkreślić, że koszty le-
czenia powikłań cukrzycy, które
ponosi całe społeczeństwo, są
nawet dziesięciokrotnie wyższe
niż leczenie samej cukrzycy.

Uwaga na objawy
Objawy cukrzycy typu 2 ujaw-

niają się bardzo późno i u stosun-
kowo niewielkiej liczby osób. Jest
to chudnięcie, pomimo normalne-
go odżywiania, wzmożone pra-
gnienie zmuszające do wypijania
ponad 3 litrów płynów dziennie,
oddawanie dużych ilości moczu.
Mniej typowe objawy to senność,
osłabienie, zaburzenia widzenia,
trudno gojące się rany.

Przy takich objawach ko-
niecznie trzeba odwiedzić dia-
betologa, przebadać się w kie-
runku cukrzycy.

Z cukrzyc¹ da siê ¿yæ
Warunkiem długiego życia z

cukrzycą jest nie tylko prawidło-
we leczenie, ale również prowa-
dzenie prozdrowotnego stylu ży-
cia. Obejmuje on zdrowe żywie-
nie oraz regularny, choć umiarko-
wany wysiłek fizyczny. Ponieważ
na cukrzycę narażone są osoby z
nadwagą lub otyłością, chorym
zaleca się dietę przeciwcukrzyco-
wą - spożywanie warzyw, produk-
tów sojowych, chudego mięsa
oraz zastąpienie olejów zwierzę-
cych roślinnymi. Każdy pacjent,
stosownie do stwierdzonych za-
burzeń metabolicznych, wagi cia-
ła, wieku, wysokości ciśnienia tęt-
niczego oraz rodzaju wykonywa-
nej pracy, powinien posiadać in-
dywidualnie opracowane zalece-
nia żywieniowe.

Poprawne leczenie cukrzycy
od początku choroby, a także ści-
sła współpraca z lekarzem są pod-
stawą wysokiej jakości, długiego
życia.

pis

cukrzyków
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Wielu niepełnosprawnych
stara się pamiętać o tym, że
sport jest lekiem na wiele cho-
rób. Pomaga zachować dobrą
formę fizyczną i psychiczną. Sa-
tysfakcja z osiągniętych wyni-
ków jest w przypadku inwali-
dów tym większa, im więcej tru-
du włożyli w ich zdobycie. Dla-
tego ci, którzy zasmakowali spo-
rtowej rywalizacji nie zamienią
jej na nic innego. Najlepsi trenu-
ją w klubach, by pokazać się na
prestiżowych imprezach. Na na-
szym terenie do największych
należą memoriały J.H. Modrze-
jewskiego oraz W. Utechta.

W obu dobrze spisali się w tym
roku nasi reprezentanci. Szkoda,
że – szczególnie w memoriale
Utechta – nie mieli możliwości
rywalizacji z krajową i zagranicz-
ną czołówką.

III Memoria³
im. J.H. Modrzejewskiego
w piłce siatkowej na siedząco

rozegrano 16-18.09.2005 w ośrod-
ku „HOTTUR” w Borowicach.
Były to zawody w ramach Mi-
strzostw Polski. Organizatorem
imprezy był Karkonoski Sejmik
Osób Niepełnosprawnych. Reali-
zatorem Jeleniogórski Klub Spo-
rtowo-Rehabilitacyjny.

W Memoriale udział wzięło 7
drużyn z: Elbląga, Wrocławia,
Szczecina, Poznania, Katowic, Kielc
i Jeleniej Góry. Gościnnie zagrali
indywidualnie zawodnicy z Brun-
sum – Holandia. W sumie na par-
kiecie pokazało swoje umiejętności
100  niepełnosprawnych sportow-
ców. Gośćmi Memoriału byli: Sekre-
tarz Polskiego Związku Sportu Nie-

pełnosprawnych „Start” Warszawa
– Zygmunt Kawecki, Kierownik
Działu Rehabilitacji MOPS - Miro-
sława Cichocka, Prezes „Simet” S.A.

– Marian Bojarski. Opiekę medycz-
ną sprawowała Joanna Schutz.

Mecze rozgrywane na dwóch
boiskach sędziowali sędziowie
okręgowi piłki siatkowej oraz jako
główny – Czesław Humerski z
Łodzi – sędzia międzynarodowy.
Nie zanotowano żadnych kontu-
zji ani urazów. Zwycięstwo odnio-
sła drużyna UKS Poznań. Nasza
reprezentacja zajęła czwarte miej-
sce.

Na zakończenie turnieju wrę-
czono najlepszym drużynom pu-
chary i nagrody oraz wyróżnienia
dla najlepszych zawodników Me-
moriału.

Ogólnie uczestnicy byli zado-
woleni z organizacji imprezy i za-
powiedzieli udział w następnych
zawodach.

Memoriał dofinansowany był
przez Dział Rehabilitacji Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w
Jeleniej Górze ze środków PFRON
oraz ze środków MENiS – sponso-
ra Klubu.

Sport niepe³nosprawnych

Dwa memoria³y

Czołowi jeleniogórscy zawodnicy: Piotr Tośko i Wiktor Żuryński

Â

II Memoria³ im. W. Utechta
7 października na stadionie

przy ul. Grunwaldzkiej odbyły
się  „Wyścigi na wózkach i in-

nych kółkach” w ramach II. Me-
moriału im. W. Utechta. Uroczy-
ste zakończenie miało miejsce
w schronisku „Perła Zachodu”,
gdzie również zaplanowano
metę dla zmotoryzowanych za-
wodników. Zawody odbyły się
bez planowanego udziału ekip
krajowych i zagranicznych (Ho-
landia) oraz czołowych zawo-
dników kadry narodowej, jak to
miało miejsce we wrześniu ubie-
głego roku. Ze względu na prze-
ciągające się ponad miarę roz-
patrywanie przez Oddział Dol-
nośląski PFRON wniosku o do-
finansowanie zawodów organi-
zatorzy musieli się wycofać z
planowanej skali, ograniczając
się do udziału kilkunastu wóz-
kowiczów.

W imprezie wzięło udział 59
osób, w tym 50 niepełnospraw-
nych zawodników (ze znacz-
nym stopniem niepełnospraw-
ności 15 osób, w tym 12 osób
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na wózkach; z umiarkowanym
27 osób; z lekkim 8 osób) oraz
9 wolontariuszy - opiekunów
osób niepełnosprawnych. Zmo-
toryzowani uczestniczyli w wie-
lu konkurencjach sprawnościo-
wych. Wyścigi na wózkach wy-
grał Grzegorz Żyłkiewicz. Wy-
ścigi samochodowe wygrał An-
drzej Zaworski.

Imprezę połączono z pie-
szym Rajdem Turystycznym
Niepełnosprawnych, trasą przez
Borowy Jar. Na zakończenie zor-
ganizowany został konkurs wie-
dzy o Jeleniej Górze i o regio-
nie.

Organizatorem przedsię-
wzięcia był Karkonoski Sejmik
Osób Niepełnosprawnych przy
wsparciu finansowym z budże-
tu miasta Jelenia Góra. Bezpo-
średnimi realizatorami byli:
Wiktor Żuryński z Jeleniogór-
skiego Klubu Sportowo-Rehabi-
litacyjnego, Teresa Adamowicz
i Edward Suchecki ze Stowa-
rzyszenia Osób Przewlekle Cho-
rych  „Pomocna Dłoń” oraz Lu-
cyna Szpak - kierownik War-
sztatów Terapii Zajęciowej.

Znaczącej pomocy organiza-
cyjnej udzielił Zespół Szkół i Pla-
cówek Specjalnych z ul. Kru-
szwickiej. Centrum Informacji
Kulturalnej i Turystycznej prze-
kazało materiały promocyjne.
Specjalne podziękowania nale-
żą się fundatorom nagród i ga-
dżetów: firmie „Renault – Ry-
szard Dzięciołowski” i Z.P.Ch.
„SIMET” – Jelenia Góra.

Uczestnicy bardzo wysoko
ocenili przebieg imprezy, oraz
integrację środowisk osób nie-
pełnosprawnych z różnych
organizacji. Na wdzięczność
zasłużyli wolontariusze, obsłu-
ga techniczna, oraz obsługa ga-
stronomiczna.

WG

Z inicjatywy Klubu Miło-
śników Ciekawego Życia zor-
ganizowaliśmy wycieczkę po
Jeleniej Górze. Naszym zamia-
rem było pokazanie tych
miejsc, które znamy, a o
których tak naprawdę mało
wiemy.

W poszerzeniu naszej wie-
dzy pomogły nam władze Jele-
niej Góry, fundując autobus,
przewodnika i poczęstunek dla
uczestników. W wycieczce to-

warzyszyli nam dziennikarze z
TV „Dami”.

Spotkaliśmy się o godzinie
10, w sobotę, 19 listopada, na
ulicy Teatralnej. Stąd nasza 50-
osobowa ekipa, pod wodzą za-
stępcy prezydenta Jeleniej Góry,
Józefa Sarzyńskiego, wyruszy-
ła w kierunku Maciejowej. Plan
wycieczki przewidywał kilku-
minutowe przystanki, podczas
których Józef Sarzyński mówił
o tym, jakie są plany inwestycyj-

W domu Hauptmanna czeka³a niespodzianka

ne dotyczące tych części Jeleniej
Góry, oraz o tym, co już udało
się zrobić.

Natomiast informacji o histo-
rii każdego miejsca udzielał
nam przewodnik sudecki, Jerzy
Bielecki. W ten sposób, poza
Maciejową, poznaliśmy historię
i współczesność Zabobrza, oko-
licy ulic Grunwaldzkiej i Spół-
dzielczej, Cieplic, Sobieszowa i
- na końcu - Jagniątkowa.

Tam, w domu Gerharda Haupt-
manna czekała na nas niespo-

dzianka. Po zwiedzeniu muzeum
pisarza zostaliśmy podjęci poczę-
stunkiem przez prezydenta Jele-
niej Góry, Józefa Kusiaka, oraz
posła Ziemi Jeleniogórskiej, Jerze-
go Szmajdzińskiego.

Była więc okazja, aby na-
szym przedstawicielom zadać
kilka pytań, nie tylko na temat
hipermarketów, ale także pro-
blemów istotnych dla środowi-
ska osób niepełnosprawnych.

Marzena Czarnecka

Jelenia Góra
znana i nieznana
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G³uchy mieszkaniec Rêbiszowa w gminie Mirsk walczy z ogromnymi cenami wody

Mieszkańcy gminnego bu-
dynku z Rębiszowa w gminie
Mirsk wody zużywają kilka-
krotnie mniej niż przewidują
normy, a płacą za to 10-krot-
nie więcej. Jak mówi jeden z
nich, Tadeusz Kryciew, straża-
cy na zlecenie gminy przecięt-
nie raz w tygodniu przywożą
im 4 tysiące litrów wody, którą
wlewają do studni. Ze studni
woda płynie już do kranów. Za
wodę trzeba zapłacić według
wskazań wodomierzy, ale
osobno za jej dowóz.

Mieszkańcy nie tylko muszą
płacić dużo, ale do tego gmina
nie chce uznać, że do dwóch
dostaw nie doszło, mimo iż zo-
stały naliczone.

Wirtualne dostawy
– Mam zeszyt, w którym za-

pisuję każdą dostawę – mówi
niesłyszący Rudolf Garncar-
czyk.- Tych dwóch dostaw nie
zanotowałem, co znaczy, że ich
nie było.

Pan Rudolf zrobił sobie na-
wet specjalną pieczątkę, która
kwituje każdy transport. Jeśli
transport nie jest pokwitowany,
to zdaniem mieszkańca jest do-
kładnie tak, jak by go nie było.

Dziurawa studia
Mieszkańcy domu w Rębi-

szowie, w którym nie ma wody,
przynajmniej raz w tygodniu na
7 rodzin zamawiają transport
wody. 4 tysiące litrów strażacy
wlewają im do studni. Transport
tej wody to ponad 100 złotych.
Sama woda niespełna 15.

Zastępca burmistrza, Jan
Zaliwski, mówi, że gmina nie
może zrezygnować z pobiera-
nia tych opłat. Mieszkańcy

nie płacili tylko w czasie ka-
tastrofalnej suszy przed kil-
koma laty. Teraz, przynaj-
mniej na pokrycie kosztów
płacić musi każdy.

Na w³asny rozrachunek
Samorządowcy propono-

wali już mieszkańcom Rębi-
szowa, by wodę wozili sobie
sami. Może wtedy będzie ta-
niej. Innego wyjścia nie wi-
dzą. W Rębiszowie nie ma ani
kanalizacji, ani wodociągów.
Zastępca burmistrza, Jan Za-

liwski, zapowiada, że samo-
rząd w 2007 roku będzie się
starał o pieniądze na budowę
wodociągów dla Rębiszowa.

Do tego czasu
sytuacja się jed-
nak nie zmieni.
M i e s z k a ń c y
będą musieli pła-
cić ogromne pie-
niądze za dowóz
wody.

Woda ze z³ota
S p e c j a l n e

opłaty za dowóz
wody samocho-
dem, takie jak
obowiązująca w
gminie Mirsk
wprowadziły tyl-
ko niektóre gmi-
ny. Pieniądze
biorą za dowóz
na specjalne zle-
cenie, np., do
ogrodowej fon-
tanny czy sa-
dzawki. Bardzo
rzadko w przy-

padku dowożenia jej do mie-
szkańców. Ceny wody wodo-
ciągowej, jeśli nie trzeba jej
dowozić, wynoszą w regionie
od  złotówki i 70 groszy za
kubik w Kowarach po 3 złote
i 5 groszy w Chocianowie.
Nawet przy tych najwyż-
szych stawkach mieszkańcy
gminnego budynku w Rębi-
szowie, za pieniądze które
płacą, mogliby sobie napełnić
spory basen, a nie dziurawą
studnię.

pis

Za du¿o do p³acenia

Rudolf Garncarczyk nie chce płacić za wodę,
gdyż uważa, że dwa razy jej nie przywieziono,
a dostawy zostały doliczone do opłat
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�wiêto ludzi, którzy nie poddali siê losowi

Dwie rocznice
W niezwykle ciepłej atmosfe-

rze niepełnosprawni oraz dzia-
łacze Polskiego  Towarzystwa
Walki z Kalectwem obchodzili
podwójny jubileusz: 45 – lecie
powstania tej organizacji i 10-le-
cie uruchomienia Warsztatu
Terapii Zajęciowej przy Oddzia-
le Terenowym  PTWK w Jeleniej
Górze. Były dyplomy, nagrody i
odznaczenia.

Zamiast przenieść się z impre-
zą do jakiegoś lokalu, organizato-
rzy postanowili własnymi siłami
urządzić uroczystość w miejscu,
gdzie 10 lat temu powstała szansa
na odmianę losu osób, które do
tej pory kalectwo fizyczne czy
przewlekła choroba izolowała od
reszty społeczeństwa. Kierownic-
two i kadra warsztatów, wspoma-
gane przez uczestników zajęć,
dzień i noc przygotowywały im-
prezę: dyplomy, prezenty, wystrój,
ekspozycje prac powstałych w
pracowniach, sztuczne, ale pięk-
ne bukieciki dla wyróżnionych
oraz gastronomiczne pyszności
na szwedzki stół z własnymi wy-
piekami i tortem z dziesięcioma
świeczkami. Zaoszczędzone pie-
niądze przeznaczono na zakup
kuchenki, lodówki i odkurzacza
dla placówki.

Zjawili się przedstawiciele
władz oraz instytucji opieki spo-
łecznej, zakładów opieki chronio-
nej oraz lubańskiego Warsztatu
Terapii Zajęciowej, który powstał
w oparciu o pionierskie w byłym
województwie jeleniogórskim
doświadczenia WTK w Jeleniej
Górze. Jego inicjatorką, autorką i
realizatorką programu była

Lucyna Szpak, która, wspierana
przez Zarząd Oddziału dzięki
środkom z Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych uru-
chomiła placówkę, pokonała wła-
sną  chorobę i prowadzi Warsztat
Terapii Zajęciowej, ciesząc się każ-
dym sukcesem uczestników zajęć.

Oddział Terenowy PTWK
(które jest jedną z najstarszych
organizacji pozarządowych dzia-
łających na rzecz niepełnospraw-
nych) obejmuje swoim zasięgiem
bez mała cały obszar byłego wo-
jewództwa jeleniogórskiego. Sku-
pia 300 członków. Organizuje mię-

dzy inny turnusy rehabilitacyjne,
obozy integracyjne, plenery, war-
sztaty twórców niepełnospraw-
nych oraz imprezy kulturalne i re-
kreacyjne, przełamując izolację i
poczucie osamotnienia osób
„sprawnych inaczej”. Działający
przy OT PTWK Warsztat Terapii
Zajęciowej prowadzi wielostronną
rehabilitację uczestników zajęć,
rozbudza ich ambicje, zamiłowa-
nia i pasje, które rozwijają pod
okiem oddanych instruktorów w

pracowni rękodzielniczej, kra-
wieckiej, komputerowej i arty-
stycznej. Z 88 osób, które już
ukończyło rehabilitację, 30 pod-
jęło pracę, inni podnieśli swoje
kwalifikacje, a jedna osoba skoń-
czyła studia.

Na rocznicowym spotkaniu
dano satysfakcję wszystkim, którzy
na problemy niepełnosprawnych
nie pozostają obojętni. Obecny na
uroczystości senator Tadeusz Le-
wandowski dokonał dekoracji
osób, którym Prezydent RP przy-
znał odznaczenia państwowe. Ala
Janz, Halina Kapuścińska i dr Lu-

cjan Ilnicki
otrzymali Srebr-
ne Krzyże Zasłu-
gi, a Grażyna Ko-
złowska – Brązo-
wy Krzyż Zasługi.
Osiem osób
otrzymało Złotą
Odznakę PTWK;
Leszek Karbow-
ski - wiceprezes
Zarządu Główne-
go Polskiego To-
warzystwa Walki
z Kalectwem wrę-
czył tyle samo dy-

plomów uznania od władz naczel-
nych tej organizacji.

Rada Programowa Warsztatu
Terapii Zajęciowej też przygotowa-
ła swoje nagrody dla ludzi, którzy
okazują niepełnosprawnym naj-
więcej pomocy i dobroci. Otrzy-
mali je: Jerzy Smagur, Anna Ta-
rasiewicz, dr Krystyna Kurow-
ska i Jan Nowak, a także przed-
stawiciele władz miasta oraz insty-
tucji pomocy społecznej.

Tekst i fot. Maria Suchecka

Na uroczystość przybyli niepełnosprawni i ich
rodziny
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Około 5 tysięcy niepełno-
sprawnych, ich rodzin i przy-
jaciół przyjechało do Krze-
szowa na VI już Pielgrzym-
kę Osób Niepełnosprawnych.
Niektórzy spośród nich otrzy-
mali  tytuł superpielgrzyma
za to, że uczestniczyli do tej
pory we wszystkich 6 piel-
grzymkach. Każdy z piel-
grzymów otrzymał  pamiąt-
kowy znaczek i kartę podbi-
tą okolicznościowym stem-
plem. Każdy też dostał posi-
łek i deser. Wierni wzięli
udział w koncercie Eleni oraz
wysłuchali występu Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej z No-
wogrodźca.

Od samego rana zjeżdżały
do Krzeszowa autobusy wy-

pełnione pielgrzymami nie tyl-
ko z diecezji legnickiej, ale też
z diecezji sąsiednich. Byli tak-
że goście z zagranicy. Nie-
którzy, tak jak jeleniogórzan-
ka Teresa Tokarska, nie odpu-

ścili do tej pory
ani jednej z
tych pielgrzy-
mek.

£aduj¹
akumulatory

- Przyjeż-
dżam rokrocz-
nie – mówi. - To
pozwala otwie-
rać się na in-
nych. Zawsze
jest ciepło, za-
wsze jest życz-
liwość bisku-
pów, zawsze to spotkanie jest
budujące, dodające ducha i
wiary.

Nie ona jedna ma takie zdanie.
Zapału do organizacji pielgrzy-
mek niepełnosprawnych, którym

patronuje biskup
Stefan Reg-
munt, nie traci
bolesławianka
Anna Guzik.
Zawsze chętna
do pomocy, za-
wsze obecna
tam, gdzie być
powinna. Cieszy
się z tego, że
może być w
Krzeszowie, ale
też z przyjemno-
ści, jaką udział w
tej pielgrzymce
daje innym.

Przyjaciele
niepe³nosprawnych

Podczas tegorocznej piel-
grzymki wiele osób i instytu-
cji dostało tytuł Przyjaciela

Niepełnosprawnych. Zaszczyt
taki przypadł między innymi
Młodzieżowej Orkiestrze Dętej
z Nowogrodźca, właścicielom
piekarni z Trzebienia, Zespoło-
wi Szkół Integracyjnych z Legni-
cy, księdzu prałatowi Władysła-
wowi Jóźkowowi z Legnicy,
księdzu prałatowi Franciszko-
wi Krosmanowi z Jeleniej Góry
i i księdzu kanonikowi Tade-
uszowi Grabiakowi.

Modlitwa
za Ojca �wiêtego

Tegoroczna pielgrzymka
była nie tylko okazją do modli-
twy za szybką beatyfikację Jana
Pawła II. Była też okazją do ze-
brania wspomnień o Ojcu Świę-
tym. Pod patronatem biskupa
Stefana Regmunta mają one zo-
stać zebrane i wydane w jednej
książce. W czasie pielgrzymki
została w kościele Świętego
Józefa otwarta wystawa prac po-
święcona spotkaniom z Ojcem
Świętym.

Tysi¹ce ludzi odwiedzi³o Krzeszów na pocz¹tku wrze�nia

Superpielgrzymi i przyjaciele

Biskup Stefan Cichy do Krzeszowa przyjeżdża
coraz chętniej. Cieszy go najbardziej, gdy wielkie
maryjne sanktuarium pełne jest wiernych

Przez cały rok nad organizacją pielgrzymki
pracują wolontariusze. Jedną z najważniejszych
jest bolesławianka Anna Guzik

Â
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Krzeszów pe³en ludzi
Z liczby i zaangażowania

pielgrzymów był zadowolony
także ordynariusz legnicki, bi-
skup Stefan Cichy.

- Jestem tu już ósmy raz, wi-
działem tę bazylikę podświe-
tloną pięknie w czasie transmi-
sji mszy przez Telewizję Polo-
nia – mówi. - Ale najwspania-
lej wygląda ta świątynia, gdy
jest pełna wiernych.

Biskup Cichy w tym dniu
miał więcej powodów do ra-
dości. Niepełnosprawni wier-
ni, którzy na co dzień mają
utrudniony dostęp do Kościo-
ła i do Eucharystii, tego dnia
spełnili marzenia. Podkreślił
to prezes Karkonoskiego Sej-
miku Osób Niepełnospraw-

nych, Stanisław Schubert,
który uważa, że to właśnie
kościół katolicki zrobił bar-
dzo dużo dla integracji nie-
pełnosprawnych ze sprawny-
mi.

Wyst¹pi³a Eleni
Nie tylko Niemcy i Czesi,

którzy chętnie pielgrzymują
do Krzeszowa, nadali tego-
rocznemu spotkaniu między-
narodowy charakter. Przydał
go także występ Eleni, polskiej
Greczynki znanej z gołębiego
serca i lirycznych piosenek.
Prócz niej na scenie pojawili
się także m.in. członkowie
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Nowogrodźca. Nie zabrakło
więc niczego, by pielgrzymi na

długo zapamiętali to spotka-
nie.

Tydzieñ po m³odzie¿y
Tydzień przed niepełno-

sprawnymi na trzy dni Krze-
szów odwiedzili młodzi. 800
osób wzięło udział w XII Spo-
tkaniach Młodych w Krzeszo-
wie. Spotkali się z nimi trzej bi-
skupi: Stefan Regmunt, Stefan
Cichy i Tadeusz Rybak, a tak-
że znany z telewizji i bardzo
lubiany, ojciec Leon Knabit.
Spotkania znów były okazją do
przypomnienia słów Ojca
Świętego do młodych - „Wy
jesteście nadzieją Kościoła”.

Krzeszów to z pewnością god-
ne miejsce, by takie słowa powta-
rzać.                          Piotr S³owiñski

Superpielgrzymi i przyjaciele

Od 17 do 19 listopada trwała
kolejna, szósta już, edycja prze-
glądu twórczości artystów inwa-
lidów wzroku – Jarmark Kultu-
ralny.

Uczestnikami przeglądu było
31 artystów w kategoriach: wokal-
no-instrumentalnej, recytatorskiej
i instrumentalnej. Zaprezentowa-
no też w części wystawowej rzeź-
bę, malarstwo i rysunki, fotogra-
fie oraz robótki ręczne.

W tej części wzięło udział 12
autorów - wystawców. 3 osoby re-
prezentowały Koło PZN w Jeleniej
Górze. Za poezję śpiewaną własne-
go autorstwa nagrodę Grand Prix
jury przyznało Magdalenie Ra-
dwańskiej z Wrocławia.

Organizatorem imprezy był
zarząd okręgu Dolnośląskiego
PZN we Wrocławiu, przy znaczą-

cym udziale koła PZN w Jeleniej
Górze. Środki finansowe na orga-
nizację przeglądu pochodziły z
Ministerstwa Polityki Społecznej.
Współfinansowanie zapewnili

także: prezydent miasta, JZO, Ro-
tary Club, Zakłady Metalowe Z.
Ładziński, EnergiaPro, Media

Markt Wrocław, ECE
K. Łukasiewicz, Firma
Altix, J. Piecuch – Pa-
łac Zdrojowy.

Nie zawiedli pra-
cownicy Teatru Zdro-
jowego i sanantorium
„Agat”.

Organizatorów
wspierali także ucznio-
wie i nauczyciele Li-
ceum Plastycznego w

Jeleniej Górze, szczególnie przy
aranżacji i prezentacji wystawy.

Więcej o Jarmarku w kolejnych
numerach naszego Biuletynu.

MB

Mieszkanka Wroc³awia nagrodzona za poezjê �piewan¹

Jarmark Kulturalny



34

Dział rehabilitacji MOPS-u
w Cieplicach zajmuje się
udzielaniem pomocy niepeł-
nosprawnym i stara się zachę-
cić ich do samodzielnego po-
szukiwania sposobów na ży-
cie. Nie chce być tylko miej-
scem, w którym można dostać
zasiłek na jakiś cel. Chodzi o
to, by ludziom dać wędkę, a
nie rybę.

– Warto do nas zaglądać nie
tylko po pomoc materialną –
przekonuje kierownik, Mirosła-
wa Cichocka. – Czasem można
u nas np. przetestować niektóre
rozwiązania.

Schodo³az na próbê
Jednym z urządzeń, które

można pożyczyć jest schodołaz,
maszyna na gąsienicach, która
pozwala po schodach transpor-
tować osobę na wózku.

– To jest bardzo drogie urzą-
dzenie, więc każdy może spraw-
dzić, czy taki aparat mu się przy-
da, czy też np. jest zbyt skom-
plikowany w obsłudze – mówi
Mirosława Cichocka.

Sprzêt na sta³e
O ile schodołaz jest tylko do

wypożyczenia na kilka dni, za-
nim ktoś zdecyduje się kupić to
urządzenie warte 20 tysięcy zło-
tych, o tyle inny sprzęt można
wypożyczać na stałe. Wypoży-
czalnia powstała w 1999 roku z
pieniędzy państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. Placówkę obsłu-
gują pracownicy urzędu miasta,
więc jej oferta też jest adresowa-

Miejski O�rodek Pomocy Spo³ecznej pomaga, ale nie rozdaje pieniêdzy

na do jeleniogórzan. Mogą oni
ten sprzęt wypożyczać zupełnie
za darmo.

Nie ma sprzêtu
sportowego

W wypożyczalni są kule czy
wózki o standardowym prze-
znaczeniu. Nie ma natomiast
sprzętu sportowego, np. wóz-
ków wyścigowych. Są one zbyt
drogie i wykorzystywane przez

bardzo niewielką grupę specja-
listów-sportowców. Nie ma zre-
sztą w regionie zapotrzebowa-
nia na taki sprzęt. Przynajmniej
nie jest zgłaszane.

Ró¿na pomoc
Jeleniogórzanie do cieplickiej

placówki przychodzą przede
wszystkim po możliwe dofinan-
sowanie.

– Zdarza się, że już od drzwi
nasi klienci pytają, na co mogą

dostać pieniądze, najchętniej w
gotówce – mówi Mirosława Ci-
chocka. – Jednak jest też coraz
większa grupa ludzi korzystają-
cych z naszej pomocy w bardzo
świadomy sposób. Oni już wie-
dzą czego chcą.

Co mo¿na w MOPS-ie
Można dostać wsparcie na

usuwanie barier architektonicz-
nych, pobyt na turnusach reha-

bilitacyjnych, dofinanso-
wanie usuwania barier ar-
chitektonicznych, tech-
nicznych i w komuniko-
waniu się, dofinansowanie
do zaopatrzenia w sprzęt
ortopedyczny i środki po-
mocnicze, sprzętu rehabi-
litacyjnego czy imprez in-
tegracyjnych.

O to przede wszystkim
mogą starać się klienci in-
dywidualni.

Wspólnie
mo¿na wiêcej

Klientami MOPS-u są
także podmioty gospo-
darcze i stowarzyszenia,
które mogą ubiegać się o

dofinansowanie zakupów
sprzętu rehabilitacyjnego, albo
firmy, które ubiegają się o pie-
niądze na stworzenie miejsc
pracy dla niepełnosprawnych.

Pieniądze na pomoc są, ale
najczęściej trochę wbrew
oczekiwaniom niektórych
klientów nie są to datki w
gotówce i do ręki. Mają one
bowiem posłużyć do zakty-
wizowania ludzi.

pis

Pieni¹dze maj¹ pomóc

– Niepełnosprawni mogą u nas szukać
nie tylko pieniędzy – mówi Mirosława
Cichocka
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Dzia³ Rehabilitacji MOPS w Jeleniej Górze Informuje

Ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, będących
w dyspozycji Powiatowych
Centrów Pomocy Rodzinie
mogą być dofinansowane róż-
ne przedsięwzięcia i sprzęt.
Nie wszyscy o tym wiedzą, ale
stąd można pozyskać środki na
przykład na wycieczkę czy wy-
jazd do teatru lub opery. Poni-
żej podajemy zasady ubiegania
się o pieniądze z PFRON-u.

Fundusz finansuje między
innymi:

a) uczestnictwo osób niepeł-
nosprawnych i ich opiekunów w
turnusach rehabilitacyjnych;

b) sport, kulturę, rekreację i tu-
rystykę osób niepełnosprawnych;

c) zaopatrzenie w sprzęt re-
habilitacyjny, przed-mioty orto-
pedyczne  i środki pomocnicze;

d) likwidację barier architekto-
nicznych, w komunikowaniu się i
technicznych, w związku z indy-
widualnymi potrzebami osób nie-
pełnosprawnych.

PCPR w Jeleniej Górze: dla
mieszkańców Jeleniej Góry ta-
kim Centrum jest Dział Rehabi-
litacji MOPS przy Placu Piastow-
skim 21 tel. 75-588-02; dla mie-
szkańców powiatu jeleniogór-
skiego PCPR przy ul. Sudeckiej
38 tel. 75-239-20.

Turnusy rehabilitacyjne
Z turnusów rehabilitacyj-

nych mogą korzystać wszystkie

osoby niepełnosprawne, które
posiadają ważne orzeczenie:

1) o zakwalifikowaniu przez
organy orzekające do jednego z
trzech stopni niepełnosprawno-
ści lub

2) o całkowitej lub częściowej
niezdolności do pracy na pod-
stawie odrębnych przepisów lub

3) o niepełnosprawności,
wydane przed ukończeniem 16
roku życia.

Osoba ubiegająca się o dofi-
nansowanie ze środków PFRON
kosztów uczestnictwa w turnu-
sie rehabilitacyjnym powinna
złożyć:
� wniosek o dofinansowanie,
� kopię orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności,
� wniosek lekarza o skierowa-
nie na turnus rehabilitacyjny
sporządzony nie wcześniej niż
3 miesiące przed datą złożenia
wniosku.

Wniosek o dofinansowanie
zawiera oświadczenie o wyso-
kości dochodu w rodzinie oraz
liczbę osób we wspólnym go-
spodarstwie domowym.

Wnioski składa się we właści-
wym dla miejsca zamieszkania
powiatowym centrum pomocy
rodzinie. Wniosek jest rozpatry-
wany w ciągu 30 dni od daty
jego złożenia. MOPS/PCPR w
terminie 7 dni od dnia rozpatrze-
nia wniosku powiadamia w for-
mie pisemnej wnioskodawcę o
sposobie jego rozpatrzenia. In-
formuje przy tym o wysokości
przyznanego dofinansowania,

bądź też uzasadnia odmowę
jego przyznania.

Dofinansowanie można
otrzymać tylko raz w roku ka-
lendarzowym. W razie większej
liczby wniosków może być
wprowadzone ograniczenie, np.
raz na dwa lata.

Aby przyznane dofinansowa-
nie zostało przekazane organi-
zatorowi turnusu, muszą być
spełnione warunki określone w
rozporządzeniu Ministra Go-
spodarki, Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 22 maja 2003 r. w
sprawie turnusów rehabilitacyj-
nych (Dz. U. Nr 100, poz. 926),
to jest:

1) dane zawarte w informa-
cji o turnusie powinny być zgod-
ne z danymi zawartymi w reje-
strze ośrodków i rejestrze orga-
nizatorów,

2) wybór turnusu dokonany
przez osobę niepełnosprawną
musi być zgodny z zaleceniami
i przeciwwskazaniami lekarza,
zawartymi we wniosku o skie-
rowanie na turnus rehabilitacyj-
ny,

3) ośrodek, w którym odbę-
dzie się turnus musi być dosto-
sowany do rodzaju dysfunkcji
osoby niepełnosprawnej.

Powiatowe centra pomocy
rodzinie posiadają rejestry
ośrodków i organizatorów tur-
nusów, którzy posiadają wpisy
do odpowiednich rejestrów,
które to rejestry udostępniane są
do wglądu osobom zaintereso-

Na co mo¿na dostaæ
dofinansowanie?
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wanym. Dzięki temu osoby nie-
pełnosprawne mogą wybrać
ofertę odpowiednią do rodzaju
niepełnosprawności i zaleceń
lekarza.

W/w rejestry dostępne są na
stronach internetowych Mini-
sterstwa Polityki Społecznej w
dziale „Osoby niepełnospraw-
ne”(www.mps.gov.pl)

Sport, kultura, rekreacja
i turystyka osób

niepe³nosprawnych
O dofinansowanie mogą

ubiegać się osoby prawne i jed-
nostki organizacyjne, nie posia-
dające osobowości prawnej, je-
żeli:

1) prowadzą działalność na
rzecz osób niepełnosprawnych
przez okres co najmniej 2 lat
przed dniem złożenia wniosku,

2) udokumentują zapewnie-
nie odpowiednich do potrzeb
osób niepełnosprawnych wa-
runków technicznych i lokalo-
wych do realizacji zadania,

3) udokumentują posiadanie
środków własnych lub pozyska-
nych z innych źródeł na sfinan-
sowanie przedsięwzięcia w wy-
sokości nieobjętej dofinansowa-
niem ze środków Funduszu (co
najmniej 40%).

Dofinansowanie nie może
obejmować kosztów realizacji
zadania poniesionych przed
przyznaniem środków finanso-
wych i zawarciem umowy o do-
finansowanie ze środków Fun-
duszu.

Wniosek o dofinansowanie
składa się do powiatowego cen-
trum pomocy rodzinie właści-
wego dla miejsca zamieszkania
osób niepełnosprawnych obję-
tych wnioskiem o dofinansowa-
nie w terminie do dnia 30 listo-
pada roku poprzedzającego re-
alizację zadania.

Wysokość dofinansowania
organizacji sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób nie-
pełnosprawnych wynosi do
60% kosztów przedsięwzięcia.

Zaopatrzenie
w sprzêt rehabilitacyjny
O dofinansowanie ze środ-

ków PFRON zaopatrzenia w
sprzęt rehabilitacyjny mogą
ubiegać się:

1. Osoby niepełnosprawne
stosownie do potrzeb wynikają-
cych z niepełnosprawności, je-
żeli średni miesięczny dochód,
w rozumieniu przepisów o za-
siłkach rodzinnych, pielęgnacyj-
nych i wychowawczych, po-
mniejszony o obciążenie zalicz-
ką na podatek dochodowy od
osób fizycznych, składkę z ty-
tułu ubezpieczeń emerytalnego,
rentowego i chorobowego okre-
śloną w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych oraz
o kwotę alimentów świadczo-
nych przez osoby pozostające
we wspólnym gospodarstwie
domowym na rzecz innych
osób, podzielony przez liczbę
osób pozostających we wspól-
nym gospodarstwie domowym,
obliczony za rok podatkowy
poprzedzający rok, w którym
składany jest wniosek, nie prze-
kracza kwoty:

a) 50 proc. przeciętnego wy-
nagrodzenia, na jedną osobę we
wspólnym gospodarstwie do-
mowym,

b) 65 proc. przeciętnego wy-
nagrodzenia w przypadku oso-
by samotnej,

2. osoby fizyczne prowadzą-
ce działalność gospodarczą,
osoby prawne  i jednostki  orga-
nizacyjne nie posiadające oso-
bowości  prawnej, jeżeli prowa-
dzą działalność związaną z re-
habilitacją osób niepełnospraw-

nych przez okres co najmniej 2
lat przed dniem złożenia wnio-
sku oraz udokumentują posia-
danie środków własnych lub
pozyskanych z innych źródeł na
sfinansowanie przedsięwzięcia
w wysokości nieobjętej dofinan-
sowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania
zaopatrzenia w sprzęt rehabili-
tacyjny wynosi do 60 % kosztów
tego sprzętu, nie więcej jednak
niż do wysokości pięciokrotne-
go przeciętnego wynagrodze-
nia.

Wniosek składa się do 30 li-
stopada roku poprzedzającego
realizację zadań. Osoba niepeł-
nosprawna może złożyć wnio-
sek w każdym czasie.

Załączniki do wniosku o do-
finansowanie zaopatrzenia w
sprzęt rehabilitacyjny dla osoby
niepełnosprawnej:

1. kserokopia aktualnego
orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności lub jego odpowie-
dnik,

2. kserokopia aktualnego
orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności lub jego odpowie-
dnik osób mieszkających z
Wnioskodawcą (w przypadku
występowania takich osób),

3. aktualne zaświadczenie
lekarskie (lekarza specjalisty),
zawierające informację o rodza-
ju niepełnosprawności (jeśli ro-
dzaj niepełnosprawności nie jest
określony w orzeczeniu) oraz
stwierdzające konieczność sta-
łego zaopatrzenia w dany rodzaj
sprzętu.

4. udokumentowana infor-
macja o innych źródłach finan-
sowania zadania (jeśli takie wy-
stępują),

Dodatkowe załączniki do
wniosku: oferta cenowa na
wnioskowany sprzęt lub usługę.
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Zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne i �rodki

pomocnicze
(szczegółowy wykaz na stro-

nie 39)
O dofinansowanie ze środ-

ków PFRON zaopatrzenia w
przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze, które są
przyznawane na podstawie
odrębnych przepisów przez
Narodowy Fundusz Zdrowia
mogą ubiegać się:

1. Osoby niepełnosprawne
stosownie do potrzeb wynikają-
cych z niepełnosprawności, je-
żeli średni miesięczny dochód,
w rozumieniu przepisów o za-
siłkach rodzinnych, pielęgnacyj-
nych i wychowawczych, po-
mniejszony o obciążenie zalicz-
ką na podatek dochodowy od
osób fizycznych, składkę z ty-
tułu ubezpieczeń emerytalnego,
rentowego i chorobowego okre-
śloną w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych oraz
o kwotę alimentów świadczo-
nych przez osoby pozostające
we wspólnym gospodarstwie
domowym na rzecz innych
osób, podzielony przez liczbę
osób pozostających we wspól-
nym gospodarstwie domowym,
obliczony za rok podatkowy
poprzedzający rok, w którym
składany jest wniosek, nie prze-
kracza kwoty:

a) 50 % przeciętnego wyna-
grodzenia, na jedną osobę we
wspólnym gospodarstwie do-
mowym,

b) 65 % przeciętnego wyna-
grodzenia w przypadku osoby
samotnej.

Osoba niepełnosprawna
może złożyć wniosek o dofinan-
sowanie ze środków PFRON w
każdym czasie.

Załączniki do wniosku o do-
finansowanie zaopatrzenia w

przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze dla osoby
niepełnosprawnej:

1. kserokopia aktualnego
orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności lub jego odpowie-
dnik,

2. faktura określająca kwotę
opłaconą w ramach ubezpiecze-
nia zdrowotnego oraz kwotę
udziału własnego.

Dodatkowe załączniki do
wniosku: kserokopia karty zao-
patrzenia w przedmioty ortope-
dyczne i środki pomocnicze
wydanej przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia.

Likwidacja barier
architektonicznych,

w komunikowaniu siê
i technicznych

Ze środków Funduszu może
być dofinansowana likwidacja
barier architektonicznych, w
komunikowaniu się i technicz-
nych, w związku z indywidual-
nymi potrzebami osób niepeł-
nosprawnych.

Realizacja powyższych za-
dań ma na celu umożliwienie
lub w znacznym stopniu uła-
twienie osobie niepełnospraw-
nej wykonywanie podstawo-
wych, codziennych czynności
lub kontaktów z otoczeniem.

Pisemny wniosek o dofinan-
sowanie likwidacji wyżej wy-
mienionych barier funkcjonal-
nych osoba niepełnosprawna
składa w powiatowym centrum
pomocy rodzinie właściwym dla
miejsca zamieszkania.

O dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych mogą
ubiegać się osoby niepełno-
sprawne, które mają trudności
w poruszaniu się.

O dofinansowanie likwidacji
barier w komunikowaniu się i
technicznych mogą ubiegać się

osoby niepełnosprawne, jeżeli
jest to uzasadnione potrzebami
wynikającymi z niepełnospraw-
ności.

Dofinansowanie likwidacji
poszczególnych barier przysłu-
guje osobom niepełnospraw-
nym, które w ciągu trzech lat
przed złożeniem wniosku nie
uzyskały odpowiednio dofinan-
sowania ze środków Funduszu.
Jeżeli więc osoba niepełno-
sprawna w ciągu ostatnich
trzech lat otrzymała dofinanso-
wanie np. do likwidacji barier
architektonicznych, to o kolejne
dofinansowanie na ten cel może
ubiegać się po upływie trzech
lat, natomiast nie wyklucza to
możliwości otrzymania dofi-
nansowania do likwidacji barier
w komunikowaniu się i/lub
technicznych.

Wysokość dofinansowania
likwidacji barier funkcjonalnych
wynosi do 80% kosztów przed-
sięwzięcia, nie więcej jednak niż
do wysokości piętnastokrotnego
przeciętnego wynagrodzenia.

Definicje barier:
- bariery architektoniczne, to

wszelkie utrudnienia występu-
jące w budynku i w jego najbliż-
szej okolicy, które ze względu na
rozwiązania techniczne, kon-
strukcyjne lub warunki użytko-
wania uniemożliwiają lub utru-
dniają swobodę ruchu osobom
niepełnosprawnym,

- bariery techniczne, to barie-
ry utrudniające lub uniemożli-
wiające osobie niepełnospraw-
nej usprawnianie. Likwidacja tej
bariery powinna powodować
sprawniejsze działanie tej oso-
by w społeczeństwie i umożli-
wić wydajniejsze jej funkcjono-
wanie,

- bariery w komunikowaniu
się, to ograniczenia uniemożli-
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wiające lub utrudniające osobie
niepełnosprawnej swobodne
porozumiewanie się i/lub prze-
kazywanie informacji.

Definicje likwidacji barier:
Likwidacja barier funkcjo-

nalnych ze swej istoty polega
w szczególności na dofinanso-
waniu czynności lub inwesty-
cji (dostawa, zakup i montaż),
których celem jest doprowa-
dzenie środowiska osoby nie-
pełnosprawnej do stanu bez
barier.

Likwidacja barier architek-
tonicznych polega na dokony-
waniu inwestycji lub czynności
mających na celu udostępnienie
przestrzeni architektonicznej
osobom niepełnosprawnym
(poszerzenie otworu drzwi, li-
kwidacja progów itp.).

Likwidacja barier w komu-
nikowaniu się polega na umoż-
liwieniu osobie niepełnospraw-
nej porozumiewanie się z inny-

mi ludźmi przeważnie poprzez
dokonanie odpowiednich inwe-
stycji (zakup komputera z przy-
łączeniem do internetu).

Likwidacja barier tech-
nicznych polega przede
wszystkim na inwestycjach w
sprzęt techniczny pozwalają-
cy osobie niepełnosprawnej
na samodzielne funkcjono-
wanie (np. zamiana ogrzewa-
nia tradycyjnego na bezob-
sługowe, podnośnik przy
wannie itp.).

Nie powinno się dofinanso-
wywać likwidacji barier w sytu-
acji, gdy prawo nakazuje mon-
taż odpowiednich urządzeń.

Załączniki do wniosku o
dofinansowanie likwidacji ba-
rier architektonicznych, w ko-
munikowaniu się i technicz-
nych:

1. kserokopia aktualnego
orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności lub jego odpowie-
dnik,

2. kserokopia aktualnego
orzeczenia o stopniu niepeł-
nosprawności lub jego odpo-
wiednik osób mieszkających
z Wnioskodawcą (w przypad-
ku występowania takich
osób),

3. aktualne zaświadczenie
lekarskie (lekarza specjalisty),
zawierające informację o ro-
dzaju niepełnosprawności (je-
śli rodzaj niepełnosprawności
nie jest określony w orzecze-
niu),

4. udokumentowana infor-
macja o innych źródłach finan-
sowania zadania (jeśli takie wy-
stępują),

W przypadku likwidacji ba-
rier architektonicznych należy
przedstawić podstawę prawną
do zajmowanego lokalu, w
którym ma nastąpić likwidacja
barier.

Dodatkowe załączniki do
wniosku: oferta cenowa na
wnioskowany sprzęt lub usługę.

Na co mo¿na dostaæ dofinansowanie?

Gang nocnych z³odziei grasuje w regionie

Atak „na œpiocha”
Mieszkańcy domków jed-

norodzinnych powinni je le-
piej zabezpieczyć. W regionie
pojawiła się grupa złodziei,
którzy w zawodowy sposób
wchodzą do domów, mimo
obecności gospodarzy.

– Według naszych informa-
cji, złodzieje wiercą jakimś ci-
chym narzędziem dziurę w fu-
trynie drzwi balkonowych, spe-
cjalnym narzędziem otwierają je
i wchodzą do środka – mówi

Robert Bajkowski, zastępca
komendanta kamiennogórskiej
policji. – Działają wtedy, gdy
domownicy spokojnie śpią.
Kradną biżuterię, sprzęt elektro-
niczny, cenne drobiazgi.

Na razie złodzieje pojawili się
w okolicach Zgorzelca, a później
w jednej z podjeleniogórskich
wsi. Dlatego mieszkańcy regio-
nu powinni wzmóc czujność,
szczególnie starsi i samotni.

Złodzieje, jak twierdzą poli-
cjanci, są profesjonalistami.

Dysponują odpowiednim sprzę-
tem. Nie wiadomo, czy są
uzbrojeni, czy któreś z włamań
nie zakończy się tragedią, gdy
np. ktoś z domowników się obu-
dzi. Dlatego policjanci proszą o
wzmożoną czujność i sąsiedz-
ką solidarność.

– Jeśli na jakimś osiedlu bę-
dzie się działo coś niepokoją-
cego nie wahajcie się państwo
do nas dzwonić – apelują poli-
cjanci.

pis



39

Każdej ubezpieczonej oso-
bie niepełnosprawnej przysłu-
guje bezpłatne lub z dopłatą
zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne i środki pomoc-
nicze. Są to między innymi:
aparaty ortopedyczne, gorsety,
protezy kończyn, obuwie orto-
pedyczne, kule, laski, wózki,
materace przeciwodleżynowe,
pasy przepuklinowe, aparaty
słuchowe, sprzęt stomijny,
cewniki, inhalatory, okulary,
pieluchy i inne.

Zasady zaopatrywania regu-
luje rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r.
w sprawie szczegółowego wyka-
zu wyrobów medycznych będą-
cych przedmiotami ortopedycz-
nymi i środków pomocniczych
(..) (Dz.U.04.276.2739 z późn.
zm.)

ZA£. NR 1 DO ROZPORZ¥DZENIA
MZ Z 17.12.2004 R.

Czê�æ I
Szczegółowy wykaz wyro-

bów medycznych będących
przedmiotami ortopedyczny-
mi przysługujących świadcze-
niobiorcy, kryteria ich przy-
znawania, okresy użytkowania
oraz wysokość udziału wła-
snego świadczeniobiorcy
w cenie ich nabycia, a także wy-
robów medycznych będących
przedmiotami ortopedycznymi
podlegającymi naprawie.

Wyja�nienie:
* Wyroby medyczne będące

przedmiotami ortopedycznymi,
podlegające naprawie.

** Wyroby medyczne będące
przedmiotami ortopedycznymi,
których okres użytkowania może
ulec skróceniu zgodnie
z częścią III załącznika nr 1 do
rozporządzenia.

Uwaga: wysokość udziału
własnego w cenie nabycia okre-
ślono wyrazem „bezpłatnie” lub
liczbowo np. 30 proc. Lekarza-
mi upoważnionymi do wysta-
wiania zleceń na wydanie wy-
robów medycznych, będących
przedmiotami ortopedycznymi
są przede wszystkim specjaliści:
ortopeda, chirurg, lekarz reha-
bilitacji medycznej

1. Proteza kończyny dolnej*
raz na 3 lata**, bezpłatnie

2. Proteza tymczasowa* zgo-
dnie z zaleceniami lekarza, bez-
płatnie

3. Proteza robocza kończyny
górnej* raz na 3 lata** , bezpłat-
nie

4. Uchwyty robocze do pro-
tez (proteza robocza) raz na
3 lata**, bezpłatnie

5. Proteza kosmetyczna koń-
czyny górnej*  raz na 3 lata**,
bezpłatnie

6. Pończochy kikutowe
12 sztuk rocznie na każdą koń-
czynę, bezpłatnie

7. Gorsety i kołnierze ortope-
dyczne* (trwałe dysfunkcje tu-
łowia, szyi) raz na 3 lata**, bez-
płatnie

8. Aparaty ortopedyczne*
(trwałe dysfunkcje kończyn gór-
nych, dolnych) raz na 3 lata**,
bezpłatnie

9. Ortezy tułowia i szyi (dys-
funkcje czasowe tułowia, szyi)

raz w trakcie leczenia danego
schorzenia, 30 proc.

10. Ortezy kończyny górnej i
dolnej (dysfunkcje czasowe),
raz w trakcie leczenia danego
schorzenia 30 proc.

11. Obuwie ortopedyczne
(kryteria przyznawania zgodnie
z częścią II załącznika nr 1 do
rozporządzenia) raz na 1 rok**,
30 proc.

12. Obuwie ortopedyczne
będące częścią składową apara-
tu ortopedycznego*, (obuwie
połączone z układem mecha-
nicznym aparatów stabilizują-
cych, odciążających, korekcyj-
nych i unieruchamiających koń-
czyny dolne) raz na 1 rok**,
bezpłatnie

13. Laski i kule do stałego
użytkowania (trwałe upośledze-
nie sprawności chodu) raz na
3 lata**, 30 proc.

13. Laska dla niewidomych -
biała (osoby niewidome i niedo-
widzące) raz na 2 lata, bezpłat-
nie

14. Balkoniki i podpórki do
stałego użytkowania raz na
5 lat**, 30 proc.

15. Wózek inwalidzki ręczny
do stałego użytkowania*, raz na
5 lat**, bezpłatnie

16. Wózek inwalidzki specjal-
ny stabilizujący plecy i głowę*
(dla osób dorosłych z mózgo-
wym porażeniem dziecięcym
oraz przy rozległych poraże-
niach i niedowładach kończyn i
tułowia) raz na 5 lat**, bezpłat-
nie

17. Wózek specjalny dziecię-
cy stabilizujący plecy i głowę*

Wykaz przedmiotów ortopedycznych i �rodków pomocniczych
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(mózgowe porażenie dziecięce
oraz inne schorzenia uniemoż-
liwiające samodzielne porusza-
nie się) raz na 3 lata**, bezpłat-
nie

18. Wózek do raczkowania
- pełzak* (niedowłady mięśnio-
we u dzieci),  raz na 2 lata**,
bezpłatnie

19. Fotelik do siedzenia dla
dzieci* (mózgowe porażenie
dziecięce lub inne schorzenia
uniemożliwiające samodzielne
poruszanie się) raz na 2 lata**,
bezpłatnie

20. Indywidualne przedmio-
ty pionizujące* (rozległe pora-
żenia i niedowłady kończyn
oraz tułowia) raz na 4 lata**,
bezpłatnie

Czê�æ II
Podstawowe kryteria przy-

znawania obuwia ortopedycz-
nego

1. Wrodzone lub utrwalone,
zaburzające funkcję chodu znie-
kształcenia stopy:

1) Nieprawidłowe ustawie-
nie stopy zmniejszające jej na-
turalną powierzchnię podpar-
cia (np. stopa końskoszpota-
wa, piętowa), jeżeli powoduje
to niewydolność statyczną
nadmiernie obciążonych tka-
nek

2) Rozległe zniekształcenia
tkanek miękkich i kości lub roz-
ległe owrzodzenia na natural-
nych płaszczyznach podparcia
stopy

3) Występowanie typowych
zniekształceń statyczno-dyna-
micznych przodostopia obejmu-
jące:

a) przykurcze palców,
których opuszki nie opierają się
na podłożu (młoteczkowate
zniekształcenia palców),

b) koślawość palucha prze-
kraczającą 60°,

c) podeszwowe wystawanie
głów kości śródstopia z zani-
kiem tkanki podskórnej;

4) Stopa olbrzymia wskutek
rozrostu tkanek miękkich lub
szkieletu (np. wrodzone połą-
czenia tętniczo-żylne, słoniowa-
tość) oraz stopa krótsza co naj-
mniej o 3 cm, wymagająca zao-
patrzenia w obuwie różnej wiel-
kości

5) Usztywnienie stopy i sta-
wu skokowo-goleniowego
w pozycji czynnościowo nieko-
rzystnej

2. Skrócenie kończyny dol-
nej:

1) u osób dorosłych co naj-
mniej 3 cm,

2) u dzieci i młodzieży do
ukończenia 18 roku życia co
najmniej 2 cm

3. Porażenia i niedowłady
mięśni stabilizujących stopę

4. Amputacja części stopy, tj.:
ubytki szkieletu stopy ku tyło-
wi od głów kości śródstopia,
a także inne ubytki, z wyjątkiem
palców, utrudniające utrzyma-
nie na stopie obuwia standardo-
wego

5. W przypadku konieczno-
ści utrwalenia wyników opera-
cyjnego leczenia stopy

6. Utrwalone przykurcze sta-
wów kolanowych lub biodro-
wych wymagające wyrównania
ustawieniem końskim stóp co
najmniej o 4 cm (zgięcie pode-
szwowe).

Czê�æ III
Podstawowe kryteria przy-

znawania wyrobów medycz-
nych będących przedmiotami
ortopedycznymi, których okres
użytkowania może ulec skróce-
niu.

1. U osób dorosłych w przy-
padkach zmian w stanie fi-

zycznym osoby, powodują-
cych konieczność skrócenia
okresu użytkowania wyrobu
medycznego będącego przed-
miotem ortopedycznym,
a możliwości regulacji tego
przedmiotu zostały wyczerpa-
ne

2. U dzieci i młodzieży do
18. roku życia, gdy możliwości
regulacji tego przedmiotu zosta-
ły wyczerpane, a wystąpiły
zmiany w stanie fizycznym
w wyniku:

1) zabiegów chirurgicznych
lub jednostek chorobowych po-
wodujących konieczność
skrócenia okresu użytkowania
przedmiotów ortopedycznych

2) rehabilitacji
3) rozwoju fizycznego
3. Wniosek lekarza o skróce-

nie okresu użytkowania wyrobu
medycznego będącego przed-
miotem ortopedycznym, wyda-
nego bezpłatnie do wysokości
limitu ceny lub częściowo od-
płatnie musi zawierać wyczer-
pujące uzasadnienie medyczne
zgodne z podstawowymi kryte-
riami przyznawania tego
przedmiotu

ZA£. NR 2 DO ROZPORZ¥DZENIA
MZ Z 17.12.2004 R.

Szczegółowy wykaz środ-
ków pomocniczych przysłu-
gujących świadczeniobiorcy,
kryteria ich przyznawania,
okresy użytkowania oraz wy-
sokość udziału własnego
świadczeniobiorcy w cenie ich
nabycia

Uwaga: wysokość udziału
własnego w cenie nabycia okre-
ślono wyrazem „bezpłatnie” lub
liczbowo np. 30 proc. Lekarza-
mi upoważnionymi do wysta-
wiania zleceń na wydanie środ-
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ków pomocniczych są przede
wszystkim specjaliści: okulista,
pediatra, diabetolog, urolog
i inni.

1. Soczewki okularowe ko-
rekcyjne (w tym soczewki ko-
rekcyjne barwione) umożliwia-
jące dokładne widzenie i zapo-
biegające znużeniu oka - dzieci
i młodzież do 18. roku życia każ-
dorazowo w razie zmiany korek-
cji, bezpłatnie

Soczewki do bliży i dali
(wady wzroku wymagające ko-
rekcji) - dorośli raz na 2 lata,
30 proc.

Soczewki pryzmatyczne
- w okresie leczenia zeza - zgo-
dnie z zaleceniami lekarza, bez-
płatnie

Soczewki dwuogniskowe
- dzieci i młodzież do 18. roku
życia zgodnie z zaleceniami le-
karza, każdorazowo w razie
zmiany korekcji, 30 proc.; doro-
śli - stan zdrowia całkowicie
uniemożliwiający dokonywanie
zmiany okularów, raz na 2 lata,
30 proc.

2. Soczewki kontaktowe lecz-
nicze przy leczeniu stożka ro-
gówki i przy dużej anizometro-
pii (łącznie z afakią) raz na 2 lata
30 proc.

3. Obturatory dla dzieci
(dzieci zezujące z niedowidze-
niem jednego oka) raz na 2 lata,
bezpłatnie

4. Pomoce optyczne dla nie-
dowidzących: a). lupa, b). lune-
ty w tym monookulary, c). oku-
lary lornetkowe do bliży i dali,
d). okulary lupowe - umożliwie-
nie osobom niedowidzącym
obserwację jednooczną i dwu-
oczną przedmiotów bliskich
i dalekich, raz na 5 lat, bezpłat-
nie

5. Proteza oka wykonana in-
dywidualnie (zapobieganie nie-

prawidłowemu rozwojowi oczo-
dołu i asymetrii twarzy u dzie-
ci, względy psychologiczne
i kosmetyczne, uszkodzenia
oczodołu, zniekształcenia po-
wiek, worka spojówkowego
i oczodołu - dzieci i młodzież do
18. roku życia zgodnie z zalece-
niami lekarza (dorośli raz na
5 lat), bezpłatnie

6. a). Aparat(y) słuchowy(e)
na przewodnictwo powietrza
lub kostne przy jednostronnym
lub obustronnym ubytku słu-
chu:

- wady słuchu powodujące
utrudnienie lub ograniczenie
w nabywaniu języka i komuni-
kowaniu się na drodze słucho-
wej raz na 5 lat, bezpłatnie (dzie-
ci i młodzież do 18. roku życia
lub do 26. roku życia w przypad-
ku pobierania nauki)

- wady słuchu powodujące
ograniczenie w komunikowaniu
się na drodze słuchowej,
podwójne protezowanie doty-
czy osób czynnych zawodowo
raz na 5 lat,  30 proc. dorośli

6. b). Wkładka uszna wyko-
nana indywidualnie:

- wady słuchu powodujące
utrudnienie w nabywaniu języ-
ka i komunikowaniu się na dro-
dze słuchowej - dzieci i mło-
dzież w okresie wzrostu, każdo-
razowo zgodnie z zaleceniami
lekarza, bezpłatnie

- wady słuchu powodujące
ograniczenie w komunikowaniu
się na drodze słuchowej - doro-
śli raz na 5 lat, bezpłatnie

7. Zestawy infuzyjne/wkłu-
cia/ do osobistych pomp insuli-
nowych do 10 szt. - dzieci i mło-
dzież do 18. roku życia zgodnie
z zaleceniami lekarza - 1 raz na
miesiąc bezpłatnie do kwoty
300 zł

8. Systemy wspomagające
słyszenie (pętle induktofonicz-

ne, system FM i na podczer-
wień) - wady słuchu utrudnia-
jące lub ograniczające nabywa-
nie języka i naukę szkolną dzie-
ciom i młodzieży do 18. roku
życia lub do 26. roku życia
w przypadku pobierania nauki
- raz na 10 lat, 50 proc.

9. Cewniki zewnętrzne do
30 szt. lub zamiennie w równo-
wartości ich kosztu kieszonki do
zbiórki moczu - 1 raz na miesiąc,
30 proc.

10. Cewniki urologiczne do
6 szt. (schorzenia wymagają-
ce cewnikowania pęcherza
moczowego) 1 raz na miesiąc,
30 proc.

11. a). Cewniki jednorazowe
urologiczne do 180 sztuk mie-
sięcznie (stany wymagające
wielokrotnego cewnikowania
w ciągu doby w ilości odpowie-
dniej do wskazań lekarskich)
- zaleceniami lekarza, 30 proc.

11. b). Cewniki jednorazowe
do odsysania górnych dróg od-
dechowych do 180 sztuk mie-
sięcznie schorzenia wymagają-
ce stosowania oddechu wspo-
maganego w warunkach domo-
wych - zgodnie z zaleceniam le-
karza, bezpłatnie

12. Worki do zbiórki moczu
do 6 sztuk miesięcznie (scho-
rzenia wymagające cewnikowa-
nia pęcherza moczowego, scho-
rzenia wymagające stosowania
cewników zewnętrznych) - 1 raz
na miesiąc, 30 proc.

13. Pas do zbiornika na kał
(stomia na jelicie cienkim), raz
na rok, bezpłatnie

13. Worki wymienne do pasa
w ilości do 90 szt. (stomia na
jelicie grubym) 1 raz na miesiąc,
bezpłatnie

14. Worki samoprzylepne
jednorazowego użycia w ilości
do 90 szt. lub w równowartości

Â
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ich kosztu inny sprzęt stomijny
(np. zestawy irygacyjne, płytki
+ worki) - stomia na jelicie cien-
kim (ileostomia), stomia na jeli-
cie grubym (kolostomia), sto-
mia na układzie moczowym
(urostomia) - 1 raz na miesiąc,
bezpłatnie

15. Worki do zbiórki moczu
w ilości do 12 sztuk lub w rów-
nowartości kosztu ich nabycia
inny sprzęt urologiczny np. cew-
niki urologiczne, paski mocują-
ce (nefrostomia) 1 raz na mie-
siąc, bezpłatnie

16. a). Pieluchy anatomiczne
do 60 szt. - 1 raz na miesiąc, bez-
płatnie

16. b). lub zamiennie pielu-
chomajtki do 60 szt. lub zamien-
nie podkłady lub wkłady anato-
miczne do 60 szt. - 1 raz na mie-
siąc, 30 proc. (wskazanie me-
dyczne: choroba nowotworowa
przebiegająca w postaci owrzo-
działych lub krwawiących gu-
zów krocza lub okolicy krzyżo-
wej, przetoki nowotworowe lub
popromienne (pęcherzowopo-
chwowe, pęcherzowopochwowo-
odbytnicze, pochwowo-odbytni-
cze), nietrzymanie stolca lub
moczu w wyniku chorób nowo-
tworowych)

17. Pieluchomajtki do
60 szt. lub zamiennie pieluchy
anatomiczne do 60 szt. lub za-
miennie podkłady lub wkłady
anatomiczne do 60 szt.  - 1 raz
na miesiąc, 30 proc. (wskaza-
nie medyczne: dla dorosłych
i dzieci powyżej 3. roku życia:
- z głębokim upośledzeniem
umysłowym, w zespołach otę-
piennych o różnej etiologii
- w postępujących chorobach
układu nerwowego z pęche-
rzem neurogennym lub z zabu-
rzeniami mikcji zwieraczy
- z wadami rozwojowymi: prze-
puklinami oponowordzenio-

wymi, przepuklinami opono-
wo-mózgowymi, wynicowa-
niem pęcherza)

18. Rurka tracheostomijna
wraz z zapasowym wkładem
(nowotwór krtani lub uraz albo
duszność pochodzenia krtanio-
wego) - raz na rok, bezpłatnie

19. Krtań elektroniczna (apa-
rat wspomagający mowę) -  raz
na 5 lat, bezpłatnie

20. Proteza powietrzna - apa-
rat do leczenia obturacyjnego
bezdechu sennego - raz na 5 lat,
30 proc.

21. Inhalator dyszowy - nebu-
lizator (generator aerozolu) raz
na rok, bezpłatnie

21. Inhalator dyszowy - sprę-
żarka powietrza - raz na 5 lat,
bezpłatnie

22. Proteza piersi (amputacja
piersi w następstwie zmian no-
wotworowych, wad rozwojo-
wych, urazów, chorób lub na-
stępstw ich leczenia) - raz na
2 lata, bezpłatnie

23. Peruka: a). z włosów
sztucznych, raz na rok, bezpłat-

nie b). z włosów naturalnych raz
na rok, 30 proc. (wskazanie
medyczne: w przebiegu leczenia
chorób nowotworowych, przy
trwałym uszkodzeniu głowy
w  wyniku urazu, oparzeń, cho-
roby)

24. Pas przepuklinowy
(w przypadku kiedy stan zdro-
wia nie pozwala na wykonanie
operacji) - raz na rok, bezpłat-
nie

25. Pas brzuszny (w przypad-
ku kiedy stan zdrowia nie po-
zwala na wykonanie operacji,
przy opuszczeniu trzewi, rozle-
głe przepukliny pooperacyjne)
- raz na rok, bezpłatnie

26. Poduszka przeciwodleży-
nowa (paraplegia, tetraplegia,
inne choroby wymagające sta-
łego użytkowania poduszki
przeciwodleżynowej) - raz na
2 lata, 30 proc.

27. Materac przeciwodleży-
nowy (paraplegia, tetraplegia,
inne choroby wymagające sta-
łego przebywania w łóżku) - raz
na 3 lata, 30 proc.

Limity i terminy
Aby Oddzia³ Narodowego Funduszu Zdrowia zrefundowa³ zakup
sprzêtu lub œrodka pomocniczego, nale¿y: uzyskaæ zlecenie za-
opatrzenia od uprawnionego do tego lekarza, potwierdziæ zlece-
nie do realizacji w oddziale NFZ-etu (w przypadku zaopatrzenia
comiesiêcznego wymagane jest potwierdzenie zlecenia tylko raz),
zrealizowaæ zlecenie u œwiadczeniodawcy (producenta lub skle-
pu), który ma podpisan¹ umowê z Oddzia³em NFZ-etu. NFZ nie
zrefunduje zakupu sprzêtu u œwiadczeniodawcy, który nie ma
podpisanej z nim umowy.
W sytuacji, gdy cena sprzêtu przekracza limit, do jakiego NFZ
refunduje zakup, kupuj¹cy musi pokryæ ró¿nicê z w³asnych œrod-
ków. Je¿eli ktoœ ma problemy w sfinansowaniu udzia³u w³asnego
przy zakupie sprzêtu ortopedycznego, lub potrzebuje sprzêtu
rehabilitacyjnego, który nie jest refundowany przez NFZ, powi-
nien zwróciæ siê do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
które mo¿e zrefundowaæ koszty takiego zaopatrzenia. Piszemy
o tym na str. 36-37)
Nie mo¿na siê staraæ o refundacjê po fakcie zakupu, jeœli wcze-
œniej nie staraliœmy siê o takie dofinansowanie z PCPR-u. Nale¿y
zatem wczeœniej z³o¿yæ odpowiedni wniosek i staraæ siê o dofi-
nansowanie z du¿ym wyprzedzeniem w czasie.
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Zmiana grupy
Do poprzedniego roku byłem inwalidą

wzroku II grupy. Nowa decyzja ZUS-u zmie-
niła mi stopień niepełnosprawności na czę-
ściową niezdolność do pracy, czyli dawną III
grupę. W kole PZN w Jeleniej Górze
odmówiono mi przedłużenia legitymacji.
Chcę być dalej osobą aktywną. Co mam zro-
bić?

Witold B. z Jeleniej Góry

Odp. red. To prawda, że statut PZN dopu-
szcza jedynie członkowstwo inwalidów wzro-
ku I i II grupy (wg. nowego orzecznictwa tj.
znaczny i umiarkowany stopień niepełno-
sprawności). Zdaniem wielu działaczy jest to
bezsens. Trwają dyskusje na temat zmiany
statutu w tym kierunku. Dopóki nie będzie
innych rozstrzygnięć, zapisz się do stowarzy-
szenia „Pomocna Dłoń”, które działa w
KSON-ie. Zarząd stowarzyszenia spotyka się
w 2. i 4. poniedziałek miesiąca, od godz. 16
do 18.

Listy do redakcji
Uprzejmy lekarz
Z tygodniowym wyprzedzeniem zarejestro-

wałam się telefonicznie w przychodni cukrzy-
cowej Szpitala Jeleniogórskiego. W wyznaczo-
nym czasie, już na miejscu, okazało się, że przy-
chodnia jest nieczynna, a telefon odebrała praw-
dopodobnie pielęgniarka z sąsiedniej reuma-
tologii i.... zapomniała to zapisać w kalenda-
rzu. Na szczęście lekarz diabetolog przebywał
na terenie szpitala i – widząc moje zdenerwo-
wanie – zgodził się mnie przyjąć. Inaczej mój
wyjazd do Jeleniej Góry, czasochłonny i jak na
mnie kosztowny, byłby bezcelowy. Czy w szpi-
talu można liczyć na rzetelną informację i po-
ważne podejście do pacjenta?

Urszula Cz. ze Szklarskiej Porêby

Odp. red. Sympatycznemu doktorowi dzię-
kujemy. Na Twoje pytanie odpowiedź zawarta
jest w liście. Rzetelnej informacji, co prawda
nie było, ale poważne podejście do pacjenta –
tak. Najlepiej byłoby, gdyby personel jelenio-
górskiego szpitala połączył obie te zalety.

Parkują na kopertach
Dlaczego policja i straż miejska nie re-

agują na nagminne przykłady zajmowa-
nia miejsc dla inwalidów przez samocho-
dy nie oznakowane właściwą kartą par-
kingową?

Antoni P.

Odp. red. Z tego, co wiemy, funkcjonariu-
sze reagują na takie przypadki albo zwróce-
niem uwagi, albo mandatem. Zdecydowaną
walkę łamiącym ten przepis kierowcom wy-
powiedział prezydent Bolesławca. O czym
piszemy na stronie 8. Również w innych mia-
stach regionu policja zapowiada wzmożone
kontrole.

Boję się o pracę
Od lat jestem cukrzykiem leczonym syste-

mem intensywnej insulinoterapii. Bardzo dłu-
go szukałam pracy, stąd wiem, że przeszkodą
dla wielu pracodawców była moja choroba. Od
czterech miesięcy pracuję w prywatnej firmie jako
pomoc biurowa. W pracy nikt nie wie, że wstrzy-
kuję insulinę. Boję się, że kiedy przestanę się „ukry-
wać” zostanę zwolniona.                             Basia P.

Odp. red. Nie musisz się niczego obawiać. Pra-
codawca nawet, gdyby dowiedział się o Twojej
chorobie, nie ma prawa Cię zwolnić. Gdyby coś
takiego zrobił, sąd pracy niewątpliwie przywrócił-
by Ci prawa pracownika. Mało prawdopodobne,
by rozsądny szef zdecydował się na taką drogę.

Opiekun bez biletu
Jestem inwalidą I gr ze względu na słuch.

Wraz z 10-letnim synem, jako moim opiekunem,
jechałam autobusem MZK (bez biletu). Kontro-
ler nałożył na mnie mandat w wysokości 100 zł.
Czy miał rację?                                    Miros³awa C.

Odp. red.
10 latek nie może być opiekunem. W przy-

padku osób niewidomych musi mieć skończo-
ne 13 lat, w pozostałych przypadkach 16 lat.
Zwrócimy się do MZK o wyrozumiałość.
Przyjdź do nas.
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www.praca.gov.pl (serwis informacyj-
ny urzêdów pracy)
www.epuls.praca.gov.pl (Serwis Po-
œrednictwa Pracy na terenie Polski)
www.eures.praca.gov.pl (EURES to
sieæ wspó³pracy publicznych s³u¿b za-
trudnienia i ich partnerów na rynku pra-
cy, wspieraj¹ca mobilnoœæ w dziedzi-
nie zatrudnienia na poziomie miêdzy-
narodowym i transgranicznym, w kra-
jach Unii Europejskiej oraz Norwegii,
Islandii i Szwajcarii)
www.1praca.gov.pl (Program Pierw-
sza Praca)
www.mps.gov.pl (Ministerstwo Polity-
ki Spo³ecznej - oficjalna  strona)

www.mgip.gov.pl (Ministerstwo
Gospodarki i Pracy - oficjalna stro-
na)
www.bezrobocie.org.pl (Strona po-
œwiêcona prezentacji dzia³añ i rezulta-
tów programu „Bezrobocie – co ro-
biæ?”, objêtego patronatem Ministra
Polityki Spo³ecznej)

Inne strony:
-www.praca.onet.pl
-www.praca.gazeta.pl
-www.praca.wp.pl
-www.praca.interia.pl
-www.praca.pl
-www.jobsales.pl

Przydatne adresy i telefony
Wykaz stron internetowych po�wiêconych pracyPowiatowe Centra Pomocy Rodzinie

PCPR Jelenia Góra, ul. Sudecka 38
tel.: 76-473-33
e-mail: pcpr@pcpr.jgora.pl
PCPR Jelenia Góra, pl. Piastowski 21
tel.: 755-88-02
e-mail: mopsjg@wp.pl
Kamienna Góra, ul. Armii Ludowej 7
tel.: 744-45-70
Lwówek Œl., ul. Morcinka 7
tel.: 782-56-41

Orzecznictwo o niepe³nosprawnoœci
powiatowe zespo³y:
Jelenia Góra (ziemski i grodzki)
ul. Wojska Polskiego 18
tel.: 752-27-54
Kamienna Góra, ul. Armii Ludowej 7
tel.: 744-46-50
Lwówek Œl., ul. Morcinka 7
tel.: 782-20-44

Pomoc spo³eczna miejskie oœrodki:
Jelenia Góra, ul. S³owackiego 13
tel.: 752-39-51
Karpacz, ul. Krótka 4
tel.: 761-85-95
Kamienna Góra, al. Wojska Polskiego 10a
tel.: 646-66-71
Kowary, ul. Pstrowskiego 7
tel.: 718-21-13
e-mail: mopskowary@neostrada.pl
Szklarska Porêba, ul. Sikorskiego 8
tel.: 717-21-46
e-mail: mopsszklarska@epf.pl
Œwieradów, ul. 11 Listopada 35
tel.: 781-63-21 (wew. 21)

oœrodki miejsko-gminne:
Gryfów, Ubocze 300
tel.: 781-37-81
e-mail: ops_gryfowsl@poczta.onet.pl
Lwówek Œl., Morcinka 7
tel.: 782-56-41
e-mail: PCPR_Lwowek_Slaski@wp.pl
Lubawka, ul. Kamiennogórska 23
tel.: 741-18-00
e-mail: ops1lub@poczta.onet.pl
Lubomierz, pl. Wolnoœci 1
tel.: 783-31-39
Wleñ, ul. Ogrodowa 8
tel.: 713-65-83

oœrodki gminne:
Janowice Wielkie
ul. Kolejowa 2, tel.: 751-55-33
e-mail: gopsjanowice@poczta.onet.pl
Je¿ów Sudecki, ul. D³uga 63
tel.: 713-22-54
e-mail: gops@jezowsudecki.pl
www.jezowsudecki.pl
Marciszów, ul. Szkolna 4b
tel.: 741-06-52
e-mail: marcgops@wp.pl

1.PPHU „Omega”
ul. Powstañców Œl. 22
58-500 Jelenia Góra
tel. 76 473 99

2.„SIMET” S.A.
Al. Jana Paw³a II 33
58-506 Jelenia Góra
tel. 64 714 00

3.PPU „Proinval” S.A.
ul. Wojewódzka 5a
58-560 Jelenia Góra
tel. 75 520 15

4.ZP-H „WIREX”
ul. Karola Miarki 42
58-500 Jelenia Góra
tel. 76 782 44

5.Zak³ad Us³ug Gospodarcz0-Socjalnych
„Antema”
ul. Fabryczna 1
58-560 Jelenia Góra
tel. 75 57 003, fax 75 57 020
adres do korespondencji: 58-506 JG,
Al. Jana Paw³a II 8a

6.„DUKO” s.j. Z.D. Drapiej, A. Dawiec
ul. Sobieskiego 60
58-500 Jelenia Góra
tel. 767 62 64

7.Zak³ad Us³ug Ortopedycznych w Legnicy
ul. Oœwiêcimska 14
59-220 Legnica
tel. 0-76/ 852 45 36

Wykaz zak³adów pracy chronionej
dzia³aj¹cych na terenie Jeleniej Góry

o/ w Jeleniej Górze
ul. Chrobrego, pawilon 438 a
58-560 Jelenia Góra
tel. 75 233 55

8.„Dozorbud” w Legnicy
o/ Boles³awiec, ul. Mickiewicza 6, 59-
700 Boles³awiec
placówka w Jeleniej Górze
ul. Ogiñskiego 6
58-506 Jelenia Góra
tel. 64 22 116

9. Przedsiêbiorstwo Us³ugowe „JAREX”
o/ Jelenia Góra
(firma ochroniarska)
ul. Krótka 1
58-500 Jelenia Góra
tel. 764 71 91

10. Spó³dzielnia Us³ugowa „Piast”
o. w Jeleniej Górze
ul. Grabowskiego 7
tel. 75 337 52

11. Impel Security
ul. 1 Maja 80
58-500 Jelenia Góra
tel. 64 567 00

12. „ EUROIMPEX” Wroc³aw
ul. Ruska 43/44
tel. 0 71/ 343 17 07,
e-mail: office@euroimpex.pl
o/ Jelenia Góra, 58-500
ul. Sudecka 42
tel. 767 78 777

PUP w JeleniejPUP w JeleniejPUP w JeleniejPUP w JeleniejPUP w Jeleniej Górze Górze Górze Górze Górze
ul. Wiejska 29, tel. 76 45 621 lub 76 45 622

DDDDDWUPWUPWUPWUPWUP
al. Wojska Polskiego 18, tel. 752 27 54
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Na pozytywny obraz naszego
miasta składa się również sprawne
i przyjazne dla mieszkańców i go-
ści funkcjonowanie samorządu
miejskiego. Jedną z cech dobrze
funkcjonującej administracji mia-
sta jest przestrzeganie przez urzę-
dników w codziennej działalności
określonych zasad, którymi kieru-
ją się w załatwieniu spraw i rozwią-
zywaniu problemów.

Ustanowienie i przestrzeganie za-
sad etycznych, którymi mają kiero-
wać się urzędnicy miasta Jelenia
Góra, spowoduje ujednolicenie postę-
powania w rozpatrywaniu i załatwia-
niu spraw. Przestrzeganie i kierowa-
nie się jednakowymi zasadami etycz-
nymi w postępowaniu urzędniczym,
zapewni wysoką jakość usług admi-
nistracyjnych.

 
Kodeks etyki pracowników
Urzêdu Miasta Jelenia Góra

Artykuł 1
W kontaktach z mieszkańcami i

instytucjami urzędnicy miasta będą
przestrzegać zasad zapisanych w „Ko-
deksie Etyki Pracowników Urzędu
Miasta Jelenia Góra” (zwanym w dal-
szym ciągu „Kodeksem”).

 
Artykuł 2
1. Kodeks obowiązuje wszystkich

urzędników i pracowników Urzędu
Miasta w ich kontaktach z interesan-
tami Urzędu.

2. Pojęcie „urzędnik” i „pracow-
nik” Urzędu Miasta obejmuje wszy-
stkich urzędników i pracowników za-
trudnionych w Urzędzie Miasta Jele-
nia Góra.

3. Pojęcie „interesant” obejmuje
osoby fizyczne i prawne niezależnie
od ich miejsca zamieszkania lub za-
rejestrowanej siedziby.

 
Artykuł 3
1. Kodeks zawiera zasady etycz-

ne mające zastosowanie w odniesie-

niu do kontaktów urzędników i pra-
cowników

 
2. Zasady Kodeksu mają również

zastosowanie w relacjach między
urzędnikami i pracownikami Urzędu
Miasta, oprócz stosowania innych,
prawnych przepisów szczegółowych.

 
Artykuł 4
Zasada praworządności
Urzędnik działa zgodnie z zasa-

dą praworządności, wykonując swo-
je obowiązki i stosując uregulowania
oraz procedury zapisane w prawnych
przepisach obowiązujących na tere-
nie państwa polskiego. Urzędnik
szczególnie zwraca uwagę, aby wy-
dawane decyzje dotyczące spraw in-
teresantów posiadały podstawę pra-
wną i ich treść była zgodna z obowią-
zującymi przepisami prawnymi.

 
Artykuł 5
Zasada niedyskryminowania
1. Urzędnik traktuje wszystkich

interesantów w jednakowy sposób
bez względu na ich pochodzenie spo-
łeczne, narodowość, płeć, rasę, po-
chodzenie etniczne, cechy genetycz-
ne, język, religię lub wyznanie, prze-
konania polityczne i inne, przynależ-
ność do mniejszości narodowej, po-
siadaną własność, urodzenie, niepeł-
nosprawność, wiek lub preferencje
seksualne.

2. Interesanci znajdujący się w ta-
kiej samej sytuacji będą traktowani
w porównywalny sposób.

3. Powstanie różnic w traktowa-
niu interesanta będzie uzasadnione
obiektywnymi, istotnymi właściwo-
ściami danej sprawy.

 
Artykuł 6
Zasada profesjonalizmu i kompe-

tencji
1. Urzędnik powinien posiadać

wiedzę, umiejętności i doświadcze-
nie stosowne do zajmowanego stano-
wiska.

Urzêdnicy nie mog¹ dyskryminowaæ osób niepe³nosprawnych

Kodeks urzêdnika
2. Urzędnik posiada odpowiedni

zakres pełnomocnictw i uprawnień
do realizacji przydzielonych zadań i
ponosi odpowiedzialność za podjęcie
lub zaniechanie działań.

Artykuł 7
Zasada obiektywności
1. W toku podejmowanych czyn-

ności administracyjnych urzędnik
uwzględni wszystkie istotne okolicz-
ności mogące przyczynić się do wy-
jaśnienia i rozstrzygnięcia sprawy.
Nie uwzględni żadnych okoliczności
nie należących do sprawy.

2. Urzędnik nie może kierować się
własnym interesem, ani też ulegać
wpływom innych osób lub instytucji
w trakcie toczącego się postępowania.

 
Artykuł 8
Zakaz nadużywania uprawnień
Z otrzymanych uprawnień urzę-

dnik może korzystać wyłącznie dla
osiągnięcia celów, dla których upraw-
nienia te zostały mu powierzone mocą
odnośnych przepisów. Urzędnik nie
skorzysta z uprawnień dla osiągnię-
cia celów, dla których brak jest pod-
stawy prawnej. Urzędnik nie wykorzy-
sta stanowiska dla wymuszenia po-
staw niezgodnych z prawem.

 
Artykuł 9
Zasada uczciwości
Urzędnik powinien działać bez-

stronnie, uczciwie i rozsądnie.
 
Artykuł 10
Zasada uprzejmości
1. W kontaktach z interesantami i

współpracownikami urzędnik zacho-
wuje się właściwie, uprzejmie, życz-
liwie, nie okazuje emocji i zapobiega
napięciom. Okazuje szacunek, wraż-
liwość na potrzeby interesantów i sza-
nuje ich prywatność.

2. Urzędnik udziela odpowiedzi
na skierowane do niego pytania moż-
liwie wyczerpująco, dokładnie i zro-
zumiale.
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Nasze fotografie

W drodze do Morskiego Oka - 27.08.2005 r.

Na spotkaniu z prezydentem Jeleniej Góry Józe-
fem Kusiakiem i posłem Jerzy Szmajdzińskim
- Dom Hauptmanna 19.11.2005 r.

III Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnospraw-
nych z udziałem biskupa Sfefana Regmunta
- 19.05.2005 r.

Przejażdżka łódką w Skalnym Mieście - 1.10.2005 r. I. Rajd Turystyczny „Perła Zachodu” - 7.10.2005 r.


