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Wracamy po 
przerwie

Miło mi poinformować, że po 
kilkumiesięcznej przerwie wznawia-
my wydawanie Biuletynu „Niepeł-
nosprawni Tu i Teraz”. Z pewnością 
zauważyliście, że zmienił się zespół 
redakcyjny. Chcę uspokoić wiernych 
Czytelników, dotychczasowy redak-
tor naczelny nadal jest członkiem 
zespołu i będzie piórem uczestni-
czył w tworzeniu kolejnych wydań. 
Kolejną zmianą jest zwiększenie 
objętości Biuletynu. Co miesiąc 
będziecie Państwo otrzymywać 28 
stron – mam nadzieję – ciekawych 
informacji. Wierzę, że podołamy 
Państwa oczekiwaniom. Chcemy, by 
było to pismo pokazujące codzien-
ne życie, problemy duże i małe, ale 
także sukcesy i osiągnięcia osób nie-
pełnosprawnych. Gorąco zachęcam 
czytających do współpracy, do pisa-
nia listów, dzielenia się swoimi prze-
myśleniami na różne tematy.

Przed nami ważny okres – wy-
bory do Parlamentu Europejskiego. 
W czasie kampanii wyborczej poli-
tycy obiecują najwięcej. To idealny 
czas dla zaangażowanych w życie 
publiczne osób i organizacji poza-
rządowych, by przypomnieć tym na 
górze o codziennych problemach 
tych na dole. Czas dla sprytnych, 
bo można „od ręki” rozwiązać wiele 
problemów wcześniej nierozwiązy-
walnych, uzyskać obietnice w roz-
wiązaniu innych. Potem zostaje tyl-
ko przypilnowanie tych wybranych, 
by słowa dotrzymali. To krótki czas, 
w których władza jest w naszych rę-
kach. Dlatego tak ważne jest, byśmy 
dobrze przemyśleli, na kogo zagło-
sujemy idąc do urn. Ja już wiem,  
a Wy? Miłego głosowania.

Robert Zapora

Od grudnia ubiegłego roku budynek KSON nie posiada barier. 
Nie tylko usunięto większość wewnętrznych progów do pomiesz-
czeń, ale również wykonany został podjazd dla wózkowiczów.  
W planach KSON na pierwsze półrocze 2014 roku przewidziano 
również remont toalet i dostosowanie ich do niepełnosprawnych.

KSON bez barier
Siedziba KSON w Jeleniej Górze od grudnia nie posiada barier.

Od 2014 r. w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnym  
w Jeleniej Górze funkcjonuje bezpłatne poradnictwo w zakresie spraw 
socjalnych i rodzinnych.

Konsultant umożliwi m.in. kie-
rowanie zainteresowanych do od-
powiednich placówek świadczą-
cych pomoc socjalną (świadczenia 
pieniężne i świadczenia niepienięż-
ne), pomoże w wypełnianiu sto-
sownych dokumentów, wniosków  
i formularzy.

Niepełnosprawność i przewle-
kłe choroby, z jakimi boryka się 
duża część naszego społeczeń-
stwa, idzie niejednokrotnie w parze  
z kłopotami rodzinnymi, takimi 
jak: bezradność w sprawach opie-
kuńczo-wychowawczych, trudność 
w prowadzeniu gospodarstwa do-
mowego, bezsilność wobec uza-
leżnienia i przemocy w rodzinie,  
w znalezieniu pracy i oprawy wa-

Konsultant pomoże rodzinie

runków materialnych umożliwia-
jących bytowanie na poziomie od-
powiadającym godności człowieka.

Konsultacje są bezpłatne i udzie- 
lane są przez asystenta rodziny,  
p. Alicję Mroczkowską.

Bezpłatne porady z zakresu po-
mocy socjalnej i rodzinnej w Kar-
konoskim Sejmiku Osób Niepeł-
nosprawnych w Jeleniej Górze 
udzielane są w każdy poniedzia-
łek i czwartek w godzinach od 9.00 
do 14.00 – po uprzednim zapisie 
spotkania w sekretariacie KSON, 
mieszczącym się przy ul. Osiedle 
Robotnicze 47A w Jeleniej Górze 
lub telefonicznie 757524254 albo za 
pośrednictwem bezpłatnej infolinii 
– 800-700-025.
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W latach 2012-2013 50-osobowa grupa mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej uczestniczyła w dwóch 6-miesięcz-
nych cyklach kursów komputerowych „Senior na czasie”, zorganizowanych przez Karkonoski Sejmik Osób Nie-
pełnosprawnych w Jeleniej Górze, a współfinansowanych ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów

W sam raz na jesień życia

Koncepcja Stowarzyszenia zro-
dziła się naturalnie i spontanicznie 
na zakończenie warsztatów inte-
grująco-motywujących stanowią-
cych wprowadzenie do kursu kom-
puterowego.

Pojawiła się motywacja
Pięciodniowe warsztaty pro-

wadzone przez profesjonalistów 
psychologów trenerów pogłębiły  
i ugruntowały wiedzę z zakresu in-
tegracji i motywacji życiowych Se-
niorów. To był czas na bilans życia 
i na satysfakcję z tego, co udało się 
w życiu dokonać dla rodziny, dla 
przyjaciół, dla otoczenia, w pracy 
zawodowej, w działalności spo-
łecznej, dla samego siebie. Każdy 
z Seniorów uświadomił sobie, że 
może być coraz lepszy w tym, co 
już potrafi, że może doskonalić 
swoje umiejętności, że może po-
móc komuś, że może wyznaczać 
sobie nowe cele życiowe. Każdy 
doświadczył niezwykle pozytywnej 
interakcji, wzajemnej życzliwości  
i entuzjazmu, a także fantastycz-
nych efektów działania grupy  
i działania w grupie.

Każdy jest kimś
Każdy z Seniorów jest KIMŚ – 

ze swoim własnym osobistym do-
robkiem rodzinnym, zawodowym, 
towarzyskim, intelektualnym, du-
chowym, artystycznym – ze swo-
im własnym doświadczeniem ży-
ciowym i dojrzałością – ze swoim 
własnym potencjałem i gotowością 
dzielenia się swoją wiedzą, umiejęt-
nościami...

Dla seniora z uśmiechem 
Zaproszenie do wspólnego 

działania, a także kreowania wi-
zerunku: Seniora z uśmiechem, 
seniora z pogodą ducha, Seniora 
z podniesioną głową i generalnie 
życzliwego Seniora – staje się szan-
są dla każdego z nas na realizację 
marzeń, pasji, zainteresowań, po-
trzeb (tych uśpionych również), 
oczekiwań...

Karkonoska Akademia Aktyw-
nych Seniorów powołana została 
na zebraniu założycielskim 3 lutego 
2014 roku z inicjatywy uczestni-
ków kursów komputerowych. Mi-
sją Stowarzyszenia jest kreowanie 
pozytywnego wizerunku Seniorów 
oraz podnoszenie ich jakości życia 
poprzez aktywną integrację spo-
łeczną oraz uczestnictwo Seniorów 
w zadaniach realizowanych przez 

KAAS.
Taka misja i cele

Celem głównym Stowarzysze-
nia jest rozwój aktywności osób 
starszych, aktywizowanie kapita-
łu, jakim dysponują osoby star-
sze – poprzez włączenie Seniorów  
w życie społeczne i publiczne Jele-
niej Góry i regionu Karkonoszy.

Wśród wielu zadań do realizacji 
kluczową rolę spełniać będą m.in.:
– integracja środowiska Seniorów 

oraz integracja międzypokolenio-
wa,

– upowszechnianie wolontariatu 
wśród Seniorów jako formy ak-
tywności społecznej,

– motywowanie i inspirowanie Se-
niorów do uczenia się przez całe 
życie,

– promowanie idei aktywnego  
i zdrowego starzenia się,

– współpraca Stowarzyszenia z in-
stytucjami naukowymi, eduka-
cyjnymi, kulturalnymi i ochrony 
zdrowia w Jeleniej Górze i w re-
gionie Karkonoszy,

– troska o warunki socjalno-byto-
we członków Stowarzyszenia i lu-
dzi starszych oraz w miarę moż-
liwości pomoc w zaspokajaniu 
potrzeb materialnych i opieki nad 
osobami chorymi i samotnymi.

Fot. Archiwum KSON

„
„

Funkcję prezesa KASS pełni 
Eugeniusz Markiewicz, wicepre-
zesem jest Lech Rataj, sekreta-
rzem Halina Gajewska, skarbni-
kiem Regina Urbańska, członkiem 
zarządu Mirosława Jośko.

„

„

Karkonoska Akademia Ak-
tywnych Seniorów zaprasza. Dy-
żury: wtorek, godz. 10-12 i piątek, 
godz. 12-14 w siedzibie KSON  
w Jeleniej Górze (Osiedle Robot-
nicze 47 A). Kontakt telefoniczny: 
bezpłatna infolinia – 800 700 025. 
Prezes Eugeniusz Markiewicz, tel. 
600 805 853.
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Kiedy zaczynamy rozmowę o Narodowym Funduszu Zdrowia, 
23-letni Adam Smolnik z Jeleniej Góry krzywi się. Młody męż-
czyzna nie chodzi, porusza się na wózku. – W listopadzie odebra-
łam skierowanie na rehabilitację syna  –  opowiada pani Boże-
na, mama Adama. – To logiczne, że szukam zakładu, który jest 
najbliżej naszego miejsca zamieszkania, by nie tłuc się na drugi 
koniec miasta. – Znalazła zakład państwa Wiśniewskich. Ale tam 
terminy mieli dopiero na marzec!

Czy ciągle musi brakować na nasze zdrowie?

Trudne pytania do NFZ

W czerwcu będzie kolejne 
skierowanie. – Przy odrobinie 
szczęścia załapiemy się z zabie-
gami na listopad – mówi pani 
Bożena. Zdaniem Adama i jego 
mamy, wynika to ze zbyt małych 
kontraktów, przyznawanych pla-
cówkom przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. – Jak Adaś miał 
dwa latka, system funkcjono-
wał zupełnie inaczej. Wtedy ze 
skierowaniem mogłam jeździć 
z nim, kiedy chciałam, aż do 
zmęczenia – relacjonuje mama 
Adama. – Teraz dość, że trzeba 
czekać miesiącami, to jeszcze 
skierowanie jest wypisywane na 
określoną liczbę zabiegów – do-
daje. 

KSON pyta  
Fundusz Zdrowia

W takiej sytuacji są tysiące 
mieszkańców naszego regio-
nu, w tym wiele osób niepełno-
sprawnych. – Dlatego w imieniu 
naszej organizacji, a także in-
nych organizacji pozarządowych 
zrzeszonych w Karkonoskiej 
Koalicji Organizacji Pozarzą-
dowych zadaliśmy kilka bardzo 
istotnych, naszym zdaniem, py-
tań Wrocławskiemu Oddziałowi 

Narodowego Funduszu Zdrowia  
– mówi prezes Karkonoskiego 
Sejmiku Osób Niepełnospraw-
nych Stanisław Schubert. 

KSON poprosił o informa-
cję, jaki jest czas oczekiwania na 
przyjęcie w Jeleniej Górze i w 
miejscowościach powiatu jele-
niogórskiego w poradniach: en-
dokrynologicznej, diabetologicz-
nej, okulistycznej, neurologicznej 
i neurologicznej dla dzieci. Na-
stępne pytanie, to czy Dolno-
śląski Oddział NFZ i właściciele 
wymienionych poradni podjęli 
skuteczne działania, by skrócić 
kolejki oraz jakie to były działa-
nia i czy pacjenci byli o nich po-
wiadomieni.  A także, czy prawdą 
jest, że mimo wydłużonych ko-
lejek do tych poradni nie zostały 
wykorzystane środki, wynikające 
z zawartych umów. Jeśli tak, to 
co jest powodem? Było też pyta-
nie o to, czy NFZ akceptuje coraz 
powszechniej stosowaną przez 
przychodnie praktykę wysyłania 
pacjentów do zamiejscowych  
pracowni (np. EEG w Świd-
nicy) nie licząc się z kosztami  
i czasem pacjentów, zmuszanych  
w ten sposób do wielogodzin-
nych podróży? I czy w roku bie-
żącym nadal występuje w bu-

dżecie NFZ nadwyżka środków 
wynikających z „oszczędności”  
w grupie leków refundowanych i 
na co są te „oszczędności” prze-
znaczone.

A odpowiedzi…
Z pisma, nadesłanego z Dol-

nośląskiego Oddziału NFZ wy-
nika, że średni czas oczekiwania 
w wymienionych poradniach na 
terenie Jeleniej Góry i powia-
tu jeleniogórskiego wynosi: dla 
poradni diabetologicznych 43-
96 dni dla przypadku stabilnego  
i do od 0 do 28 dni dla pilnego, 
dla poradni neurologicznych od 
16 do 203 dni i odpowiednio 
do 106 dni, dla poradni neuro-
logicznych dla dzieci od 42 do 
78 dni i od 10 do 16 dni, dla 
poradni okulistycznych od 7 do 
92 dni i do 28 dni, a do poradni 
endokrynologicznej… 320 dni  
i 4 dni. 

Następnie dowiadujemy się, 
że świadczeniodawcy z całe-
go województwa mogą złożyć „ „Czas oczekiwania do 

poradni endokrynologicz-
nej wynosi... aż 320 dni.
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wniosek o dokonanie zmian fi-
nansowych w zawartych umo-
wach i że w najbliższym czasie 
wnioski zostaną rozpatrzone,  
a następnie, po analizie, według 
możliwości finansowych, ewen-
tualnie zwiększone. Kiedy i o ile? 
Takiej odpowiedzi nie ma. Co 
do ewentualnych niewykorzy-
stanych środków, to odpowiedź 
brzmi: w okresie styczeń-ma-
rzec 2014 r. w ramach poradni: 
diabetologicznych, neurologicz-
nych, neurologicznych dla dzieci  
i okulistycznych na terenie Jele-
niej Góry i powiatu niewykorzy-
stane środki z umów wyniosły 
łącznie 37.843 zł przy jednocze-
snym wykonaniu ponad wartość 
zawartych umów 87.424, 65 zł 
(z prostego wyliczenia wynika, 
że „średnio” zabra-
kło ok. 50 tys. zł. Ale 
co z ewentualnymi 
rezerwami – nie wia-
domo – przyp. red.) 
Dowiadujemy się za 
to, że: Ze względu na 
wciąż trwający okres 
s p r a w o z d a w c z o -
-rozliczeniowy, dane 
przekazywane przez 
świadczeniodawców 
mogą ulec zmianie.  

Kolejna odpowiedź 
– na pytanie o odsyła-
nie pacjentów do po-
radni zamiejscowych, 
nie wnosi nic, oprócz 
mnóstwa przepi-
sów i paragrafów. No  
i wreszcie ostatnia od-
powiedź, o „oszczęd-
ności” na lekach re-
fundowanych i na 
co te „oszczędności” 
mogą być przezna-
czone. Czego się do-

wiadujemy? Że w DO NFZ 
za okres styczeń-luty 2014 
zaoszczędzono na refunda-
cji leków 11 483,64 tys. zł 
(tj. 12,6% zarezerwowanych 
środków).  I że zaoszczędzo-
ne pieniądze mogą zostać 
przeznaczone TYLKO na leki  
w ramach leczenia szpitalnego 
lub pozostać… niewykorzystane. 

Na tym nie 
poprzestaniemy 

Jak widać, z jednej strony NFZ 
wykazuje oszczędności w grupie 
leków refundowanych. W skali 
kraju może to być kwota nawet 
przekraczająca 1 mld złotych,  
a z drugiej  strony, po raz kolej-
ny odmówiono wprowadzenia 

na listę leków refundowanych 
medykamentów najnowszej ge-
neracji np. inkretyn stosowany 
skutecznie w światowej diabe-
tologii. Szereg przepisów utrud-
niających życie pacjentów, ale 
także lekarzom wymaga zmian. 
Będziemy o nie zabiegali u sa-
mej góry. Mamy wsparcie środo-
wiska lekarskiego i menadżerów 
służby zdrowia – zapowiada pre-
zes KSON-u Stanisław Schubert. 

To prawda, że Ratuszowi nie 
podlega żadna placówka służ-

by zdrowia, ale ochro-
na zdrowia obywateli 
jest zadaniem gminy  
i może więcej należało-
by od jeleniogórskich 
samorządowców ocze-
kiwać inicjatyw w spra-
wie poprawy dostępu 
mieszkańców do usług 
medycznych. Wraz  
z innymi organizacjami 
pozarządowymi zabie-
gać będziemy u dol-
nośląskich polityków  
w  tym senatorów, po-
słów, samorządowców, 
działaczy politycznych 
o racjonalne finanso-
wanie systemu służby 
zdrowia i liczymy na to, 
że władze Jeleniej Góry 
nas w tym działaniu 
będą wspierały – pod-
kreśla prezes.

Bożena Bryl-Chrząszcz
Fot. Tomasz Raczyński
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Rozmowa ze Społecznym Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych Ziemi Jelenio-
górskiej i prezesem Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Stanisławem 
Schubertem. 

Jesteśmy po to, żeby pomagać 

wicach i Krakowie. Prowadzi-
my w nich ujednolicony system 
informacji i zabiegamy o to, że-
by w miarę możliwości w tych 
miejscowościach ujednolicono 
sposób rozwiązywania proble-
mów osób niepełnosprawnych. 
Marzy nam się, aby na począ-
tek ujednolicono zasady użyt-

kowania parkingów dla osób 
niepełnosprawnych, za-

sady korzystania z ulg  
w przejazdach komu-

nikacji miejskiej, sto-
sowanych ulgach  

w kinach, teatrach, 
itp. To był do-
bry pomysł i w 
ramach pro-
gramu dofi-
nansowanego 
przez PFRON 
w roku 2013 
p o m o g l i -

śmy rozwiązać około 20 tysię-
cy problemów niepełnospraw-
nym mieszkańcom z całej Polski. 
Służyła temu też bezpłatna in-
folinia o numerze: 800  700  025, 
która wpisała się na stałe w świa-
domość ludzi potrzebujących. 
Projekt został prawidłowo rozli-
czony, wszystkie założone wskaź-
niki osiągnięte, może także dlate-
go projekt Centrum Informacji  
i Wsparcia Osób Niepełnospraw-
nych wszedł do realizacji w roku 
2014. Uruchomiliśmy nowe biu-
ra terenowe w Zielonej Górze, 
Gorzowie i Szczecinie, prowa-
dzimy nowoczesne metody wy-

miany informacji między biura-
mi m.in metodą online. 

Co oprócz CIWON?
– Kontynuowaliśmy wyda-

wanie biuletynu informacyjne-
go „Niepełnosprawni Tu i Te-
raz”, który w łącznym nakładzie 
42 tysięcy egzemplarzy dotarł do 
około 24 tysięcy czytelników na 
terenie województwa: pomor-
skiego, kujawsko-pomorskiego, 
śląskiego, małopolskiego i dol-
nośląskiego. Kontynuowaliśmy 
emisję Karkonoskiej Telewi-
zji Informacyjnej, która w roku 
2013 czterokrotnie prezentowa-
ła najbardziej aktualne proble-
my środowiska przedstawione 
na ekranach telewizji kablowej 
„DAMI”. 

Czym jeszcze zajmuje się 
Sejmik?

– Sejmik jest związkiem 48 
stowarzyszeń z czego 18 to or-
ganizacje integrujące oso-
by starsze i niepełnosprawne  
z różnymi schorzeniami. Po-
magamy ludziom zrzeszać się 
w różne formy organizacji po-
zarządowych i tak na przy- 
kład: absolwenci organizo-
wanych w 2013 roku kursów 
komputerowych założyli bar-
dzo prężnie działające stowa-
rzyszenie pod nazwą „Karko-
noska Akademia Aktywnych 
Seniorów”. Jesteśmy również 
uczestnikami obywatelskiego 
ruchu „Masz Głos, Masz Wy-

– Misja KSON-u to…
– Oczywiście pomoc osobom 

niepełnosprawnym, bez względu 
na stan prawny niepełnospraw-
ności, wiek i przynależność orga-
nizacyjną. Nasz punkt informacji 
funkcjonujący w KSON od 2002 
roku jest podstawą tej pomocy, 
bo o ile mamy w Polsce dość do-
brze rozwinięty system prawny 
opieki i wsparcia osób starszych 
i niepełnosprawnych, to gorzej 
było i niestety jest nadal ze świa-
domością czy wiedzą o przysłu-
gujących prawach. W roku 2013 
powołaliśmy do życia biura tere-
nowe w: Gdańsku, Toruniu, Gli-
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bór” organizując okoliczno-
ściowe debaty, spotkania z po-
litykami samorządowcami . W 
roku 2013 zajmowaliśmy się 
sprawami dostępności miesz-
kańców Jeleniej Góry do usług 
medycznych, w efekcie cze-
go przy poparciu wszystkich 
klubów rady miasta odbyła 
się sesja miejska w tej sprawie.  
W statucie Sejmiku wpisa-
ną mamy również „działalność 
strażniczą”, co oznacza, że w in-
teresie społecznym monitoruje-
my przejrzystość życia publicz-
nego.

To dosyć niezręczna rola.
– To prawda, że takie organi-

zacje nie mają lekkiego życia, ale 
jednocześnie wypełniamy man-
dat zaufania publicznego czy-
niąc to w sposób obiektywny 
przez czysty wolontariat. W ro-
ku 2013 zbadaliśmy zasady po-
działu środków publicznych  
w konkursach ofert organizacji 
pozarządowych, a także sposób  
i transparentność podziału środ-
ków na dofinansowanie turnu-
sów rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych. Naszym 
zdaniem, efekty tych analiz nie 
dawały powodu do satysfak-
cji, a wynikające z tego wnioski 
przedstawiliśmy Przewodniczą-
cemu Rady Miejskiej i Prezy-
dentowi Miasta.

Rok 2014 jest, jak wiadomo, 
rokiem wyborczym. Jako uczest-
nik Karkonoskiej Koalicji Orga-
nizacji Pozarządowych „Masz 
Głos, Masz Wybór” przygotowu-
jemy się do akcji pro frekwencyj-
nej, uświadamiając obywatelom, 
że raz na cztery lata faktycznie 
mogą decydować o losach swe-

go osiedla, miasta, regionu i kra-
ju. W przypadku wyborów do 
Parlamentu Europejskiego raz 
na 5 lat możemy się wypowiadać 
również o składzie polskich eu-
roparlamentarzystów. Przepro-
wadzimy również debaty zachę-
cające młodzież do pozostania  
w mieście oraz debaty podsumo-
wujące 4-letnią kadencję obec-
nych władz samorządowych  
z prezentacją kandydatów na 
prezydenta miasta włącznie. 

Czego w roku 2013 się nie 
udało zrobić? 

– Nadal są ogromne proble-
my z ogólnomiejską integracją 
środowiska, które naszym zda-
niem konfliktowane jest przez li-
derów. Trudno uzyskać wsparcie 
części organizacji spoza Sejmi-
ku dla chociażby takich inicja-
tyw, jak np. poprawa dostępu 
do usług medycznych, dostęp-
ność parkingów dla osób niepeł-
nosprawnych, sprzeciw wobec 
kolejnych ograniczeń korzysta-
nia przez osoby niepełnospraw-
ne z ulg komunikacji miejskiej, 
wsparcie w staraniach o umiesz-
czenie na listach refundowanych 
leków nowoczesnej medycyny. 
Zupełnym kuriozum jest brak 
poparcia np. Polskiego Związku 
Niewidomych dla postulowane-
go przez Społecznego Rzecznika 
Osób Niepełnosprawnych Zie-
mi Jeleniogórskiej przywrócenia  
w procedurach szpitalnych ku-
racji odżywiających siatkówkę 
oczu i ratujących zdrowie. Wy-
daje się, że istotną rolę w inte-
gracji środowiska winien speł-
niać Wydział Dialogu i Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta, 
chociaż na ludzkie animozje ra-
da jest trudna. Cierpi na tym ca-

łe środowisko i z tego bolesne-
go faktu ksenofobiczni działacze 
powinni sobie zdawać sprawę.

Co uważa pan za sukces 
Sejmiku w roku 2013?

– Na pewno to, że przez 
te 12 lat zaznaczyliśmy się na 
mapie działalności nie tylko  
w mieście i powiecie, ale również  
w kraju. I jest to sukces nie tyl-
ko Zarządu KSON, ale również 
jego współpracowników, a głów-
nie wolontariuszy. Bez Nich 
żadna organizacja pozarządo-
wa nie mogłaby działać. Od po-
czątku działania przewinęło się 
przez Sejmik około 200 wolon-
tariuszy. Ta rotacja jest absolut-
nie uzasadniona, bo wolontariat 
to także sposób na występujące 
problemy życiowe. Zatem jed-
ni przychodzą, po jakimś cza-
sie podejmują pracę zawodową, 
zmieniają miejsce zamieszkania, 
a na ich miejsce przychodzą no-
wi. Obecnie zarejestrowanych 
mamy 41 wolontariuszy, z który-
mi zawarte są umowy. Spośród 
tej grupy 14 osób to wolontariu-
sze – pretorianie, którzy są z na-
mi od początku.

Dziękuję za rozmowę.

Łukasz Muraszko 
Fot. Robert Zapora
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W tym celu organizacje 
wystąpiły do Urzędu Miasta  
z prośbą o przesłanie im kse-
rokopii protokołów, informacji 
o rozstrzygnięciach otwartych 
konkursów ofert, kart oceny 
poszczególnych wniosków oraz 
wszystkich innych dokumen-
tów dotyczących procesu oceny 
zgłaszanych ofert. Następnie 
wszystkie zainteresowane orga-
nizacje w ustalonej na początku 
kolejności poddawały analizie 
zebraną dokumentację i wyda-
wały ocenę odnośnie procedury 
oceniania wniosków składanych 
przez lokalne organizacje oby-
watelskie.

Po zakończeniu procesu ana-
lizy dokumentów wysłanych 
przez Ratusz organizacje skie-
rowały pismo adresowane do 
prezydenta oraz przesłane do 
wiadomości przewodniczącego 
Rady Miejskiej i szefów wszyst-
kich klubów radnych. W piśmie 
tym przedstawiciele organizacji 
pozarządowych wskazują na 
wiele uchybień w procesie oce-
ny wniosków konkursowych, 
piszą także o braku transparent-
ności i sprawiedliwości w przy-
znawaniu publicznych pienię-
dzy. Na końcu wskazują także 
osiem pomysłów na zmianę sy-
tuacji w tym zakresie.

Karkonoska Koalicja Orga-
nizacji Pozarządowych zarzuca 

Organizacje pytają, jak Ratusz 
dzieli pieniądze. A odpowiedź?

Urzędowi Miasta m. in. brak zu-
nifikowanych procedur ocenia-
nia wniosków, mało przejrzyste 
kryteria przyznawania punktów 

oraz budzące kontrowersje me-
tody oceniania. W piśmie prze-
czytać możemy m.in. o tym, że 
poszczególne wydziały mery-
toryczne Urzędu Miasta mają 
dowolność w przeprowadza-
niu rozstrzygnięć dotyczących 
otwartych konkursów ofert. 
Zdaniem przedstawicieli KKOP 
nie sprzyja to transparentno-
ści, każdy z wydziałów podda-
je wnioski konkursowe ocenie  
w indywidualny dla siebie spo-
sób, stosując inne narzędzia, 
inne skale punktacji i różnorod-
ne poziomy dofinansowania po-

szczególnych ofert ze względu 
na zdobytą liczbę punktów.

Brak systemowego podej-
ścia zdaniem organizacji może 
prowadzić do różnego rodzaju 
patologii związanych np. z przy-
znawaniem większych środków 
finansowych organizacjom, któ-
re przez Urząd Miasta z różnych 
powodów mogą być lepiej po-

strzegane, a przecież w przypad-
ku redystrybuowania pieniędzy 
publicznych powinno się robić 
wszystko, by do takich zjawisk 
nie dochodziło i by stworzyć 
rozwiązania, które takie zjawi-
ska wyeliminują.

Według organizacji zrzeszo-
nych w KKOP zmiany w pro-
cesie oceniania wniosków kon-
kursowych powinny zmierzać 
przede wszystkim w kierunku 
stworzenia jednolitego, przejrzy-
stego i optymalnego, z punktu 
widzenia Miasta i NGO, sposo-
bu oceniania wniosków przez 

Na przestrzeni ostatnich miesięcy kilka organizacji pozarządo-
wych, zrzeszonych w Karkonoskiej Koalicji Organizacji Poza-
rządowych, podjęło się oceny procedur dotyczących organizo-
wanych przez Miasto Jelenia Góra otwartych konkursów ofert 
na realizację zadań publicznych. 
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wszystkie wydziały. Ponadto 
Miasto powinno dążyć do szcze-
gółowego określania kategorii,  
w których wnioski będą podda-
wane ocenie oraz zadbać o to, 
aby po rozstrzygnięciu konkursu 
organizacje otrzymywały choć 
krótkie merytoryczne uzasad-
nienie liczby przyznanych punk-
tów, co umożliwiłoby im proces 
uczenia się na własnych błędach  
i skutkowało podniesieniem ja-
kości tworzonych wniosków. 
Warto byłoby się zastanowić, co 
zrobić z dużą liczbą wniosków, 
które otrzymują niewystarcza-
jącą do przyznania im dotacji 
liczbę punktów, a same w sobie 
są ciekawymi pomysłami mogą-
cymi np. podnieść jakość ofer-
ty kulturalnej Miasta, czego 
przykładem może być złożona 
ostatnio przez Karkonoski Sej-
mik Osób Niepełnosprawnych 
oferta na realizację zadania pn. 
„Rozśpiewane Karkonosze”.

Pismo skierowane do Mar-
cina Zawiły kończy się prośbą 
o powołanie zespołu, który 
mógłby się zająć udoskona-
leniem procedury oceniania 
otwartych konkursów ofert,  
w celu zapewnienia właściwe-
go wykorzystania środków pu-
blicznych i sprawiedliwego spo-
sobu ich dystrybucji. 

Co na to prezydent Zawiła? 
Oto jego odpowiedź:

„Z uwagą zapoznałem się ze 
spostrzeżeniami, które Państwo 
zawarliście w swoim piśmie  
i dotyczącymi procedur otwar-
tych konkursów ofert na zadania 
publiczne zlecane organizacjom 
pozarządowym w naszym mie-
ście.

Rada Działalności Pożyt-
ku Publicznego Miasta Jeleniej 

Góry, jest przedstawicielem or-
ganizacji pozarządowych i zgod-
nie z art. 41i ust. 1 pkt. 5 może 
wyrażać opinię w sprawach do-
tyczących zadań publicznych,  
w tym zlecania tych zadań do 
realizacji przez organizacje po-
zarządowe oraz podmioty wy-
mienione w art. 3 ust. 3 oraz  
w sprawach rekomendowanych 
standardów realizacji zadań pu-
blicznych.

W związku z tym oczekuję, 
że RDPP razem z jeleniogórski-
mi organizacjami pozarządowy-
mi wypracuje swoje propozy-
cje dotyczące przeprowadzania 
otwartych konkursów ofert na 
zadania publiczne realizowane 
w naszym mieście.

Otwarte konkursy ofert  
w Jeleniej Górze są realizowane 
na podstawie ustawy z dnia 23 
kwietnia 2013 r. o pożytku pu-
blicznym i o wolontariacie (tekst 
jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 234, 
poz. 1536, Rozdział 2 Prowa-
dzenie działalności pożytku pu-
blicznego na podstawie zlecenia 
realizacji zadań publicznych). 

Tryb powołania oraz zasa-
dy działania komisji konkur-
sowych do opiniowania ofert”.  
w otwartych konkursach ofert 
zapisany jest w Programie 
współpracy Miasta Jelenia Góra 
z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami działalno-

ści pożytku publicznego na rok 
2014 (uchwała Rady Miejskiej 
Jeleniej Góry z dnia 15.10.2013 r. 
nr 436.XLV.2013). Taki zapis 
znajduje się w każdym rocznym 
programie uchwalanym w na-
szym mieście.

Wyżej wymieniony Program 
był poddawany konsultacjom 
społecznym, w tym i Radzie 
Działalności Pożytku Publicz-
nego. 

W ogłoszeniach o otwartych 
konkursach ofert podawane są 
informacje dotyczące również 
sposobu oceny ofert i przyzna-
wania punktacji. 

W związku z różnorodnością 
zadań zlecanych do realizacji 
oraz ich specyfiką nie jest moż-
liwe zunifikowanego oceniania 
ofert na wszystkie zadania.” 

(B-S)

KOMENTARZ
A pytający na to: „Sta-

nowisko to może dziwić, bo 
w innych konkursach, np. 
Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich, Europejskim 
Funduszu Społecznym czy 
Obywatele dla Demokracji 
kryteria są bardzo precyzyj-
ne, a sposób oceny jedno-
znaczny i zunifikowany dla 
wszystkich oferentów.

Czy zatem Urząd Miasta 
po prostu nie chce wprowa-
dzać żadnych zmian i ewen-
tualnie z jakiegoś powodu  
w jeleniogórskim magistracie 
panuje opór dla ich wprowa-
dzenia? Tego dowiemy się 
pewnie po najbliższych posie-
dzeniach Rady Działalności 
Pożytku Publicznego.”

„

„

Według organizacji zrzeszo-
nych w KKOP zmiany w pro-
cesie oceniania wniosków kon-
kursowych powinny zmierzać 
przede wszystkim w kierunku 
stworzenia jednolitego, przej-
rzystego i optymalnego z punk-
tu widzenia Miasta i NGO spo-
sobu oceniania wniosków przez 
wszystkie wydziały.
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BILET ULGOWYABILET ULGOWYA

Acena biletu jednorazowego ulgowego Kna jedną strefę bądź strefę miejskąRN
przysługującego wybranym grupom niepełnosprawnychJ
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1,9 zł 1,8 zł 1,8 zł
1,5 zł 1,5 zł

1,3 zł

Acena biletu jednorazowego ulgowego Kna jedną strefę bądź strefę miejskąRN
przysługującego wybranym grupom niepełnosprawnychJ

Kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi w każdym mieście 
wsiadają do autobusu za darmo – gwarantują im to przepisy pań-
stwowe. A co z innymi? O zniżkach np. dla niepełnosprawnej mło-
dzieży czy dorosłych decydują samorządy. Postanowiliśmy przyj-
rzeć się, w jakim mieście i komu przysługują bezpłatne przejazdy, 
a kto może liczyć na ulgi i ile one wynoszą.

Komu ulgi, komu nie?

Cieszyn
Z przejazdów bezpłatnych we 

wszystkich strefach komunika-
cyjnych mogą skorzystać niepeł-
nosprawni w stopniu znacznym 
(dawna I grupa) i towarzyszą-
cy im w czasie podróży opiekun 
(osoba pełnoletnia). 50% ulgą 
objęci są niepełnosprawni  
w stopniu umiarkowanym (daw-
na II grupa). Za jednorazowy bi-
let zapłacą 1,3 zł zamiast 2,6 zł 
(w obrębie strefy Cieszyna). Bilet 
ulgowy miesięczny kosztuje 37,5 
zł (normalny 70 zł).

Zakład ma jeszcze kilka cie-
kawych ulg. Z opłaty zwolnie-
ni są na przykład wolontariusze 
pracujący na rzecz organizacji  
pozarządowych działających  
w zakresie pomocy społecznej 
(wymagane stosowne zaświad-
czenie, podpisane przez kierow-
nika MOPS-u). Z kolei co roku 
w Europejskim Dniu Bez Samo-
chodu (22 września) za darmo 
mogą przejechać osoby, które 
okażą ważny dowód rejestracyj-
ny swojego samochodu.

Gdańsk
W środkach komunika-

cji miejskiej ZKM w Gdańsku 
do bezpłatnych przejazdów (na 
wszystkich liniach) uprawnie-
nia mają m.in.: dzieci i młodzież 
niepełnosprawna objęta kształ-
ceniem specjalnym oraz towa-
rzyszący im opiekun na trasie: 
miejsce zamieszkania – placów-
ka oświatowa, oraz opiekuno-
wie (także po odwiezieniu dziec-

ka lub w drodze po dziecko) 
– prawo to przysługuje na trasie: 
miejsce zamieszkania – placów-
ka oświatowa. Za darmo prze-
jadą także inwalidzi o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności  
(I grupa i osoby o całkowitej nie-
zdolności do pracy i niezdolno-

ści do samodzielnej egzystencji) 
oraz towarzyszący im pełnoletni 
opiekun, ociemniali o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności (I lub II grupa 
i osoby o całkowitej niezdolno-
ści do pracy i niezdolności do sa-
modzielnej egzystencji lub o cał-
kowitej niezdolności do pracy) 
oraz towarzyszący im przewod-
nicy (osoba, która ukończyła 13 
lat albo pies – przewodnik), cy-
wilne niewidome ofiary działań 
wojennych wraz z towarzyszą-
cym im przewodnikiem, dzieci  
i młodzież do lat 16 będące oso-
bami niepełnosprawnymi oraz 
towarzyszący im opiekun, osoby, 

które ukończyły 70 lat życia. Jed-
norazowy bilet ZTM w Gdańsku 
kosztuje 3 zł (ulgowy 1,5 zł).

Jelenia Góra
Za darmo autobusami MZK 

przejadą: dzieci niepełnospraw-
ne, uczęszczające do przedszko-
li lub oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych, 
uczniowie niepełnosprawni oraz 
dzieci i młodzież na podstawie 
dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność, a także ich 
opiekunowie (osoba pełnolet-

nia), także po odwiezieniu dziec-
ka lub w drodze po dziecko na 
trasie: miejsce zamieszkania – 
placówka szkolna lub przedszkol-
na; młodzież niepełnosprawna  
w stopniu umiarkowanym uczą-
ca się (od 16 do 24 roku życia) lub 
studiująca (od 16 do 26 roku ży-
cia); osoby posiadające zaliczane 
do I grupy inwalidzkiej lub posia-
dające orzeczenie lekarza orzecz-
nika ZUS w sprawie całkowitej 
niezdolności do pracy oraz sa-
modzielnej egzystencji lub po-
siadające orzeczenie powiatowe-
go zespołu do spraw orzekania 
o niepełnosprawności w spra-
wie znacznego stopnia niepełno-
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sprawności, a także ich opieku-
nowie; osoby niepełnosprawne  
z tytułu narządu wzroku w stop-
niu umiarkowanym. Tzw. ulga 
lokalna przysługuje osobom  
o orzeczonym stopniu niepełno-
sprawności, którym nie przysłu-
gują inne ulgi; dzieciom i mło-
dzieży w wieku od 4 do 18 lat, nie 
objętymi obowiązkiem szkolnym 
wskutek niepełnosprawności. Bi-
let jednorazowy (strefa miejska) 
kosztuje 3 złote, ulgowy lokalny – 
1,8 zł, miesięczny (we wszystkie 
dni, strefa miejska) – odpowied-
nio 100 i 60 złotych.

Kraków
W krakowskim MPK 

(autobusy i tramwaje) 
osobom z niepełnospraw-
nością posiadającym orze-
czenie o znacznym stop-
niu niepełnosprawności 
lub całkowitej niezdolno-
ści do pracy i samodziel-
nej egzystencji oraz ich 
opiekunom przysługują 
uprawnienia do bezpłat-
nych przejazdów. Ulga ta 
przysługuje również oso-
bom niewidomym wraz  
z przewodnikiem towarzy-
szącym im w pojeździe, osobom 
z niepełnosprawnością rucho-
wą w stopniu umiarkowanym lub 
całkowicie niezdolnym do pra-
cy, osobom niepełnosprawnym 
z upośledzeniem umysłowym  
z orzeczeniem o umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności. 
Osoby niepełnosprawne z narzą-
du słuchu a także o umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności 
(dawna II grupa inwalidzka) ko-
rzystają z 50% zniżki (bilet jedno-
razowy normalny – 3,80 zł, ulgo-
wy – 1,90 zł).

Legnica
Przejazd bezpłatny MPK do-

tyczy: osób niepełnosprawnych 

w stopniu znacznym, całkowicie 
niezdolnych do pracy oraz nie-
zdolnych do samodzielnej eg-
zystencji (w przeszłości I gru-
pa inwalidzka), dzieci i młodzież 
dotkniętą inwalidztwem lub nie-
pełnosprawnością objętą kształ-
ceniem specjalnym na trasie: 
miejsce zamieszkania lub miej-
sce pobytu do miejsca kształcenia  
i miejsca odbywania przygotowa-
nia przedszkolnego, do placów-
ki opiekuńczo-wychowawczej, 
ośrodka rehabilitacyjno-wycho-
wawczego, domu pomocy spo-
łecznej, ośrodka wsparcia, zakła-
du opieki zdrowotnej, poradni 
psychologiczno-pedagogicz-

nej i z powrotem. Z bezpłatnego 
przejazdu może skorzystać także 
opiekun osób wymienionych po-
wyżej.

Osoby niepełnosprawne  
w stopniu umiarkowanym lub 
lekkim, całkowicie lub częścio-
wo niezdolne do pracy (w prze-
szłości II i III grupa inwalidz-
ka) uprawnione są do przejazdu 
ulgowego (tzw. ulga gminna). 
Dla przykładu, bilet normalny 
na jedną strefę MPK w Legnicy 
kosztuje 3 złote, ulgowy gmin-
ny – 1,8 zł. Bilet „na okazicie-
la”, 30-dniowy, obowiązujący 
na wszystkich liniach w Strefie 
Miejskiej w Legnicy: normalny 
kosztuje 118 zł, ulgowy – 71 zł.

Zielona Góra
Z bezpłatnego przejazdu 

MZK mogą skorzystać uczniowie 
szkół specjalnych oraz ich opie-
kunowie (w przejazdach z miej-
sca zamieszkania do szkoły i z 
powrotem), osoby o orzeczonej 
całkowitej niezdolności do pra-
cy oraz niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji, a także ich 
opiekunowie, osoby o niepełno-
sprawności wrodzonej lub naby-
tej w okresie uniemożliwiającym 
wcześniejsze zatrudnienie, po-
bierającym świadczenia socjalne 
wypłacane przez właściwe orga-
ny oraz opiekunowie tych osób  
w czasie podróży oraz osoby 

ociemniałe i ich przewod-
nicy. 50-procentowa ulga 
obejmuje m.in. osoby do 
70 roku życia pobierające 
świadczenie pieniężne z ty-
tułu niezdolności do pracy 
w: Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych, Kasie Rolni-
czych Ubezpieczeń Spo-
łecznych, Zakładzie Emery-
talno-Rentowym MSWiA, 
Wojskowym Biurze Eme-
rytalnym MON, Biurze 
Emerytalnym Służby Wię-
ziennej Ministerstwa Spra-

wiedliwości. Bilet jednorazowy  
w strefie miejskiej kosztuje 3 zło-
te (ulgowy to 1,5 zł). Bilet 24-go-
dzinny, normalny – 20 złotych, 
ulgowy – 10 złotych. MZK oferu-
je także szerokie spektrum bile-
tów elektronicznych (w tym tak-
że ulgowych).

W następnym wydaniu Biu-
letynu przyjrzymy się kwestii ba-
rier architektonicznych w wy-
mienionych miastach.

Materiał zebrali: Benedykt Woj-
cieszak, Katarzyna Rozbicka, Dia-
na Popik-Roczkalska, Mirosław 
Sosnowski, Robert Zapora, Sto-
warzyszenie „Działajmy Razem” 
TRIANON PL.
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– Całowanie fanek za metą 
to było jak wisienka na tor-
cie! – mówi 64-letni, cierpiący 
z powodu wady wzroku Adam 
Fijałkowski z Jeleniej Góry. 
Ukończył najsłynniejszy nar-
ciarski bieg świata – szwedzki 
Bieg Wazów na dystansie 90 ki-
lometrów.

– Było ciężko – przyznaje. – 
Pogoda beznadziejna, organiza-
torzy, by ratować zawody, zrzu-
cali śnieg z helikopterów. Do 
pięćdziesiątego kilometra na tra-
sie było ślisko, potem biegliśmy 
w kopnym śniegu. Po drodze 
pan Adam posilał się na punk-
tach żywieniowych, przygoto-
wanych przez organizatorów, 
zupą jagodową i bułkami. 

– Po dwóch kubkach tej zupy 
organizm regenerował się jak 
należy – opowiada. – Na całej 
trasie ani razu się nie wywróci-
łem! Biegłem w bezsmarowych 
nartach. Stanęły na wysokości 
zadania. Za metą je wyściskałem 
i wycałowałem! – wspomina. – 
Wycałowałem też fanki, które 
dopingowały mnie na ostatnich 
metrach!

Z kontynentu 
na kontynent

Bieg Wazów był dla Adama 
Fijałkowskiego bardzo ważnym 
etapem, a w długich biegach 

Niepełnosprawny jeleniogórzanin ukończył Bieg Wazów

Na biegówkach 
przez świat

narciarskich startuje od 35 lat. 
To pasja jego życia. Zaczęła się 
oczywiście od polskiego Bie-
gu Piastów. Pierwszym startem 
zagranicznym była czeska Ji-
zerska Padesatka. Potem poje-
chał w Alpy Bawarskie na Ko-
enig Ludwig Lauf. Wspólnie 
z przyjaciółmi, dzielącymi 
narciarskie zainteresowa-
nia, wyruszył również do 
innych krajów, w tym 
poza Europę. Starto-
wał między innymi 
w Japonii, Kana-
dzie, Stanach 
Zjednoczonych 
i Australii. Jest 
czwartym Pola-
kiem, który zdobył 
tytuł Global Worldlop-
pet Skier – przyznawany 
osobom, które ukończą 
wszystkie biegi należące 
do Światowej Ligi Nar-
ciarskich Biegów Długich 
Worldloppet. Jest ich 
obecnie 16. Jeden z nich 
to polski Bieg Piastów.

Adam Fijałkow-
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ski cykl Worldloppet ukoń-
czył przed dwoma laty startem  
w Szwecji na dystansie 45 km – 
w biegu rozgrywanym w ramach 
Biegu Wazów, ale nie tym naj-
ważniejszym. Opowiadał wte-
dy, że poświęci się bieganiem  
z wnuczkami.

Ale tak się nie da. Gdy ktoś 
zasmakuje w startach w najwięk-
szych biegach świata, otwartych 
także dla amatorów, gdy wejdzie 
w pełne pozytywnych emocji 
środowisko biegaczy, nie spo-
sób, by z niego tak łatwo zrezy-
gnował. Adam Fijałkowski prze-
konał się o tym bardzo szybko. 
Nie przerwał wyjazdów na duże 
biegi. W minionym sezonie star-
tował w Estonii i Finlandii oraz 
w głównym Biegu Wazów.  I nie 
zamierza się zatrzymać. Ma ko-
lejne marzenia.

– Znajomy Czech organizu-
je wyprawę do Argentyny na 
bieg, który ma wejść wkrótce do 
Worldloppet – mówi. – Tam jest 
tak pięknie... Tylko skąd wziąć 
13 patoli?

Na najbliższych 
może liczyć

Pochodzi z Jeleniej Góry, ale 
życie dzieli między to miasto 
i Kozienice, gdzie wyjechał za 
żoną. W Jeleniej Górze bywa 
oczywiście często, choćby dlate-
go, że w pobliskich Jakuszycach 
są najlepsze w Polsce trasy do 
biegania na nartach. 

Pracuje w spółdzielni inwali-

dów, nie zarabia kokosów. Radzi 
sobie z kosztami dalekich po-
dróży żyjąc oszczędnie i poży-
czając pieniądze. Może też liczyć 
na pomoc rodziny i przyjaciół. 
To choćby darmowe noclegi  
u narciarskich znajomych, któ-
rych – jako osoba bardzo otwar-
ta i sympatyczna – zjednuje sobie 
na całym świecie. I to pomimo, 
że nie zna żadnego języka, czego 
zresztą żałuje. 

Pokonanie 90 km w Biegu 
Wazów zajęło mu prawie dzie-
sięć i pół godziny. W biegach nie 
zajmuje czołowych miejsc, ale 
zawsze kończy w limicie. Wada 
wzroku w bieganiu na nartach 
nie jest dużą przeszkodą, choć 
oczywiście byłoby lepiej, gdyby 
jej nie było. 

Argentyna to nie jedyne jego 
marzenie. Zapisał się już na wy-
jazd na maraton na biegówkach 
na Grenlandii w 2016 roku. Kusi 
też go wyprawa na zawody na 
Spitsbergenie w 2017...

– Zawsze sobie mówiłem: ni-
gdy nie rezygnuj z marzeń! Tego 
robić po prostu nie wolno! – 
podkreśla.

Leszek Kosiorowski
FOT. Archiwum 

Adama Fijałkowskiego

Adam Fijałkowski na trasie Biegu Wazów.



14 TU i TERAZ  bezpłatna infolinia  800 700 025

W czwartek (24 kwietnia) w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku 
Osób Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie z Lidią Geringer 
de Oedenberg – europosłanką dwóch kadencji, która opowiadała 
zgromadzonym o pokonywaniu barier drogą unijną. Jak w Polsce 
wygląda zatrudnienie osób niepełnosprawnych w porównaniu z in-
nymi krajami Unii, jakie rozwiązania proponuje Unia Europejska?

O niepełnosprawnych w Unii z europosłanką na spotkaniu w KSON

Projekty pod problemy

– Niestety nie wypadamy do-
brze w tych rankingach, aczkol-
wiek w każdym projekcie reali-
zowanym za unijne pieniądze 
kwestia walki z wykluczeniem 
społecznym jest podkreślana. 
Projekty powinny być ocenia-
ne w ten sposób, że faworyzu-
je się te, które dają pracę oso-
bom niepełnosprawnym, albo 
osobom dotkniętym wyklucze-
niem społecznym (50 plus, ko-
biety, seniorzy), którzy chcą pra-
cować – mówiła Lidia Geringer 
de Oedenberg. Jako przykład 
opowiedziała o projekcie z hisz-
pańskiej Majorki, gdzie Unia za-
inwestowała w tor wyścigów 
konnych, gdyż w większości ad-
ministrację tworzyli ludzie nie-
pełnosprawni. Czy księgowy jest 
na wózku inwalidzkim, czy nie 
– to nie ma znaczenia. Robi się 

odpowiednie podjazdy, aranżuje 
się stanowisko pracy i na to po-
szły unijne pieniądze. Tego typu 
projektów jest bardzo dużo, pa-
trzy się, gdzie jest problem i pod 
ten problem tworzony jest pro-
jekt – dodała europosłanka.

 
O pieniądzach i pracy

– Jako europosłowie nie ma-
my wpływu na to, jak lokalnie są 
dzielone pieniądze. My ustala-
my cele, ile pieniędzy pójdzie do 
Polski i jakie priorytety Polska 
ma realizować. To nasi przed-
stawiciele na szczeblu samorzą-
dowym, czy sejmowym – oni  
o tym decydują. Jak słucham 
czasem, że jakiś europoseł obie-
cuje, że wybuduje jakąś drogę, 
albo spowoduje, że jakaś inwe-
stycja się rozwinie, to może tak 
sobie mówić, może obiecywać 

gruszki na wierzbie – tłumaczy-
ła kandydatka nr 1 listy SLD-UP, 
jednocześnie dodając, że bardzo 
często interweniuje w sprawach 
zgłaszanych przez obywateli.

– W całym regionie mam asy-
stentów, to jest armia ludzi, któ-
rzy są życzliwi, pomagają osobom 
w potrzebie. Nie można wyma-
gać od europosłów, że będą głów-
ną tubą, by uświadamiać oby-
wateli jakie mamy prawa i jakie 
obowiązki. Państwo wybrali eu-
roparlamentarzystów, żeby repre-
zentowali Polskę tam (w Brukse-
li – red.) – tam powinniśmy być  
i tam pracować, nie w Polsce. Bar-
dzo często widzę moich kolegów 
na antenie telewizyjnej w Polsce, 
a nie widzę ich w Parlamencie. 
Ja inaczej rozumiem moją pra-
cę, poważnie do niej podchodzę,  
w związku z czym nie siedzę  
w telewizji, co niektórzy uważają 
za błąd wizerunkowy, ale ja pracu-
ję dla efektów, a nie dla wizerun-
ku – zaznaczyła Lidia Geringer de 
Oedenberg, której biuro w Jeleniej 
Górze znajduje się przy ul. Wojska 
Polskiego (siedziba SLD).

Przeciw dyskryminacji
Na spotkaniu pojawiła się 

również kwestia dyskrymina-
cji osób starszych przy szkole-
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niach, badaniach dofinansowa-
nych przez Unię Europejską:

– Unia nie ma takich ogra-
niczeń, co więcej – za każdym 
razem wytykamy to jako dys-
kryminację. Interweniowałam  
w przypadku nieodpłatnych ba-
dań dla kobiet, które miały ogra-
niczenia wiekowe (tak jakby 
osoby starsze nie warto było ba-
dać) – jeśli szkolenia są ze środ-
ków unijnych to będę interwe-
niować, proszę do mnie pisać, 
a ja te skargi będę przekazywać 
dalej – mówiła europosłanka.

Poruszono również kwestię 
korzystania z obiektów wybu-
dowanych ze środków unijnych, 
jak np. basen przy KPSW, z któ-
rego chcieliby korzystać  niepeł-
nosprawni nieodpłatnie. – Jak 
jest dobra wola po obu stronach 
to można znaleźć legalne roz-
wiązanie, które będzie służyło 
społeczeństwu – to jest kwestia 
interpretacji. Jestem przekona-
na, że w rozmowie z władzami 
uczelni można znaleźć rozwią-
zanie. Cel jest bardzo szlachet-
ny i pływalnia  by służyła rehabi-
litacji osób niepełnosprawnych. 
Jestem przekonana, że można 
takie porozumienie podpisać – 
odpowiedziała Lidia Geringer 
de Oedenberg.

O cenach leków
Poruszano również kwestie 

dotyczące diabetyków w kontek-
ście różnic cen leków w krajach 
unijnych. 

– W Polsce najnowszy lek in-
kretynowy dla diabetyków kosz-
tuje 500 zł, w Czechach w gra-
nicach 170 zł. Polski Związek 
Diabetyków od ponad dwóch lat 
walczy o wprowadzenie tego le-
ku do listy refundowanych, ale 
spotyka się z odmową. Od 19 
lat leki inkratynowe stosuje się 
w całej Europie, jesteśmy jedy-
nym krajem, w którym ten lek 
nie jest stosowany – mówił pre-
zes KSON, Stanisław Schubert.

– Jest dużo takich leków, któ-
re za granicą kosztują w grani-
cach 10-12 euro, a u nas kilka ty-
sięcy złotych. Unia Europejska 
nie ma w swoich kompetencjach 
ochrony zdrowia, każdy kraj 

sam o tym decyduje. Co wię-
cej, kraje członkowskie zrzeszo-
ne w Radzie, nie chcą harmoni-
zować emerytur, rent, edukacji, 
czy ochrony zdrowia. Pojawiają 
się jednak inicjatywy, które ma-
ją informować i edukować spo-
łeczeństwo. Są europejskie orga-
nizacje zrzeszające diabetyków, 
które usiłują wywierać presję 
na krajach członkowskich, że-
by się tym problemem zajęły po-
nadgranicznie – odpowiedziała 
działaczka Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej.

I o eurowyborach
Przestrzegano również przed 

rosnącym poparciem dla euro-
sceptyków namawiając do udzia-
łu w wyborach, gdyż ostatnie 
sondaże wskazują, że frekwen-
cja w majowych wyborach mo-
że wynieść zaledwie 19%. – Bez 
względu na wynik wyborczy bę-
dę starała się pomagać – zakoń-
czyła europosłanka z Wrocławia, 
której w siedzibie KSON-u to-
warzyszył szef rady powiatowej 
SLD Piotr Paczóski oraz kandy-
datka koalicji SLD-UP do Euro-
parlamentu Jolanta Piwcewicz.

Przemysław Kaczałko
Fot. Przemysław Kaczałko
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Bankowcy 
– dzieciom 

W Banku Zachodnim WBK  
w Jeleniej Górze wręczono 27. marca 
br. przedstawicielom Karkonoskiego 
Semiku Osób Niepełnosprawnych  
i Stowarzyszenia Rodziców i Dzie-
ci Niepełnosprawnych ,,Światełko” 
czek na kwotę 5216 zł. Pieniądze 
te pochodziły z wpłat ubezpiecze-
niowych realizowanych przez bank 
wspólnie z firmą AVIVA. 

Z satysfakcją odnotować trze-
ba, że to właśnie Bank Zachod-
ni WBK rozpoczął w ramach ,,Ligi 
Charytatywnej” i ,,Banku Dziecię-
cych Uśmiechów” szereg działań 

na rzecz niepełnosprawnych dzie-
ci i młodzieży. Już w ubiegłym roku  
z dotacji tego banku środowisko dzie-
ci niepełnosprawnych wzięło udział  
w projekcie pt. ,,Dotyk historii”. 

Był to cykl zajęć i wycieczek,  
a także warsztatów, w których przy 
współudziale bractw rycerskich 
uczestnicy poznawali tajemnice śre-
dniowiecza. Były pokazy zbroi ry-
cerskich, walki rycerzy na miecze, 
budowa wioski średniowiecznej  
i warzenie strawy na ognisku. Ponad 
dwudziestoosobowa grupa dzie-
ci głównie ze stowarzyszenia ,,Świa-
tełko” brała udział w wycieczce do 
zamku Książ. Godzi się wspomnieć, 
że fundacja Banku Zachodniego 
WBK darowała za symboliczną zło-
tówkę Karkonoskiemu Sejmikowi 
Osób Niepełnosprawnych 15 kom-
puterów, które zostaną rozdzielone 
pośród najbardziej potrzebujących– 
w tym niepełnosprawnych uczniów 
z terenu miasta i powiatu. 

Z satysfakcją informujemy, że do 
tej bankowej ,,ligi otwartych serc” 
dołączają inne placówki bankowe 
z terenu Jeleniej Góry, m.in. Bank 
PKO BP i BPH.

(KSON)
Fot. KSON

Do tej pory osoby niepełnosprawne, aby uzyskać fachową pomoc 
specjalisty z zakresu nauk medycznych czy psychologicznych mu-
siały pokonywać szereg trudności, takich jak: bariery architek-
toniczne, długi czas oczekiwania czy też konieczność opłaty za 
wizytę. Dzięki staraniom Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepeł-
nosprawnych i wolontariuszy, dostęp do specjalistycznej pomocy 
jest obecnie o wiele łatwiejszy, a co więcej bezpłatny. 

Co
Od 1 marca 2014 r. ruszyła peł-

ną parą uruchomiona dwa miesią-
ce wcześniej tytułem próby nowa 
forma wsparcia w Karkonoskim 
Sejmiku Osób Niepełnospraw-
nych – Ośrodek Rehabilitacji 
Społecznej Niepełnosprawnych. 
Placówka oferuje poradnictwo 
w zakresie medycyny, psycholo-
gii oraz pedagogiki opiekuńczej  
i resocjalizacji, ułatwiając osobom 
niepełnosprawnym rehabilitację 
zdrowotną, psychospołeczną i za-
wodową. 

Zespół terapeutyczny Ośrodka 
składa się ze specjalistów o wie-
loletnim doświadczeniu zawodo-
wym w pracy z osobami niepełno-
sprawnymi – lekarza, psychologa, 
rehabilitanta, logopedy, pedagoga 
oraz biblioterapeuty. Pomoc me-
dyczna lekarza internisty w naszej 
placówce (poza NFZ) obejmuje 
poradnictwo medyczne w zakre-
sie chorób wewnętrznych, medy-

Ośrodek Rehabilitacji Społecznej Niepełnosprawnych 
zaprasza

Jest wsparcie terapeutów

cyny pracy, profilaktyki zdrowia  
i uzależnień, a także w uzyskiwaniu 
orzeczeń o niepełnosprawności. 

Psycholog prowadzi psycho-
terapię oraz udziela konsultacji  
w zakresie nerwic, depresji, zabu-
rzeń osobowości, a także trudno-
ści w życiu osobistym, rodzinnym 
i zawodowym. 

Podczas zajęć z rehabilitantem 
można uzyskać fachową poradę 
odnośnie diagnozy, wyboru jed-
nostki rehabilitacyjnej oraz reha-
bilitacji w warunkach domowych. 
Zajęcia logopedy obejmują tera-
pię zaburzeń mowy, związanych  
z zaburzeniami słuchu, afazją, 
dysglasją, jąkaniem oraz naukę 
mowy krtaniowej, natomiast do 
zadań pedagoga należą: poradnic-
two dla rodziców w zakresie pro-
blemów wychowawczych, wspar- 
cie w pracy z dziećmi o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych, 
diagnoza predyspozycji zawodo-
wych i pomoc dorosłym w kształ-
ceniu ustawicznym. 

Kolejną formą rehabilitacji 
społecznej, z której można sko-
rzystać w naszym Ośrodku jest bi-
blioterapia – praca nad trudnymi 
emocjami i przeżyciami poprzez 
obcowanie z literaturą piękną. 
Ta bardzo popularna nie tylko  
w Europie forma terapii również 
w Polsce zaczyna się cieszyć coraz 
większą popularnością. 

Maja Kozłowska 

„

„

Usługi placówki przezna-
czone są dla dorosłych osób 
niepełnosprawnych z powia-
tów: jeleniogórskiego, lubań-
skiego oraz kamiennogórskie-
go. Ośrodek czynny jest w dni 
robocze od poniedziałku do 
piątku, rejestracja do specjali-
stów jest pod bezpłatnym nu-
merem infolinii: 800 700 025. 
Wszystkich chętnych zapra-
szamy!



17Czytaj więcej w e-biuletynie: www.kson.pl

Nowe polityczne trendy nakazują włodarzom miast i miasteczek two-
rzyć różnego rodzaju gremia konsultacyjne. Idea wydaje się być słuszna, 
ma to bowiem służyć zwiększeniu poziomu tzw. partycypacji obywatel-
skiej i tworzenia przepisów prawa, które dostosowane są do potrzeb  
i oczekiwań różnych grup społecznych. Gremia te w zależności od skła-
du osobowego i celu ich powołania noszą różne nazwy i powinny kon-
sultować akty prawne bezpośrednio bądź pośrednio dotyczące osób re-
prezentowanych przez członków tego ciała.

konsultują miejskie rady 
konsultacyjne?

W Jeleniej Górze funkcjonu-
je kilka takich opiniodawczych 
gremiów, wśród nich należy wy-
mienić m.in.: Radę Działalności 
Pożytku Publicznego, Radę Biz-
nesu, Młodzieżową Radę Miejską 
czy Społeczną Powiatową Radę ds. 
Osób Niepełnosprawnych. Mno-
gość i  różnorodność rad kazałaby 
stwierdzić internaucie przegląda-
jącemu stronę internetową jelenio-
górskiego magistratu, że w mieście 
przedstawiciele różnych środowisk 
chętnie wypowiadają się w spra-
wach ich interesujących, lobbują 
na rzecz pewnych rozwiązań bądź 
przynajmniej są zorientowani  
w tym, jakie plany mają władze 
miejskie wobec przedstawicieli da-
nej społeczności.

Co się jednak stanie, kiedy ten 
sam internauta odejdzie od kom-
putera i bez pomocy stron „www” 
będzie chciał sprawdzić jak w rze-
czywistości wygląda poziom par-
tycypacji obywatelskiej i  jakość 
dialogu społecznego w jego mie-
ście? Obywatel ten może na począ-
tek sprawdzić ile aktów prawnych 
zostało skonsultowanych przez 
poszczególne rady konsultacyjne. 
I tutaj okazuje się, że Młodzieżo-
wa Rada Miejska podczas dwóch 
swoich kadencji nie opiniowa-
ła żadnego aktu prawnego, Rada 
Działalności Pożytku Publicznego 
opiniowała 3 dokumenty. Trzeba 
przyznać, że całkiem nieźle na tle 
dwóch wcześniej wymienionych 
wypada Społeczna Powiatowa 
Rada ds. Osób Niepełnospraw-
nych, która spotyka się około 10 

razy w roku i na każdym ze spo-
tkań opiniuje 2-3 akty prawne do-
tyczące środowiska osób niepełno-
sprawnych.

Tak prezentowałaby się ilościo-
wa ocena prac rad konsultacyj-
nych odnośnie jakości zgłaszanych 
uwag. Jeśli reprezentanci poszcze-
gólnych rad otrzymują już akty 
prawne do konsultacji, to z reguły 
są w swych ocenach bardzo spole-
gliwi. Rzadko zdarza się, by ktoś 
zgłosił poprawki o charakterze in-
nym niż kosmetyczne. W momen-
cie, gdy znajdzie się osoba, która 
podejmie wyzwanie i skonfrontuje 
poddany analizie dokument z po-
dobnymi dokumentami opubliko-
wanymi przez inne jednostki sa-
morządu terytorialnego i na bazie 
tego zestawienia zgłosi poprawki, 
to napotyka na opór przed ich 
wprowadzaniem nawet w  samej 
radzie konsultacyjnej. 

Skąd bierze się ten opór? Moż-
liwości są chyba trzy. Pierwsza 
– poprawki są niesłuszne, druga – 
znaczna część radnych danej rady 
popiera stanowisko magistratu  
i nie chce, by w proponowanych 
przez Ratusz dokumentach wpro-
wadzano korekty, trzecia – radni 
chcą zdemotywować śmiałka, któ-
ry poprawki zgłosił, by już więcej 
tego nie czynił, nie dodawał im 
pracy i nie przedłużał posiedzeń 
rady.

Należy się zatem zastanowić, 
jaką rolę pełnią obecnie rady 
konsultacyjne i ewentualnie jaką 
pełnić powinny. Na ten moment 
większość rad konsultacyjnych 

pełni rolę swoistej dekoracji. Są to 
ciała obecnością, których Ratusz 
może się chwalić podczas różnych 
konferencji, konkursów, wizytacji 
etc. Merytoryczna ocena ich prac 
pozostawia jednak wiele do życze-
nia. Powodów, dla których tak się 
dzieje, jest zapewne wiele, jednak 
dwa wydają się być najistotniejsze.

Pierwszy z nich to szczere in-
tencje ze strony władz w kwestii 
budowy dialogu społecznego, bo 
jeśli władzy naprawdę zależy na 
konsultowaniu swoich działań  
z takimi gremiami, to dlaczego tak 
niewiele dokumentów trafia do 
poszczególnych rad? 

Drugi powód to zapewne brak 
świadomości dotyczącej roli, jaką 
rady konsultacyjne mogłyby od-
grywać. Rady te reprezentują pew-
ne grupy społeczne, które powinny 
tak opiniować przesłane im doku-
menty, by tworzyć optymalne roz-
wiązania dla osób bądź instytucji, 
których są reprezentantami. Ina-
czej cały czas będziemy mieli do 
czynienia z sytuacjami, w których 
nikt nie myśli o tym jak osoba nie-
widoma ma segregować śmieci, 
dlaczego młodzi ludzie niechętnie 
chodzą do teatru i filharmonii albo 
dlaczego jedne organizacje poza-
rządowe mają łatwość w podpisy-
waniu umów partnerskich z Mia-
stem, a dla innych taka procedura 
jest utrudniona.

Do jakiego punktu powinniśmy 
zatem dążyć? Gdzie jest docelowy 
poziom współpracy samorządu  
z mieszkańcami? Jeżeli z czystym 
sumieniem możemy zgodzić się 
z poniższym stwierdzeniem, to 
dotarliśmy do upragnionego celu. 
Oto zapowiedziane stwierdzenie: 
„Władze wprowadzają w życie to 
o czym zadecydują mieszkańcy,  
a nawet zlecają obywatelom wpro-
wadzenie niektórych podjętych 
przez nich decyzji w życie, monito-
rując jedynie ich realizację”.

Teraz już wiemy, że upragniona 
meta jest jeszcze daleko. 

Co
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20tysięcy porad!
Karkonoski Sejmik Osób Nie-

pełnosprawnych uzyskał w 2014 
roku dofinansowanie na reali-
zację projektu pt. „Działalność 
Międzyregionalnego Centrum 
Informacji i Wsparcia Osób Nie-
pełnosprawnych”. Jest to konty-
nuacja działań prowadzonych 
przez KSON już od kilku lat. Za-
łożeniem projektu jest pomoc  
w rozwiązywaniu problemów,  
z jakimi borykają się na co dzień 
osoby niepełnosprawne oraz oso-
by z ich otoczenia, poprzez udzie-
lanie właściwego wsparcia.

W ubiegłym roku dorad-
cy i konsultanci CIWON na te-
renie zarówno Jeleniej Góry jak 
i Punktów Informacji – prowa-
dzonych w ramach Biur Regio-
nalnych KSON – w Krakowie, 
Toruniu, Gliwicach, Gdańsku  
i Cieszynie, udzielili ok. 20 tysię-
cy porad.

W roku bieżącym nowe 
Ośrodki Regionalne powstały  
w województwie lubuskim i za-
chodniopomorskim. Ta ponadre-
gionalna działalność KSON zmie-
rza do wspieranego przez PFRON 

działania na rzecz ujednolicenia 
systemu informacji i procedur 
dotyczących niepełnosprawności  
w całym kraju. Do dyspozycji za-
interesowanych, osób starszych  
i niepełnosprawnych, nadal pozo-
staje ogólnopolska bezpłatna in-
folinia 800 700 025, działająca od 
poniedziałku do piątku od godzi-
ny 9.00 do 16.00.

W siedzibie KSON dyżuru-
ją specjaliści z zakresu prawa, 
psychologii, psychoterapii, do-
radztwa zawodowego, a od te-
go roku także psychoonkolo-
gii i ds. poradnictwa socjalnego. 
Prowadzone jest również porad-
nictwo obywatelskie – wsparcia  
w tym zakresie udziela Społecz-
ny Rzecznik Osób Niepełno-
sprawnych Ziemi Jeleniogórskiej. 
Porady udzielane są osobiście  
w siedzibie KSON przy ul. Osie-
dle Robotnicze 47a, a także tele-
fonicznie oraz mailowo (info@
kson.pl, praca@kson.pl, rzecz-
nik@kson.pl). Więcej informacji 
o projekcie: www.kson.pl, nume-
ry telefonów do doradców poda-
jemy na stronie 27.

sprawnymi. Stawiają diagnozę – 
prowadzą terapię – wspomagają 
i wspierają rodziny z osobami nie-
pełnosprawnymi.

KRAKÓW
Fundacja Agenor

ul. Szlak 67/709, 31-153 Kraków
Fundacja Agenor powstała z myślą 
o osobach znajdujących się  w trud-
nych sytuacjach życiowych, margina-
lizowanych, wykluczonych społecz-
nie bądź zagrożonych wykluczeniem. 
Przez swoje działania zmierza do 

aktywizacji społecznej i zawodowej 
tych osób, zapewniając im wsparcie  
i pomoc w różnych dziedzinach.

Ośrodki  regionalne 
KSON:

CIESZYN
„Działajmy Razem” TRIANON.PL

43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4,  
tel. 33 44 57 011

Celem powołania do życia stowa-
rzyszenia jest szeroko rozumia-
na rehabilitacja, likwidacja barier  
i przysposobienie do życia osób 
z różnymi dysfunkcjami rozwojo-
wymi, podejmowanie inicjatyw 
oświatowych, wspomaganie ro-
dzin ubogich i patologicznych.

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Polskie Towarzystwo Walki  
z Kalectwem Oddział  

w Gorzowie Wlkp.
ul. Kosynierów Gdyńskich 81, 

66-400 Gorzów Wlkp.,  
www.twkgorzow.keed.pl,  

tel. 95 732-08-18
Polskie Towarzystwo Walki z Kalec-
twem Oddział w Gorzowie Wielko-
polskim jest stowarzyszeniem spo-
łeczno-naukowym, działającym na 
rzecz osób z niepełnosprawnością 
oraz ich rodzin. Jest organizacją 
pożytku publicznego. 

ZIELONA GÓRA
Związek Lubuskich Organizacji 

Pozarządowych
ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona 

Góra, tel./fax 68 452 72 71
Celem jest integracja organizacji 
pozarządowych i działalność na 
rzecz zwiększenia ich skuteczno-
ści funkcjonowania dla rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego, 
a także pomoc w rozwiązywaniu 
problemów związanych z ich sta-
tutową działalnością.

TORUŃ
Fundacja Wspomagania Rozwoju 

„TU i TERAZ”
Szosa Chełmińska 160i/8,  

87-100 Toruń
Grupa specjalistów, terapeutek, 
nauczycieli, którzy w swojej pracy 
spotykają się z osobami niepełno-

SZCZECIN
Fundacja OtoJa

al. Wojska Polskiego 128,  
70-491 Szczecin, tel. 534 041 618
Fundacja OtoJa oferuje bezpłatne: 
porady i informacje nt. ulg i upraw-
nień dla osób niepełnosprawnych, 
a także wsparcie w pokonywaniu 
różnego rodzaju barier i problemów 
dnia codziennego.
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Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze 
organizuje konferencję na temat „Dostosowanie systemu kształ-
cenia zawodowego  uczniów z niepełnosprawnością do wymogów 
rynku pracy ”.

W czerwcu o kształceniu 
zawodowym niepełnosprawnych...

Konferencja odbędzie się 11 
czerwca 2014 roku w Jeleniej Gó-
rze. Jej celem jest analiza systemu 
kształcenia zawodowego dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnej  
w Polsce oraz wskazanie osobom 
niepełnosprawnym, ich rodzi-
nom, opiekunom, nauczycielom, 
wychowawcom, pracownikom 
pomocy społecznej, urzędnikom 
i pracodawcom rozwiązań dają-
cych osobom niepełnosprawnym 
większe szanse na zatrudnienie 
i stworzenie systemu edukacji 
zawodowej zgodnej z potrzeba-
mi rynku pracy, w szczególności 
rynku pracy na Dolnym Śląsku. 
Praca jest dla osób niepełno-
sprawnych formą rehabilitacji  
i szansą na pełne uczestnictwo  
w życiu społecznym, dlatego zale-
ży nam na jak najszerszym spek-
trum uczestników Konferencji.

Problematyka konferencji 
obejmuje sferę psychologiczną, 
socjalną, edukacyjną, legislacyj-
ną. Zagadnienia podejmowane 
na spotkaniu będą podzielone 
na dwa moduły. Pierwszy to 

„Kształcenie zawodowe osób 
z niepełnosprawnością”. W ra-
mach jego podjęte będą tematy: 
„Podstawy prawne i struktura 
kształcenia zawodowego osób  
z niepełnosprawnością” oraz 
„Dobre praktyki w kształceniu 
zawodowym osób z niepełno-
sprawnością i wykorzystanie 
funduszy unijnych w zatrudnia-
niu.” Moduł drugi to „Zatrudnia-
nie osób z niepełnosprawnością”  
i w ramach jego zostaną podjęte 
tematy: „Specyfika zatrudniania 
osób niepełnosprawnych, korzy-
ści i trudności z punktu widzenia 
pracodawców  i  rola samorządu 
terytorialnego” oraz „Korzyści  
z tytułu zatrudnienia osób z nie-
pełnosprawnością w polskim sys-

temie prawnym/podatkowym,  
a tworzenie miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych.”

Konferencja skierowana jest 
do przedstawicieli: MEN, szkół 
zawodowych, uczelni wyższych, 
urzędów pracy, poradni psy-
chologiczno-pedagogicznych, 
PCPR, JST, pracodawców pry-
watnych i państwowych, przed-
stawicieli izb rzemieślniczych.

Wynikiem Konferencji bę-
dzie opracowanie, opubliko-
wanie i upowszechnianie „In-
formatora” adresowanego do 
przedsiębiorców jako pracodaw-
ców i osób z niepełnosprawno-
ścią jako pracobiorców, zawiera-
jącego najistotniejsze informacje 
dla obu stron.

Konferencja nie jest dofinan-
sowana przez żaden urząd ani 
instytucję.

Ewa Kaźmierczak-Wojtasiewicz

Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną, e-mail: 
biuro@kson.pl lub faxem: 75 75 231 83, jak również pocztą 
tradycyjną pod adres: Karkonoski Sejmik Osób Niepełno-
sprawnych,  ul. Osiedle Robotnicze 47 a, 58-500 Jelenia Góra; 
z dopiskiem Konferencja. W sytuacji, gdyby Państwo chcieli 
skorzystać z noclegu, organizatorzy udzielą pomocy przy re-
zerwacji noclegu.

...a we wrześniu o turystyce
Na wrzesień 2014 roku KSON planuje natomiast konferencję pn. 
„Dostępność turystyki dla osób niepełnosprawnych”, która zosta-
ła dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Konferencja odbędzie się  
w Karpaczu, a dzięki wykorzy-
staniu nowoczesnych technologii 
będzie transmitowana on-line do 
odbiorców w całym kraju z jed-
noczesną możliwością ich aktyw-
nego uczestnictwa w dyskusji.

W sali konferencyjnej w Kar-

paczu w obecności zaproszonych 
gości – przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych, biznesu 
branży turystycznej, JST Kotli-
ny Jeleniogórskiej, środowiska 
naukowego – zespół panelowy 
przeprowadzi dyskusję poprzez 
sieć internetową z przedstawi-

cielami JST i przedsiębiorców 
oraz organizacji turystycznych 
na temat działań ułatwiających 
dostęp do usług i dóbr turystycz-
nych oraz możliwości zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych  
w branży turystycznej.

Więcej informacji na te-
mat tej konferencji przekażemy  
w kolejnych wydaniach Biulety-
nu.

Paweł Gluza
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Wybory europejskie, które od-
będą się w maju 2014 roku, po-
zwolą obywatelom wywrzeć 
wpływ na przyszły polityczny 
kierunek Unii Europejskiej.  
W krajach Unii wybranych zo-
stanie 751 posłów do Parlamentu 
Europejskiego, odpowiedzial-
nych za reprezentowanie ich in-
teresów przez najbliższe pięć lat.

Każde państwo członkowskie 
ma własną ordynację wyborczą  
i samo decyduje, którego dnia jego 
obywatele pójdą do urn w trakcie 
czterodniowego okresu wyborcze-
go w dniach 22-25 maja 2014 roku. 
Polscy wyborcy będą głosować 
25 maja. W naszym kraju zosta-
nie wybranych 51 posłów do PE.  
Wyniki z wszystkich 28 państw 
zostaną ogłoszone wieczorem,  
w niedzielę 25 maja.

Od momentu przystąpienia do 
UE Chorwacji w lipcu 2013 roku, 
w Parlamencie Europejskim za-
siadało 766 posłów, zmniejszono 
jednak ich liczbę i podczas wybo-
rów w 2014 roku, wybranych zo-
stanie 751 posłów, także w przy-
szłości ich liczba pozostanie na 
tym poziomie. Posłowie będą re-
prezentować ponad 500 milionów 
obywateli w 28 państwach człon-
kowskich. Dla poszczególnych 

Wybieramy 51 europosłów

państw, liczebność reprezentacji 
jest określona na mocy trakta-
tów UE, w oparciu o „degresywną 
proporcjonalność”. Oznacza ona, 
że państwa o większej liczbie lud-
ności mają więcej posłów niż pań-
stwa o mniejszej liczbie ludności, 
ale te ostatnie mają więcej posłów 
niż wynikałoby to ściśle z zasady 
proporcjonalności.

Dlaczego te wybory są inne? 
Ponieważ Unia usiłuje uporać 
się z kryzysem gospodarczym,  
a przywódcy UE zastanawiają się, 
jaki kierunek obrać w przyszłości, 
są to najważniejsze, jak dotych-
czas, wybory europejskie.

Umożliwią one wyborcom nie 

tylko osądzenie działań podejmo-
wanych przez przywódców UE  
w celu przezwyciężenia kryzysu 
w strefie euro i wyrażenie opi-
nii na temat planów dotyczących 
ściślejszej integracji gospodarczej  
i politycznej; są to także pierwsze 
wybory po zdobyciu przez Parla-
ment Europejski, na mocy Trak-
tatu z Lizbony, nowych ważnych 
uprawnień.

Jedną z głównych zmian, 
wprowadzonych Traktatem z Li-
zbony, jest konieczność uwzględ-
nienia, po raz pierwszy, przez 
państwa członkowskie, wyników 
wyborów europejskich przy no-
minacji następnego przewodni-

Kto jest europosłem?
Okręg nr 1 – Gdańsk
W wyborach do Parlamen-

tu Europejskiego w 2009 roku  
w okręgu nr 1 wybranych zosta-
ło 3 eurodeputowanych. Liczba 
mandatów rozłożyła się nastę-
pująco: 2 mandaty otrzymała 
PO: Janusz Lewandowski (od 4 
marca 2010 roku zastąpił go Jan 
Kozłowski), Jarosław Wałęsa, 1 
mandat PiS (Tadeusz Cymański). 

Okręg nr 11 – Katowice (Cie-
szyn)

W wyborach do Parlamen-
tu Europejskiego w 2009 roku  
w okręgu nr 11 wybranych zo-
stało 6 eurodeputowanych. Licz-
ba mandatów rozłożyła się na-
stępująco: 4 mandaty otrzymała 
PO (Jerzy Buzek, Jan Olbrycht, 
Małgorzata Handzlik, Bogdan 
Marcinkiewicz), po 1 mandacie 

PiS (Marek Migalski) oraz SLD 
(Adam Gierek).
Okręg nr 12 – Wrocław – Opole

W wyborach do Parlamen-
tu Europejskiego w 2009 roku  
w okręgu nr 12 wybranych zo-
stało 5 eurodeputowanych. Licz-
ba mandatów rozłożyła się na-
stępująco: 3 mandaty otrzymała 
PO (Jacek Protasiewicz, Danuta 
Jazłowiecka, Piotr Borys), po 1 
mandacie PiS (Ryszard Legut-
ko) oraz SLD (Lidia Geringer de 
Oedenberg).
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czącego Komisji Europejskiej, 
który jesienią 2014 roku zastąpi 
José Manuela Barroso. Nowo wy-
brany Parlament musi zatwier-
dzić tego kandydata, ponieważ 
„wybiera” on, jak stwierdza się  
w Traktacie, przewodniczącego 
Komisji. Oznacza to, że głos wy-
borców bardzo się liczy przy mia-
nowaniu osoby, która stanie na 
czele rządu UE.

Z 13 europejskich partii po-
litycznych, pięć nominowało 
swoich kandydatów na stanowi-
sko przyszłego Przewodniczące-
go Komisji Europejskiej. Jean-
-Claude Juncker, były premier 
Luksemburga oraz były prze-
wodniczący Eurogrupy, został no-
minowany przez EPL (Europejską 
Partię Ludową). Martin Schulz, 
obecny przewodniczący Parla-
mentu Europejskiego, jest kandy-
datem nominowanym przez S&D 

(Grupę Postępowego Sojuszu 
Socjalistów i Demokratów). Guy 
Verhofstadt, były premier Belgii 
oraz obecny lider ALDE (Porozu-
mienia Liberałów i Demokratów), 
jest kandydatem z ramienia tej 
grupy. Zieloni nominowali dwoje 
obecnych posłów do Parlamen-
tu Europejskiego, Francuza José 
Bové oraz Niemkę Skę Keller, na-
tomiast kandydatem nominowa-
nym przez Zjednoczoną Lewicę 
Europejską jest lider greckiej par-
tii SYRIZA Alexis Tsipras.

Nowa większość polityczna, 
wyłoniona w wyniku wyborów, 
będzie również kształtować, przez 
najbliższe pięć lat, europejskie pra-
wodawstwo obejmujące obszary 
od jednolitego rynku po swobody 
obywatelskie. Parlament – jedyna 
bezpośrednio wybierana instytu-
cja UE – jest obecnie niezbędnym 
elementem europejskiego systemu 
podejmowania decyzji i dysponu-
je takim samym prawem głosu jak 
rządy krajowe, w odniesieniu do 
niemal całego prawodawstwa UE.

M.D.

Wykaz lokali 
dostosowanych do 

potrzeb osób niepeł-
nosprawnych

•  Cieszyn
PPG Polifarb Cieszyn S. A.,  

ul. Chemików 4,
Ochotnicza Straż Pożarna,  

ul. Motokrosowa 18,
Ochotnicza Straż Pożarna,  

ul. Bielska 160A,
Szkoła Podstawowa Nr 2,  

ul. Chopina 37,
Szkolne Schronisko Młodzieżo-

we, ul. Błogocka 24,
Przedszkole Nr 2-Integracyjne, 

ul. ks. Trzanowskiego 4,
Ochotnicza Straż Pożarna,  

ul. gen. Józefa Hallera 161,

• Jelenia Góra
Biuro Wystaw Artystycznych,  

ul. Długa 1
Jeleniogórskie Centrum Kultury, 

ul. 1 Maja 60
Wojewódzkie Centrum Szpitalne 

Kotliny Jeleniogórskiej w Jele-
niej Górze, ul. Ogińskiego 6

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych, Al. Jana Pawła 
II 25

Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Pa-
derewskiego 13

Filia Politechniki Wrocławskiej, 
Pl. Piastowski 27

Miejskie Integracyjne Przedszko-
le Nr 14, ul. Junaków 2a

Miejski Dom Kultury „MU-
FLON”, ul. Cieplicka 172

Wyborca niepełnosprawny o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych może głosować kore-
spondencyjnie. Zamiar głosowania 
korespondencyjnego, w tym przy 
pomocy nakładek na karty do gło-
sowania sporządzonych w alfabecie 
Braille’a, należy zgłosić właściwemu 
prezydentowi/burmistrzowi, do 21 
dni przed dniem wyborów.

Skrócony kalendarz wyborczy
do 10 maja
– zgłaszanie konsulowi przez 

wyborców zamiaru głosowa-
nia korespondencyjnego za 
granicą

do 11 maja
–  składanie wniosków przez 

wyborców niepełnospraw-
nych o dopisanie ich do spisu 
wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania 
na obszarze gminy właściwej 
ze względu na miejsce stałego 
zamieszkania,

– zgłaszanie wójtowi (burmi-
strzowi, prezydentowi miasta) 
przez wyborców niepełno-
sprawnych zamiaru głosowa-
nia w lokalu wyborczym przy 
użyciu nakładek na karty do 

głosowania sporządzonych  
w alfabecie Braille’a

do 15 maja
–  składanie wniosków o sporzą-

dzenie aktu pełnomocnictwa 
do głosowania

do 22 maja
– zgłaszanie przez wyborców 

przebywających za granicą 
wniosków o wpisanie do spisu 
wyborców w obwodach głoso-
wania utworzonych za granicą

w dniu 23 maja o godz. 24.00 
– zakończenie kampanii wybor-

czej

w dniu 25 maja w godz. 7.00-
21.00 – głosowanie
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Od stycznia br. w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, 
poza dotychczasowymi bezpłatnymi poradami,  można skorzystać  
z usług psychoonkologa z Fundacji Psychoonkologii „Tu i teraz”. Aby 
umówić się z nim na spotkanie wystarczy zadzwonić pod bezpłat-
ny numer infolinii 800 700 025, czynnej od poniedziałku do piątku,  
w godzinach 9.00-16.00 lub pisząc e-mail na adres: biuro@kson.pl.

Z psychoonkologiem łatwiej przetrwać trudne chwile

Skorzystaj z takiej pomocy

Pomoc, jaką udziela psy-
choonkolog umożliwia przede 
wszystkim poprawę jakości ży-
cia chorych i ich rodzin bądź 
przyjaciół. Poprzez konkretne 
działania terapeutyczne chory 
uczy się rozpoznawać i radzić 
sobie z emocjami, pogłębia wie-
dzę z zakresu medycyny, uczy 
się rozpoznawać swoje potrzeby, 
poznaje sposoby radzenia sobie 
ze stresem, uczy się prawidłowej 
komunikacji z lekarzem i pielę-
gniarkami. 

Psychoonkolog wspomaga 
również osoby wspierające cho-

rych, które często przestają my-
śleć o sobie i swoich potrzebach 
a jest to niezbędne, aby móc do-
brze wspierać swojego chorego. 
Uczy również dobrej komunika-
cji pomiędzy chorym a wspiera-
jącym, uczy jak rozmawiać naj-
prościej, bez ukrywania faktów. 
– Spotkania, odbywające się  
w grupach wsparcia, w których 
uczestniczą chorzy, pomaga-
ją niejednokrotnie przetrwać 
trudne chwile. Nie ma lepszej 
pomocy niż towarzystwo osoby 
mającej podobne problemy i ro-
zumiejącej co dzieje się z chorym 

w trakcie leczenia. Często trafia-
ją do fundacji osoby zamknięte 
w sobie, czasem zmuszone przez 
rodzinę do przyjścia, same nasta-
wione negatywnie do jakiejkol-
wiek pomocy, ale jak już przyjdą, 
rzadko odchodzą. Proponujemy 
im życzliwą atmosferę, poczucie 
bezpieczeństwa i zrozumienia 
dla ich przeżyć a towarzystwo 
innych chorych pozwala im po-
czuć ogromny przypływ nadziei 
niezbędnej w procesie leczenia  
i równie ważnej jak przyjmowa-
ne leki – tłumaczy prezes funda-
cji Renata Bury.

(KSON) • Fot. KSON

Stowarzyszenie Cross wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwalidów Wzro-
ku w Jeleniej Górze zamierzają umożliwić osobom niewidomym i nie-
dowidzącym uprawianie turystyki rowerowej przy użyciu tandemów.

Wyprawa rowerowa dla niedowidzących? 
To możliwe!

ok. 1500 zł. Są również w sprze-
daży rowery używane – dodaje.  
Zainteresowani taką formą 
spędzania czasu proszeni są  
o kontakt ze Sto-
warzyszeniem In-
walidów Wzroku, 
funkcjonującym  
w Karkonoskim 
Sejmiku Osób 
Niepełnospraw-
nych (Jelenia Góra, 
Osiedle Robotni-
cze 47a) w każdy 
dzień powszedni  
w godzinach 

10:00-16:00 lub pod bezpłatnym 
numerem infolinii 800-700-025.

(Red) 
Fot. Użyczone

– Zamierzamy stworzyć re-
jestr „tandemowców” umożli-
wiając także naprawy tego sprzę-
tu, a przede wszystkim promując 
uprawianie turystyki rowerowej 
w oparciu o wytyczone i bez-
pieczne szlaki oraz trasy rowe-
rowe – mówi Mirosława Jośko, 
sekretarz Stowarzyszenia Inwali-
dów Wzroku. 

– Nawiązaliśmy też kontakty 
z producentami rowerów, któ-
rzy deklarują pomoc a także, jak 
sądzimy, określone rabaty przy 
zakupie sprzętu. Dziś taki rower 
średniej klasy można kupić za 
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   KSON  NA  FACEBOOKU
Najnowsze, aktualne informacje i ogłoszenia Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych  
w Jeleniej Górze można znaleźć również na Facebooku, najbardziej chyba popularnym obecnie serwisie  
społecznościowym, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzie-
lić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji. Żeby znaleźć nas na Facebooku, wystarczy  
w wyszukiwarce FB wpisać nazwę: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. 

ZAPRASZAMY! 

13 lutego ruszyliśmy z odsłoną największej w Europie platfor-
my edukacyjnej poświęconej nauce języka migowego i kulturze 
Głuchych – poinformował Olgierd Kosiba, współtwórca projektu 
i zarazem prezes Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka 
Migowego „GEST”.

Platforma do nauki 
języka migowego

Zespół realizujący projekt 
MIGAJ.EU to tłumacze i wykła-
dowcy języka migowego, a także 
osoby niezwiązane merytorycz-
nie z językiem migowym. Nad 
utworzeniem platformy praco-
wał zespół ekspertów, zajmują-
cych się kwestiami językowymi 
zarówno w teorii, jak i w prakty-
ce, metodyką oraz rozwiązania-
mi technologicznymi. W skład 
zespołu wchodzą zarówno oso-
by głuche, jak i słyszące.

Projekt powstał, ponieważ 
obecnie brak jest dobrze opraco-
wanych, przygotowanych, udo-

stępnionych, a przede wszystkim 
kompleksowych materiałów do 
nauki języka migowego on-li-
ne, uwzględniających zarówno 
słownictwo, gramatykę, jak też 
kulturę głuchych. Dotychczaso-
we projekty – naszym zdaniem 
– były i są niewystarczające dla 
osób uczących się języka migo-
wego oraz rozwijających się w 
tym kierunku.

Platforma jest największa w 
Europie, gdyż zawiera najwięcej 
treści (filmów instruktażowych) 
do nauki języka migowego. Sko-
rzystać z niej mogą praktycznie 

wszyscy, którzy szukają informa-
cji o języku migowym. Jest ona 
bardzo dobrym uzupełnieniem 
informacji uzyskanych podczas 
prelekcji, szkolenia oraz kursu. 
Migaj.eu może zainteresować 
także osoby, które do tej pory nie 
miały kontaktu z językiem mi-
gowym, a chciałyby go poznać. 
Obsługa jest prosta i intuicyjna.

Rejestracja na stronie jest 
bezpłatna, dlatego zachęcamy 
do zarejestrowania się i korzy-
stania z darmowych informacji. 
Jest także część płatna. W niej 
uzyskamy dostęp do 5750 haseł 
w słowniku, 64 lekcji oraz 400 
filmów z gramatyki.

– Jesteśmy otwarci na wszel-
kie uwagi i spostrzeżenia doty-
czące działań platformy – zachę-
ca Olgierd Kosiba.

Osoby zainteresowane, jak 
działa portal, zachęcamy do 
sprawdzenia. Wystarczy w wy-
szukiwarce internetowej wpisać: 
migaj.eu.

M.D.

„Sprawny uczeń”, czyli stypendium do wzięcia
Przypominamy, że prowa-

dzony jest nabór wniosków w 
Dolnośląskim programie pomo-
cy uczniom niepełnosprawnych 
„Sprawny uczeń”. Nabór rozpo-
czął się 1 kwietnia a zakończy 30 
czerwca 2014 r. 

Wnioski mogą składać ucznio-
wie szkół publicznych i niepu-
blicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych – do czasu ukończe-
nia kształcenia, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia 24 roku życia, 

wychowankowie publicznych  
i niepublicznych ośrodków 
umożliwiających dzieciom i mło-
dzieży, o których mowa w art. 
16 ust. 7 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991 r. o systemie oświaty, 
a także dzieci i młodzież z upo-
śledzeniem umysłowym z niepeł-
nosprawnościami sprzężonymi 
realizację odpowiednio obowiąz-
ku szkolnego i obowiązku nauki 
– do czasu ukończenia realizacji 
obowiązku nauki a także ucznio-

wie szkół niepublicznych niepo-
siadających uprawnień szkół pu-
blicznych – do czasu ukończenia 
realizacji obowiązku nauki.

Wnioski należy składać osobi-
ście lub za pośrednictwem pocz-
ty na adres: Departament Spraw 
Społecznych Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolno-
śląskiego, ul. Ostrowskiego 7,  53-
238 Wrocław, pok. nr 208, I piętro.

Więcej informacji można uzy-
skać na www.umwd.dolnyslask.pl 
zakładka (NIE)PEŁNOSPRAW-
NI. A.C.
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Jedną z największych atrakcji turystycznych Karpnik, malowniczej wsi położonej około 10 km na połu-
dniowy wschód od Jeleniej Góry, w zachodniej części Rudawskiego Parku Krajobrazowego, jest czter-
nastowieczny zamek zbudowany w południowo zachodniej części tej miejscowości. Do wsi docierają 
autobusy PKS oraz busy prywatnych przewoźników. Najbliższa stacja kolejowa znajduje się Trzcińsku 
(ok. 5 km). Turyści zmotoryzowani dojechać mogą do Karpnik od strony Jeleniej Góry przez Łomnicę 
lub Wojanów, przy czym samochodem można podjechać praktycznie pod sam zamek.

Zamki, pałace i dwory Kotliny Jeleniogórskiej

zieje zamku w KarpnikachD

Budowla ta na przestrzeni wie-
ków dość często zmieniała właści-
cieli, aż do roku 1822, kiedy zamek 
dla siebie oraz żony Marianny, ku-
pił brat króla pruskiego Fryderyka 
Wilhelma III, książę Wilhelm von 
Hohenzollern i wkrótce zlecił jego 
przebudowę w stylu neogotyku an-
gielskiego.  

Projekt prac przygotował oraz 
kierował nimi wybitny niemiecki 
architekt Friedrich August Stuler.  
Zmiany rozpoczęto od założenia 
romantycznego ogrodu w stylu an-
gielskim. Postawiono w nim róż-
norodne budowle, takie jak Chata 
Marianny, cieplarnia i szwajcarski 
domek. W południowej części par-
ku stanął pomnik Archanioła Mi-
chała, upamiętniający Leopolda, 
brata księżnej. Nie zapomniano  
o krajobrazie, w którym domino-
wały Sokoliki; u ich stóp powstał 
w roku 1824 Domek Myśliwski 

księcia Wilhelma, a w osiem lat 
później na górskim szczycie został 
ustawiony monumentalny krzyż 
żeliwny, zwany Krzyżem Marianny, 
dzieło rzeźbiarza Krystiana Daniela 
Raucha. Sam zamek stał się muze-

alną siedzibą licznych dzieł sztuki, 
powiększoną o wschodnioazjatyc-
kie zbiory brata Wilhelma, księcia 
Waldemara. 

Gośćmi koronowane głowy
Małżeństwo książęcej pary Wil-

helma i Marianny zawarte w 1803 
roku wydaje się bardzo udane  
i przepojone autentycznym uczu-
ciem. Można śmiało powiedzieć, 
że mariaż ten wychodził poza zwy-
czaje i kanony epoki; małżonkowie 
znajdowali przyjemność we wła-
snym towarzystwie, uwielbiali robić 
sobie rozmaite niespodzianki i pre-
zenty, nawet swoje inicjały spletli 
we wspólny znak, który do dzisiaj 
przetrwał przy wejściu na zamko-
wy dziedziniec. W czasach, kiedy 
Karpniki należały do niemieckiej 
rodziny panującej, zgromadzono  
w zamku wiele pamiątek, organizu-

Zamek w 2012 roku

Tak wyglądał zamek w XIX wieku.
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jąc na pierwszym piętrze muzeum  
i udostępniając je wybranej publicz-
ności. W pałacu tętniło życie to-
warzyskie, a wśród utytułowanych 
gości odwiedzających Karpniki nie 
zabrakło zarówno koronowanych 
głów jak też śmietanki europejskiej 
arystokracji. 

Podczas drugiej wojny świa-
towej urządzono w pałacu karp-
nickim stworzoną przez Gunthera 
Grundmanna składnicę muzealną, 
w której umieszczono zbiory zrabo-
wane w państwach okupowanych 
przez hitlerowców. Po zakończe-
niu wojny rezydencja została splą-
drowana przez wojsko radzieckie; 
zabrano wtedy wszystko, co przed-
stawiało jakąkolwiek wartość. Ura-
towały się jedynie elementy wystro-
ju ścian i znalezione w piwnicach 
pomieszczeń gospodarskich książki 
z książęcej biblioteki, którymi przy-
bywający w te strony osadnicy ze 
wschodu najczęściej palili w pie-
cach. 

Droga do ruiny
Do roku 1950 w zamku mieściła 

się Wyższa Szkoła Ludowa. Później 
budynek stał jakiś czas pusty, a od 

połowy lat pięćdziesiątych funk-
cjonował tutaj ośrodek dla dzieci 
niepełnosprawnych. W tym czasie, 
pomimo przeprowadzenia niektó-
rych prac renowacyjnych, obiekt 
powoli podupadał i na początku lat 
siedemdziesiątych jego stan był do 
tego stopnia zły, że dotychczasowi 
mieszkańcy musieli się wyprowa-
dzić. Kolejne lata były dla zabytku 
drogą do ruiny a niezabezpieczony 

zamek padał ofiarą 
kolejnych dewastacji 
i grabieży. W latach 
o s i e m d z i e s i ąt ych 
ubiegłego wieku pa-
łac przeżył inwazję 
poszukiwaczy skar-
bów. Z jednej ze skry-
tek zniknęła wówczas 
srebrna zastawa dla 
80 osób – prezent 
rosyjskiego cara dla 
pary książęcej. Nie 
zachowały się też śre-
dniowieczne witraże. Zbiory sztuki 
i meble wywieziono do Muzeum 
Narodowego w Warszawie. Inne 
rzeczy rozkradziono, np. kandela-
bry z jednej z sal, w latach 70. sprze-
dano na aukcji w Niemczech za 200 
tys. marek. 

Zabytek uratowany
Jeszcze do niedawna właściciele  

zabytku nie życzyli sobie na swoim 
terenie ciekawskich turystów. Na 
bramie wejściowej wisiała tablica 
zakazująca wstępu.  Właściciele pa-
łacu toczyli zresztą wojnę nie tylko 
z turystami, ale także ze sobą na-
wzajem. Zarządzenia konserwatora 

zabytków nakazujące 
rozpoczęcie prac re-
montowych i grożące 
odebraniem zabytku 
nie przynosiły żad-
nego skutku. Pałaco-
wi groziła całkowita 
zagłada. Na szczęście 
rezydencja w Karpni-
kach znalazła nowe-
go właściciela; Jacek 
Masior, biznesmen  
z Gliwic kilka lat 

temu w trakcie wycieczki przypad-
kiem zobaczył pałac, który zrobił 
na nim tak wielkie wrażenie, że ku-
pił nie tylko mocno zdewastowany 
zabytek, ale także 160 przyległych 
do niego  hektarów. 

Hotel i (może) spa
W karpnickim zamku  powsta-

nie ekskluzywny hotel. Jak zapew-
nia właściciel, obiekt nie będzie, tak 

jak dotychczas, zamknięty – zosta-
nie udostępniony do zwiedzania.   
W planach jest również wykonanie 
odwiertu wód termalnych a jeśli 
się uda znaleźć dostęp do gorących 
źródeł, przy hotelu powstanie ośro-
dek spa. Niewykluczone, że uda się 
też zagospodarować pobliskie za-
budowania folwarczne. Aktualnie 
drobiazgowo prowadzony remont 
pozwala na odtworzenie każdego 
zachowanego na zdjęciach i lito-
grafiach detalu – wnętrza zamku 
wyposażono w nowe podłogi i bo-
azerie, sprowadzono repliki pieców 
a w zamkowych oknach na powrót 
zainstalowano witraże  nawiązujące 
do średniowiecznych oryginałów.  
Kosztorys prac remontowych opie-
wał pierwotnie na kwotę 20 mln zło-
tych, okazało się jednak że rzeczy-
wisty koszt remontu będzie wyższy  
o ok. 10 milionów. Dodatkowe kosz-
ty pojawiły się także przy okazji pla-
nowanego odwiertu pozwalającego 
na dotarcie do wód geotermalnych. 
Dwukilometrowa dziura w głąb zie-
mi kosztować będzie 15 mln złotych. 
Łatwo policzyć, że całkowity koszt 
przemiany zabytku w hotel może 
pochłonąć prawie 50 mln złotych. 

W tym miejscu wypada przypo-
mnieć, że Dolina Pałaców i Ogro-
dów Kotliny Jeleniogórskiej  zosta-
ła 20 września 2011 roku wpisana 
na listę pomników historii. Wśród 
pałaców  i parków objętych ochro-
ną znajduje się również zamek  
w Karpnikach.

Tadeusz Siwek
Fot. Archiwum Autora

Budowla na początku XX wieku.

Dziedziniec podczas prac remontowych.
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JELENIA GÓRA
Teatr im. C. K. Norwida: 

„Miedzianka” – 7, 8 maja, g. 19.00 
i 11 maja, g. 17.00, „Samobójca” – 
9, 10 maja, g. 19.00, „Don Juan” 
16, 17 maja o g. 19.00 i 18 maja  
o g. 17.00, „Autobus” – 23, 24 
maja, g. 19.00 i 25 maja, g. 17.00, 
„Alicja w Krainie Dziwów” – 31 
maja, g. 17.00. 

Zdrojowy Teatr Animacji: 
„Cyrk Doktora Dolittle” – 6, 8, 9 
maja, g. 10.00 i 11 maja, g. 16.00, 
„Historyczno-Turystyczna Szop-
ka Jeleniogórska. Odsłona II” – 
11 maja, g. 19.00, Noc Muzeów 
– 17.05, od g. 16.00, „Brzydkie 
kaczątko” – 20 i 29 maja, g. 10.00, 
„Matka – Opowieść” – 21, 22 
maja, g. 11.00, „Dekameron” – 30 
maja, g. 19.00. 

GDAŃSK
 Teatr Wybrzeże: „Wyspa Ma-

rivaux” – 7, 8 i 9 maja, g. 20.00, 
10 i 11 maja, g. 16.00, „Seks dla 
opornych” (Duża scena) – 14 
maja, g. 19.00, 15 maja, g. 17.00, 
18, 20 i 21 maja, g. 19.00, „Słod-
ki Ptak Młodości” – 24 maja, 
g. 17.00 (Scena Malarnia), 25 
maja, g. 19.30 (Scena Malar-
nia), „Skrzynka Pandory” – 24 
maja, g. 16.00, 25 maja, g. 20.00,  
27 maja, g. 19.00, „Amatorki” – 27  
i 28 maja, g. 19.00.  Więcej infor-
macji o spektaklach: http://www.
teatrwybrzeze.pl/spektakle 

Bałtycki Teatr Tańca: „Sen 
nocy letniej/Śmierć i Dziew-
czyna” – 9, 10 i 11 maja, o godz. 
19.00, „Tosca” – 27 maja, g. 19.00,   

NASZ INFORMATOR NA CZAS WOLNY 
Co, gdzie, kiedy w maju

CIESZYN
Teatr im. Adama Mickie-

wicza: Koncert piosenek Edith 
Piaf – „Ale... i nie tylko” – 9 maja,  
g. 18:00, występ Kabaretu „Łow-
cy.B” – 10 maja, g. 18:30, 

 Noc Muzeów – 23/24 maja, 
od g. 0.00. 

JELENIA GÓRA
Lot, ul. Pocztowa 11, tel. 75 76 

76 370, kino@kino-lot.pl; Grand, 
ul. Krótka 3, tel. 600 272 831 oraz 
+48.75 75 223 78, kinogrand@
o2.pl.

GDAŃSK
Cinema City Krewetka, ul. 

Karmelicka 1, tel. (+48 58) 769 30 
00, www.cinema-city.pl; Helikon, 
ul. Długa 57, tel. (+48 58) 301 53 
31, www.neptunfilm.pl; Kameral-
ne, ul. Długa 57, tel. (+48 58) 301 
53 31, www.neptunfilm.pl; Nep-
tun, ul. Długa 57, tel. (+48 58) 
301 82 56, www.neptunfilm.pl; 
Helios, ul. Kołobrzeska 41C, tel. 
(+48 58) 767 99 99, http://www.
heliosnet.pl/2,Gdansk/Strona-
Glowna/; Multikino, Al. Zwycię-
stwa 14, tel. (+48 58) 732 10 10, 
www.multikino.pl; 5D Extreme, 
ul. Obrońców Wybrzeża 1, tel. 
(+48 58) 778 00 00, kino5dextre-
me.pl; 5D FUNMOTION, ul. 
Rajska 10 (GH Madison II pię-
tro), tel. (+48) 798 260 260, www.
funmotion.pl.  

CIESZYN
Piast, ul. Ratuszowa 1, tel. 

(033) 852 04 26, e-mail: biuro-
piast@interia.pl  

JELENIA GÓRA
XXXV Wiosna Cieplicka:  3 maja, 

g. 10.00-16.00 – „Pachnący Maj” 
– kiermasz roślin, Plac Piastowski; 
4 maja, g. 19.00 – Recital aktorski 
Hanny Śleszyńskiej z zespołem, Teatr 
Zdrojowy; 9 maja, g. 18.00 – Koncert 
zespołu „Bob One &Tumbao Ridim 
Band”, g. 20.00 – Koncert zespołu 
„Jamal” – estrada w amfiteatrze w 
Parku Zdrojowym; 10 maja, g. 17.00 
– Koncert zespołu „Paraliż Band”, g. 
19.00 – Koncert zespołu „Lion Vi-
bration”, g. 21.00 – Koncert zespołu 
“Marlene Johnson & Yah Meek feat. 
House of Riddim” (Jamajka/Niemcy/
Austria) – estrada w amfiteatrze w 
Parku Zdrojowym; 11 maja, g. 20.00 
– Koncert zespołu „Habakuk” – Pio-
senki Jacka Kaczmarskiego – estrada  
w amfiteatrze w Parku Zdrojowym; 
18 maja, g. 10.00-18.00 – VIII Cie-
plicki Jarmark Rzemiosła, Park Zdro-
jowy i Muszla Koncertowa; 23 maja, 
g. 16.00 koncert „Wariacje wiosenne”, 
Muszla Koncertowa w Parku Zdro-
jowym; 24 maja, g. 19.00 – Koncert 
muzyki celtyckiej w wykonaniu or-
kiestry „Samanta”, Muszla Koncer-
towa w Parku Zdrojowym; 25 maja, 
g. 19.00 „Nim przyjdzie wiosna”– 
recital piosenek Czesława Niemena  
w wykonaniu laureatów 26 Przegladu 
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, 
Teatr Zdrojowy (koncert biletowa-
ny). Wszystkim imprezom towarzy-
szyć będzie sprzedaż Cieplickiego 
Piernika.

GDAŃSK
17-18 maja –  Europejska Noc 

Muzeów  (wszystkie muzea obszaru 
metropolitarnego, Instytut Kultury 
Miejskiej);  24 maja – Targ Węglowy 
(Święto Miasta).

CIESZYN
Do 23 maja – Inspirujące rze-

miosło w Zamku Cieszyn (dwie 
wystawy, pokazujące jak rzemiosło,  
w tym przypadku polskie, białoru-
skie i słowackie, inspiruje współcze-
snych projektantów).

KINA

TEATRY
IMPREZY
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Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
serdecznie zaprasza do korzystania z usług

Dorota Gniewosz
Mediator d/s Karnych i Cywilnych

Bezpłatne 
porady prawne

dla osób 
niepełnosprawnych
(terminy porad uzgadniane 

w biurze KSON 
lub telefonicznie) 

Adwokat 
Jacek SIEJKA

Radca Prawny 
Bartosz NOWAK

Radca Prawny 
Piotr POCZĘTY

INFORMACJE I ZAPISY
w biurze KSON

ul. Osiedle Robotnicze 47A, 
tel. 800 700 025 

(bezpłatna infolinia)

SPOŁECZNY RZECZNIK OSÓB NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH ZIEMI JELENIOGÓRSKIEJ

przyjmuje we wtorki w godz. 11.00-13.00  
i czwartki w godz. 13.00-15.00  

w biurze Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych   

Osiedle Robotnicze 47A w Jeleniej Górze

58-500 Jelenia Góra ul. Okrzei 11, I piętro
tel. 504 238 128, info@fundacjatuiteraz.eu

Grupa wsparcia spotyka się w każdą środę o godz. 14:00. 
 Spotkania indywidualne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Redaguj biuletyn 
razem z nami!

Zapraszamy do współredagowania 
biuletynu 

Niepełnosprawni Tu i Teraz.

Czytelniku!
Coś Cię denerwuje, chcesz zabrać 
głos w ważnej sprawie, opisać wła-
sne przeżycia, podzielić się do-
świadczeniami? Czekamy na Wa-
sze listy, spostrzeżenia, artykuły 
dotyczące problematyki osób nie-
pełnosprawnych.
Materiały prosimy przesyłać na adres:

Karkonoski Sejmik  
Osób Niepełnosprawnych,  

ul. Osiedle Robotnicze 47A,  
58-500 Jelenia Góra z dopiskiem 

„BIULETYN”, lub drogą elektroniczną 
na adres: ntit-gazeta@o2.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo dokony-
wania skrótów i zmian redaktorskich  

w nadesłanych artykułach.

FUNDACJA
tu i teraz

– porady i informacje w zakre-
sie problematyki społeczno-
-zawodowej osób niepełno-
sprawnych

–  porady prawne
–  porady psychologa, psycho-

onkologa, psychoterapeuty
–  pośrednictwo pracy z możli-

Ośrodek Informacji oferuje osobom niepełnosprawnym, rodzi-
nom, opiekunom oraz pracodawcom i instytucjom zainteresowa-
nym problematyką rehabilitacji społeczno-zawodowej bezpłatne:

OŚRODKA INFORMACJI 
I WSPARCIA 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CENTRUM CZYNNE JEST:  
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 9.00-16.00

zadzwoń – BEZPŁATNA INFOLINIA  
tel. 800 700 025

lub NAPISZ DO NAS! info@kson.pl

wością korzystania z ofert 
pracy

–  porady  Społecznego Rzecz-
nika Interesów Osób Nie-
pełnosprawnych

–  porady mediatora sądowe-
go

– porady asystenta rodziny
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Dzieci z jeleniogórskiego 
Przedszkola nr 14 oraz Szko-
ły Specjalnej pięknie mówiły 
wierszem i zdobyły nagrody na 
XXV Recytatorskim Konkursie 
Wojewódzkim w Zamku Książ. 
Wielkie gratulacje!

28 marca 2014 r. w Sali Balo-
wej Zamku Książ w Wałbrzychu 
odbył się Finał XXV Wojewódz-
kiego Konkursu Recytatorskiego 
Placówek Specjalnych i Integra-
cyjnych. Jest to jedyna tego typu 
impreza w Polsce. 

Do konkursu zostały zakwa-
lifikowane dzieci, które wyło-
niono w eliminacjach szkolnych  
i regionalnych w 16 miastach 
województwa dolnośląskiego. 

Konkurs rozegrano w sied-

miu kategoriach: przedszkola, 
klasy I-III szkoły podstawowej, 
klasy IV-VI szkoły podstawowej, 
klasy I-III gimnazjum, klasy I-III 
szkoły zawodowej, uczniowie 
zespołów edukacyjno-terapeu-
tycznych szkoły podstawowej  
i uczniowie zespołów edukacyj-
no-terapeutycznych gimnazjum. 

Jelenią Górę reprezentowały 
dzieci z: Miejskiego Integracyj-
nego Przedszkola nr 14 w Jele-
niej Górze – Adam Dziarmaga 
(II miejsce) i Nicola Hesse (III 
miejsce), Zespołu Szkół Specjal-

Nagrody dla naszych recytatorów!

nych w Jeleniej Górze – Gabriel 
Jaworski (I miejsce), Maciej Ka-
miński (II miejsce), Oliwia Ko-
ziura (wyróżnienie), Arkadiusz 
Brodowski (nagroda za udział) 

i Daniel Mendryk (III 
miejsce). 

Tegorocznym tema-
tem konkursu było hasło:  
„Z duchem Czasu”, któ-
re recytatorzy realizo-
wali podchodząc do nie-
go bardzo poważnie lub  
z przymrużeniem oka. 
Jury miało trudne zadanie 
z wyłonieniem zwycięz-
ców w każdej kategorii. 

Dodatkowo przyznano dwie na-
grody specjalne, a jedną z nich 
ufundowała Anna Komorowska, 
małżonka Prezydenta RP. 

Emocje jakich doświad- 
czyli wszyscy podczas wystę- 
pów były tak duże, że na długo 
zapadną w pamięci nie tylko wy-
stępującym, ale także zaproszo-
nym gościom. Pomiędzy wystę- 
pami w poszczególnych katego- 
riach odbywały się występy 
wokalno-taneczne zespołów, 
grup młodzieżowych i solistów. 

Joanna Konopka
Fot. Archiwum Przedszkola


