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O NAS W KRAJU I NA ŚWIECIE
Idea ta ma wielu przeciwników, w tym także
niepełnosprawnych. Uważają oni, że powstanie
czegoś w rodzaju getta utrudni integrację i unieMałopolski Sejmik Organizacji Osób Niepeł- możliwi pokazywanie społeczeństwu z jakimi pronosprawnych zwrócił się do Ministra Zdrowia blemami borykają się osoby dotknięte kalectwem
z apelem o zmianę zasad refundacji zakupu apara- na co dzień.
tów do leczenia bezdechu sennego, tak zwanych
protez powietrznych. Na schorzenie to cierpi okoFILMY DLA NIEWIDOMYCH
ło 3% społeczeństwa, ale z pewnością liczba ta
Krzysztof Szubzda, białostocki konferansjer
jest o wiele wyższa. Jego objawy są bowiem sto- i kabareciarz, jako pierwszy w Polsce prowadzi
sunkowo mało znane, a mamy w Polsce niewiele pokazy seansów ﬁlmowych dla niewidomych. Wipunktów diagnostycznych. Powodować ono może dzowie to, czego nie mogą zobaczyć, słyszą. Minę
szereg innych powikłań, między innymi choroby bohatera, opisy przyrody, czy zdarzenia poznają
płuc, zawały mięśnia sercowego, udary mózgu.
z komentarza narratora, który musi zdążyć przekaObecnie Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca zywać informacje w przerwach między dialogami.
70% ceny najtańszego aparatu. Oznacza to, że paPoza Białymstokiem seans taki zorganizowano
cjent musi dopłacić 600 złotych, co dla wielu osób między innymi w Łodzi. Dzieci niewidome obejstanowi zbyt dużą kwotę i rezygnują z zakupu. rzały animowaną bajkę „Epoka lodowcowa 2”.
Wnioskodawcy apelują o wprowadzenie dopłat w
Telewizja Polska proponuje obejrzenie w tej
wysokości 90%.
technice w internecie serialu „Ranczo”.
Apel poparł Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.
SĘDZIA NA WÓZKU

O TAŃSZE PROTEZY
POWIETRZNE

17-letni Lee Steege z Southampton w Anglii
cierpi na mózgowe porażenie dziecięce i z tego
Pomysł stworzenia osiedla dla osób niepełno- powodu musi jeździć na wózku inwalidzkim. Nie
sprawnych ruchowo pojawił się kilka lat temu na przeszkodziło mu to w zdaniu egzaminów i otrzyŚląsku. Jego autorzy chcieliby, aby wszystko na maniu uprawnień do sędziowania meczów piłkarnim zostało zaprojektowane w sposób przyjazny skich.
Na razie poprowadzi małe spotkania, pięciu na
dla niepełnosprawnych – mieszkania, sklepy, ulice,
ośrodki rehabilitacji. Przez długi czas nie udawało pięciu, ale jego celem jest występ na ligowym bosię nakłonić żadnego z samorządów do włączenia isku.
Na podstawie Gazety Wyborczej,
się w realizację projektu i wyznaczenia terenu pod
The
Sun, www.niepełnosprawni pl
budowę. Obecnie zainteresowanie planami wykaopracował AG
zują władze Mysłowic.

OSIEDLE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIESIĘCZNIK OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I STARSZYCH DOFINANSOWANY
PRZEZ URZĄD MIASTA
JELENIEJ GÓRY I STAROSTWO
ZE ŚRODKÓW PFRON

Wydawca: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Redagują: Marek Chromicz, Andrzej Grzelak (red. naczelny) i zespół
wolontariuszy KSON
Adres wydawcy i redakcji: ul. Grabowskiego 7, 58-500 Jelenia Góra,
tel.: 075 75 242 54, tel./fax centrum informacji: 075 75 231 83,
e-mail: biuro@kson.pl • www.kson.pl
Łamanie: AD REM, Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60, tel. 075 75 222 15
Druk: NYC Drukarnia, ul. Grabowskiego 7, 58-500 Jelenia Góra
Redakcji nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń,
ts – tekst sponsorowany.
Nakład 2000 egz.

2 TU i TERAZ

egzemplarz bezpłatny

SPOŁECZNY RZECZNIK OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZIEMI JELENIOGÓRSKIEJ
przyjmuje we wtorki w godz. 11.00-13.00
i czwartki w godz. 13.00-16.00
w biurze Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
przy ul. Grabowskiego 7 w Jeleniej Górze
Redakcja „Tu i Teraz” proponuje

zamieszczanie reklam oraz tekstów sponsorowanych.
Niskie ceny – wysoka skuteczność!
Docieramy do ponad 8 tysięcy Czytelników!
Zamówienia przyjmuje Biuro KSON-u.

W janowickim DPS-ie

To jest po prostu ich dom
Jeden z najlepszych, znakomicie zorganizowany
i prowadzony Dom Pomocy Społecznej w Janowicach
Wielkich nie zawsze budził takie skojarzenia. Starsi
mieszkańcy tej miejscowości wspominają, że zaledwie
kilkanaście lat temu mówiono o nim: „dom darmowej
pracy przy gospodarstwie rolnym”. Ludzie zapamiętali bowiem, że choć formalnie gospodarstwo rolne było
tylko „pomocnicze”, to tak naprawdę DPS funkcjonował jako ośrodek darmowej siły roboczej dla niego.
Dziś, na szczęście, tamte czasy to już historia, a janowicki
DPS tylko sylwetką zabudowań
i lokalizacją przypomina obiekt
sprzed zaledwie kilkunastu lat
– pełen biednych, smutnych,
niesprawnych, a często ciężko pracujących pensjonariuszy,
dla których był w istocie tylko

Obecnie we wspaniale wyremontowanym dawnym pałacu i
kompleksie zabudowań folwarcznych mieszka 90 osób, dla których
DPS jest po prostu domem, miejscem gdzie czują się jak u siebie
– dobrze i bezpiecznie. Choć każdy wymaga całodobowej opieki,
to większość jest świadoma tego
gdzie jest i jak żyje.
– My są stare, ale jak wielkie
dzieci – mówi jeden z pensjonariuszy.
I tak jest rzeczywiście, bo choć
większość
mieszkańców porusza się
samodzielnie, każdy wymaga czegoś
znacznie więcej niż
tylko jedzenia, miejsca do spania i elementarnej higieny.
Edyta Zatorska
Każdy, niezależnie
od stanu ułomności,
swoistą poczekalnią. Wówczas
chce mieć własne
zresztą niepełnosprawnych wymiejsce pod słońcem
magających całodobowej opieki
– własny kąt, własne
wszędzie traktowano jako „chwiłóżko, regał, ręczlowych gości” oczekujących na
nik i opiekę, czyli
zejście z tego świata. Janowicka
po prostu dom. I tak
placówka nie była wyjątkiem.
właśnie tu jest.

Dziewięćdziesięcioma mieszkańcami opiekuje się kilkudziesięcioosobowy zespół ludzi. Dla
nich praca tutaj to coś znacznie
więcej niż tylko zatrudnienie, to
powołanie, choć oczywiście o
różnym stopniu zaangażowania.
Jak twierdzi pani Edyta Zatorska, kierująca działem opiekuńczo-terapeutycznym, predyspozycje do pracy w tym miejscu są
szybko weryﬁkowane. Nikt bowiem kto nie umie się zaangażować i polubić swoich podopiecznych nie wytrzymuje długo.
Pensjonariusze, choć często
o mentalności dzieci, mają co
najmniej po 18, a najstarszy ponad 72 lata. Zwykle traﬁają do
DPS-u w sytuacji, gdy załamują
się opiekuńcze możliwości ich
rodzin. Dlatego tak ważne jest by
nowy dom przypominał rodzinne gniazdo. Wielu odwiedzają

Pracownia plastyczna
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Tekst finansowany przez Starostwo ze środków PFRON

rodziny. Rodzice często szukają
potwierdzenia tego, że nie zrobili dziecku krzywdy oddając
je tutaj. Bo dla nich nawet jeśli
to „dziecko” ma 40 lat, nadal
pozostaje tylko dzieckiem wymagającym stałej opieki, której
oni, często już będąc w starszym
wieku, nie mogą zapewnić.

Pokoje pensjonariuszy

Jadalnia
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Zdarza się, że mieszkańcy nawet tylko po krótkiej wizycie w
rodzinnym domu chcą za wszelką cenę wracać do DPS-u. Tu
jest im po prostu lepiej, tu mają
swoje środowisko, tu nikt się z
nich nie śmieje, a wszyscy inni
są jakoś podobni do nich. Chcą
po prostu wracać do siebie. Właściwie wszyscy gdy ich zapytać
gdzie mieszkają,
niekiedy z dużą
trudnością wymowy odpowiadają – w domu.
Każdy ma zapewnioną opiekę właściwą dla
jego stanu – od
wymiany pampersów, a takich
jest ponad trzydziestu, aż po
specjalistyczną
rehabilitację psychologiczną czy
ruchową.
Pomocnicza praca
w kuchni, w pralni i w innych
obiektach daje
tym ludziom sporo zajęć, organizując ich czas.
Wykonują je tylko ci, którzy tego
chcą. A chcą i lubią, bo dla wielu
jest to możliwość
dodatkowego,
bliskiego kontaktu z personelem,
a tego oczekują.
Czują się wtedy
potrzebni, w jakiś
sposób normalni,
akceptowani i lubiani. Inni wybierają telewizor,
terapię manual-

ną, malowanie lub „roboty ręczne”. Są i „leniwi”, dla których
wylegiwanie się jest najlepszym
zajęciem. Nikt tu nikogo do niczego – poza oczywistą koniecznością – nie zmusza i nikt się nie
śmieje, gdy „dorosłe chłopy” po
raz setny z ogromnym zaangażowaniem oglądają Gustlika i jego
przyjaciół, wraz z aktorami głośno powtarzając wyuczone już
na pamięć dialogi.
Edyta Zatorska na pytanie
czy zdarzają się przypadki radykalnej poprawy stanu zdrowia mieszkańców, odpowiada ze
smutkiem:
– Naszą radością jest tylko
to, że często umiemy utrzymać
stan, w jakim pojawili się nasi
podopieczni. Głównym celem
jest walka z pogarszaniem się ich
zdrowia. Ale mamy dwóch braci
bliźniaków, którzy u nas wspaniale się rozwinęli. Ich matka
jest szczęśliwa, że synowie potraﬁą powiedzieć: „mama, jedzie
auto”, co chyba oznacza nasz
przyjazd po nich. Takich przypadków jest jednak bardzo mało.
Praca z podopiecznymi janowickiego DPS-u nie należy do
najłatwiejszych. To dorośli, często silni mężczyźni, mający swoje poglądy, sympatie, przyjaciół,
ale i wrogów, bo przecież nie
wszyscy wszystkich jednakowo
lubią. Zdarza się czasem podbite
oko albo siniak. To zawsze musi
być wyjaśnione, a konﬂikt wyciszony. W tym środowisku nie
może być agresji.
Bywa i miłość, bo mieszkańcy mają okazje do spotkań z paniami z innych DPS-ów. Są wizyty, wspólne ogniska.
– Nasze chłopaki mają więc
i swoje dziewczyny, ale to tylko
platoniczne, chwilowe, choć czasem gorące miłości – opowiada-

ją opiekunowie. – Zdarzają się
także przypadki uczuć skierowanych do osób z personelu, ale
i one szybko wygasają. W tym
środowisku stanów stabilnych
jest, niestety, niewiele. Dbamy
zresztą o to, by uczuć nie rozpalać, nie rozbudzać nadziei, bo nie
ma możliwości, aby „zakochani”
mogli kiedykolwiek być razem.
– Przyzwyczajamy się do
nich, a oni odchodzą – te słowa
pani Edyta wypowiada z trudem.
– Mamy teraz dwóch podopiecznych chorych na raka, którzy
przecież chcą żyć. Jak zachować
do nich dystans, jak można obojętnie patrzeć na ich los? Nasza
praca to także nocne telefony
z informacjami, że ktoś umarł.
Do tego nie można się przyzwyczaić! Tych ludzi tak łatwo jest
polubić. Przyjemnie jest patrzeć
jak wzajemnie się wspierają, jak
opiekują sobą, wspólnie funkcjonują w tym środowisku.
Praktycznie każdy z mieszkańców dysponuje swoimi pieniędzmi, bo 30 procent rent
i innych dochodów pozostaje do
ich dyspozycji. Za te pieniądze
mogą kupować nie tylko papierosy czy słodycze, ale i meble do
swoich pokojów, jeśli uzbierali
na ten cel odpowiednią kwotę.
Kupują też przykładowo dvd
lub komputery, oczywiście pod
kontrolą personelu. Nie ma jedynie mowy o nabywaniu alkoholu i jego spożywaniu. Ale i to,
choć sporadycznie, zdarza się
i zawsze jest przedmiotem szczególnej troski personelu.
Jedno, dwu, maksymalnie
trzyosobowe pokoje zwykle są
indywidualnie urządzone, zgodnie z gustem i możliwościami
ﬁnansowymi ich mieszkańców.
Są więc izby niemal paradne
i bardzo skromne, wyposażone

standardowo.
W ich utrzymaniu pomaga pracownik
pierwszego
kontaktu, ktoś
z
personelu
obdarzany największym zaufaniem. Także ci ludzie
dokonują dla
mieszkańców
indywidualnych zakupów,
zawsze po spełnieniu procedur
gwarantujących ﬁnansową rzetelność
i właściwą jakość.
– Jeszcze całkiem
niedawno – opowiada jedna z opiekunek – gdy szliśmy z
podopiecznymi przez
wieś, ludzie siedzieli
w oknach i oglądali
ich jak coś dziwnego,
niezwykłego. Dziś to
już się nie zdarza.
Natomiast bywa, że
nawet wykształceni
i inteligentni goście
naszego domu, czasem nawet oﬁcjalni,
dziwią się warunkom
i „luksusom”, twierdząc, że to
niepotrzebne wydatki. Niekiedy
bywa to problemem.
Ruchem ludzi w DPS-ach rządzi los. Właściwie tylko śmierć
pensjonariusza zwalnia miejsce.
W tej chwili w Janowicach oczekują na nie tylko dwie osoby, choć
warunki i opieka są tu znakomite.
Przyczyna niewielkiego zainteresowania tkwi chyba w pieniądzach. Zgodnie z przepisami 70
procent dochodów mieszkańca
przejmuje DPS. Wiele rodzin
woli, aby ta kwota pozostała w jej

Śladami Kubicy

Przy konsoli do gier
budżecie. Na kierowaniu potrzebujących do DPS-ów oszczędzają także gminy. W tym wypadku
sytuacja się poprawia, choć do
ideału jest jeszcze daleko.
Jak żyją ludzie chorzy i niepełnosprawni, potrzebujący stałej opieki, troski i rehabilitacji,
świadczy o nas samych. Bywa,
że uważamy ich za ciężar, który
niepotrzebnie obciąża społeczeństwo, bywa, że ich stałe, choć
niewielkie dochody są zabierane
TU i TERAZ
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przez pazerną rodzinę i dlatego
pozostają poza fachową opieką.
Ci, którzy traﬁli do takich domów jak janowicki DPS, mogą
mówić o prawdziwym szczęściu
w nieszczęściu. Tu bowiem, choć
bardzo chorzy, niesamodzielni
i skazani przez los na nieustanną
opiekę innych ludzi, są jednak
w jakiś sposób szczęśliwi. Bo są
po prostu w domu!
Tekst i zdjęcia mar
*
DPS w Janowicach Wielkich
należy do jeleniogórskiego starostwa i jest przez nie utrzymywany, co gwarantuje zaspokojenie podstawowych potrzeb podopiecznych. Dom korzysta też
z pomocy sponsorów.
Dzięki charytatywnej organizacji z miejscowości BOXTEL

z Holandii zakupiono 100 nowoczesnych, doskonałych
łóżek.
Państwo Anna
i Sef Zanders przysłali do Janowic
w ciągu 19 lat 25
TIR-ów
różnych
darów. Przekazali
też znaczne środki
ﬁnansowe.
Gmina wyróżniła ich za to tytułami
honorowych obywateli Janowic
Wielkich.
Po śmierci męża dziś ponad
70-letnia pani Anna nadal prowadzi działalność charytatywną,
a dołączył do niej jej syn Eric,
prowadzący w Łodzi dużą holenderską ﬁrmę ALREC SING
&DISPLAY. Ostatnio DPS
otrzymał od niego przyczepkę

do busa, nowe gokarty, sprzęt
komputerowy, konsole do gier
i wiele innego sprzętu.
Dyrektor
janowickiego
DPS-u pan Edward Szkliński
niezwykle wysoko oceniając tą
pomoc, dodaje, że dary materialne są bardzo istotne, ale liczy się
też ogromnie okazywane jego
podopiecznym serce i zwykłe,
ludzkie podanie im ręki.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną i poszukującą pracy
możesz wziąć udział w

kursach
organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
oraz Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
PROPONUJEMY KURSY Z ZAKRESU:
• PODSTAWOWEJ OBSŁUGI KOMPUTERA
• KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ Z NALICZANIEM PŁAC
• PODSTAW JĘZYKA ANGIELSKIEGO
• PODSTAW JĘZYKA NIEMIECKIEGO
a także na
• PRAWO JAZDY KATEGORII B
oraz
• WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
Kursy kończą się egzaminem. Absolwenci otrzymują certyﬁkaty.

Zwiększ swoje szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy i skorzystaj z naszej oferty!

ZAPRASZAMY
wszystkich zainteresowanych do KSON-u!
Ul. Grabowskiego 7, 58 500 Jelenia Góra, tel. 075 75 242 54, 075 75 231 83
Osobom, które nie będą mogły skorzystać z doﬁnansowania Powiatowego Urzędu
Pracy, oferujemy atrakcyjne ceny i dogodne formy płatności!
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Dla ludzi pióra

Zapraszamy do udziału w konkursach
OTWARTY KONKURS Termin zależy to od tego kiedy nadsyłać do Osiedlowego Domu
ujrzy on światło dziennie. O do- Kultury (58 506 Jelenia Góra, ul.
LITERACKI
„NIEPOWTARZALNOŚĆ” kładnej dacie wszyscy zaintere- Komedy Trzcińskiego 12) w nie-

sowani zostaną poinformowani.
Konkurs i wydawnictwo ﬁOrganizatorem jest Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czar- nansowane są przez Miasto Jelenoleskiej. Opowiadania (do 10 nia Góra przy własnym udziale
stron maszynopisu) lub wiersze organizatora.
(zestaw trzech) powinny być inspirowane niepowtarzalnością
REGION
Jeleniej Góry, jej teraźniejszoJELENIOGÓRSKI
ścią, przeszłością, ludźmi, urokliwymi miejscami, zabytkami,
W GAWĘDZIE,
itp.
POEZJI I PIOSENCE
Nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagrodzone prace
W ramach tegorocznego już
w 3 egzemplarzach (opatrzone XXV Turnieju „Region Jeleniogodłem) należy nadsyłać do 15 górski w Gawędzie, Poezji i Piolipca na adres siedziby organi- sence” jego organizator – Osiezatora (58-506 Jelenia Góra, ul. dlowy Dom Kultury, w kategorii
Komedy Trzcińskiego 12) lub „Słowo pisane” ogłasza otwarty
jego biura (51-149 Wrocław, ul. konkurs literacki. Oceniane będą
Sportowa 29) w kopercie ozna- teksty (poezja, piosenka, gaczonej nazwą: Konkurs Niepo- węda – opowiadanie) związane
wtarzalność.
z tematem turnieju.
W zaklejonej małej kopercie
Każdy uczestnik może zgłoz godłem powinny znajdować sić trzy wiersze lub prozę o łączsię dane autora: imię, nazwisko, nej objętości nie przekraczająadres, numer telefonu, adres cej pięciu stron maszynopisu.
emaliowy. Pożądane, ale nieko- Każdy tekst musi być opatrzony
nieczne jest dołączenie tekstów godłem. Teksty należy złożyć
na płytce CD.
w kopercie oznaczonej nazwą:
Łączna pula nagród wynosi „XXV Turniej Region Jelenio1500 zł.
górski w Gawędzie, Poezji i PioOcena prac i zakwaliﬁkowa- sence – Słowo pisane”. Trzeba
nie utworów do zbioru pokon- dołączyć zaklejoną małą kopertę
kursowego w wydaniu książ- opatrzoną takim samym godłem,
kowym nastąpi do 20 sierpnia. w której powinny się znajdoKsiążka powinna się ukazać do wać dane autora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu. Mile
30 września bieżącego roku.
Ogłoszenie wyników zapla- widziane będą teksty w formie
nowano między 20 września a 20 elektronicznej.
Zgłaszane prace nie mogą
października podczas wieczoru
literackiego promującego wy- być wcześniej publikowane i nadany zbiór wierszy i opowiadań. gradzane. Składać je należy lub

przekraczalnym terminie do 14
października 2007 rok (decyduje
data wpływu). Z pewnością jest
on bardzo dogodny, ponieważ
mamy wakacje, jest więc więcej
czasu na twórcze przemyślenia.
Nagrodzone teksty zostaną
opublikowane w wydaniu książkowym.
Niezależnie od zgłoszenia
do konkursu literackiego autorzy, zarówno osoby dorosłe jak
i dzieci oraz młodzież, mogą
wziąć udział w innych kategoriach Turnieju – „Słowo mówione” i „Słowo śpiewane” (tylko
dzieci i młodzież).
Ogłoszenie wyników we
wszystkich trzech kategoriach
nastąpi podczas koncertu laureatów 20 października. o godz.
16.00.

*
Zachęcamy
do
udziału
w konkursach, zachęcając jednocześnie do nadsyłania prób literackich także do naszej redakcji.
Najciekawsze opublikujemy.
ms
OGŁOSZENIA
dotyczące spraw istotnych
dla osób niepełnosprawnych
(sprzęt rehabilitacyjny,
zamiana mieszkań,
poszukiwanie opiekunów, itp.)

redakcja TU I TERAZ
przyjmuje BEZPŁATNIE.
Kontaktować się należy
w tej sprawie
z Biurem Sejmiku.
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Spółdzielnia Usługowa PIAST

Największy pracodawca
niepełnosprawnych
Piast działa nieprzerwanie już od ponad 55 lat. Firmę
założono w 1951 roku jako Międzywojewódzką Usługową Spółdzielnię Inwalidów PIAST. W tamtym czasie
jej głównym zadaniem było stwarzanie miejsc pracy
dla wojskowych kombatantów, których kilka lat po
wojnie było bardzo wielu.
Spółdzielnia od początku była
nastawiona na ochronę mienia,
szczególnie zaś na strzeżenie
obiektów przemysłowych. Z cza-

Stanisław Marek
sem znacznie poszerzyła zakres
świadczonych usług. Przez wiele
lat zajmowała się między innymi
naprawianiem odbiorników radiowych i telewizyjnych. Specjalistyczne zakłady usługowe były
rozsiane po całej południowej
i zachodniej Polsce i dobrze znane
jej mieszkańcom. Jeden z ostatnich jeszcze stosunkowo niedawno działał w Jeleniej Górze.
Stanisław Marek, dyrektor jeleniogórskiego oddziału
Spółdzielni Usługowej Piast,
8 TU i TERAZ

informuje, że ﬁrma jest jednym
z największych pracodawców
dla osób niepełnosprawnych nie
tylko na Dolnym Śląsku. Obecnie zatrudnia ponad 1800 osób,
w tym około 80% to ludzie dotknięci kalectwem. Pozostali
zajmują się szczególnie trudnymi zadaniami, takimi jak przykładowo udział w uzbrojonych
grupach interwencyjnych, których członkowie muszą być całkowicie i pod każdym względem
sprawni.
Piast działa nie tylko na terenie Dolnego Śląska, ale także na Górnym Śląsku, Śląsku
Opolskim, Ziemi Lubuskiej i w
Wielkopolsce. Specjalizuje się
obecnie w ochronie wewnętrznej, parkingów, placów i budyn-

ków publicznych oraz dużych
zakładów przemysłowych. Spory procent działalności stanowią
także usługi z zakresu porządku
i utrzymania czystości.
Stanisław Marek mówiąc
o spółdzielni podkreśla, że niepełnosprawni świetnie sobie
w takiej pracy radzą co dowodzi,
że fałszywa jest opinia jakoby
nie mogli pracować w ochronie mienia. Niektórzy twierdzą
z przekąsem, iż ”niepełnosprawny niewiele może ochronić”.
A przecież nikt przykładowo
osobie z dysfunkcją nóg nie każe
biegać. Może ona doskonale dozorować teren spokojnie i systematycznie go patrolując. Od
biegania i „łapania złodzieja”
są inni, chociażby wspomniane
grupy interwencyjne. To kwestia
specjalizacji – każdy otrzymuje
takie zadania, które może bezpiecznie spełniać.
W ﬁrmie zatrudnionych jest
też spora grupa kobiet. Zwykle
pracują w służbach utrzymania
czystości.

Piast, podobnie jak inne zakłady tego typu, nie może się
pochwalić wysokimi zarobkami
swoich pracowników. Wynika
to jednak z jego specyﬁki. Zdecydowana większość zatrudnionych ma inne, zwykle stałe źródła dochodu, głównie renty. Praca w spółdzielni jest więc najczęściej sposobem na zarobienie
dodatkowych pieniędzy, a wiele
osób broni się przed przekroczeniem limitu dochodów. Dlatego pensje w zasadzie oscylują
w okolicy najniższej średniej
krajowej.
Na terenie Jeleniej Góry Piast
zajmuje się głównie ochroną
mienia, dozorowaniem systemów alarmowych, prowadzeniem dwóch parkingów i usługami porządkowo-czystościowymi. Są też grupy interwencyjne.
W strukturze organizacyjnej
ﬁrmy są cztery oddziały terenowe – w Legnicy, Jeleniej Górze,
Zgorzelcu i Lubiniu. Jeleniogórski oddział ma też biuro we Wrocławiu, odpowiada za funkcjonowanie pracowników między
innymi na terenie Opolskiego
i Górnego Śląska. Zatrudnia około 430 osób. Pracują one przede
wszystkim na obszarze zachodniej części dawnego województwa jeleniogórskiego i w rejonie
Wałbrzycha.
Dyrektor Stanisław Marek
nie ukrywa, że podobnie jak
inni kierownicy zakładów pracy
chronionej jest zaniepokojony
zapowiadanymi zmianami ustawodawstwa. Obecnie, gdy jeszcze funkcjonuje system ulg ekonomicznych, byt ﬁrmy takiej jak
Piast jest bezpieczny, ale zapowiadane zmiany mogą ten stan
zmienić. Słabsze zakłady już teraz borykają się z kłopotami, bo
„ulgę zusowską” najpierw nale-

ży zapłacić, a potem czekać na
zwrot pieniędzy. Nie każdy posiada nadwyżki budżetowe.
– Mamy dobrych i oﬁarnych
pracowników – mówi Stanisław
Marek – takich z którymi chce
się pracować. Najlepiej o tym
świadczy fakt, iż praktycznie
nie stosujemy kar regulaminowych. Jeśli ktoś zawini oczywiście karzemy, ale takich zdarzeń
jest bardzo niewiele. Zapewniamy załodze opiekę lekarską,
w tym pomoc chirurga, lekarza
ogólnego i specjalisty z zakresu
medycyny pracy. Warto tu podkreślić, że choć zatrudnieni to
w ogromnej większości ludzie
niepełnosprawni, ilość zwolnień
lekarskich utrzymuje się na zwykłym, przeciętnym poziomie. To
świadczy o zaangażowaniu naszych pracowników, ich solidności i rzetelności.
Spółdzielnia gwarantuje im
dostęp do szerokiego pakietu
usług socjalnych. Wielki nacisk
jest też kładziony na pełne wykorzystanie funduszu rehabilitacyjnego. Dzięki temu wiele osób
korzysta z całkowicie refundo-

wanych dwutygodniowych turnusów rehabilitacyjnych wypełnionych specjalistycznymi zabiegami.
Dla środowiska niepełnosprawnych bardzo ważne jest to,
że ﬁrma intensywnie się rozwija. Po głębokim kryzysie sprzed
sześciu lat, zakończonym zmianą zarządu i poważnymi zmianami organizacyjnymi, przeżywa obecnie czas dynamicznego
rozwoju. Poziom zatrudnienia
jest niemal dwa razy wyższy niż
w tamtym okresie i stale rośnie,
bowiem w miarę pozyskiwania
nowych kontrahentów przyjmowani są też nowi pracownicy,
ostatnio głównie do usług porządkowych. Tylko w Jeleniej
Górze w tym roku zatrudnienie
w tej grupie wzrosło o niemal
dwadzieścia osób, w tym większość niepełnosprawnych. Podobna sytuacja panuje w zakresie usług ochrony mienia. Jest
więc szansa na kolejne miejsca
pracy dla niepełnosprawnych
z naszego regionu.
Tekst i fot. Mar
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• Z redakcyjnej poczty •

SKAZANI
NA WROCŁAWSKI
DWORZEC
Młode pokolenie zapewne w to nie uwierzy, ale
były takie czasy kiedy pociągi z Jeleniej Góry kursowały do Wrocławia mniej więcej co dwie, trzy
godziny przez całą dobę. Pośpieszne potrzebowały na pokonanie tej trasy dwóch godzin, a osobowe jechały godzinę dłużej. Być może taki porządek był charakterystyczny dla komunizmu, bo w
kapitaliźmie każdy pociąg potrzebuje na dotarcie
do Wrocławia prawie czterech godzin, a połączeń
ze stolicą Dolnego Śląska jest o wiele mniej. Jeleniogórzanie i mieszkańcy innych pobliskich
miejscowości już się do tej sytuacji przyzwyczaili
i przeważnie jeżdżą autobusami, których jest na
szczęście sporo, jednak nie o każdej porze.
Kilkanaście dni temu wracałam z Warszawy pociągiem „Fredro”. Planowo jest on we Wrocławiu o

NIE TAKIE NIEWINIĄTKA!
Jak tylko przygrzeje słońce wzdłuż i wszerz
Europy, i nie tylko, rozpoczynają się protesty rowerzystów. Na naszym terenie również mamy
z nimi do czynienia. Domagają się przede wszystkim budowy ścieżek rowerowych oraz traktowania ich jako pełnoprawnych uczestników ruchu
drogowego. Wszyscy z szacunkiem wysłuchują
ich postulatów, nikt nie ma odwagi polemizować,
bo przecież walczą o powietrze bez spalin, a ekologia to rzecz święta.
Ścieżki oczywiście powinny powstawać, jednak z moich obserwacji zza kierownicy wynika, że
rowerzyści to nie takie znowu niewiniątka szykanowane przez władze, a głównie właścicieli samochodów. Łamanie przez nich przepisów to właściwie codzienność, a rzadko zdarza im się ponosić
za to odpowiedzialność. Piesze patrole policji są
rzadkością, a tylko takie mają większą szansę ich
skontrolować.
Rowerzysta raz jest samochodem, a raz pieszym – w zależności od sytuacji na jezdni. Jeśli
10 TU i TERAZ
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godzinie 21.38, autobus PKS odjeżdża do Jeleniej
Góry o 21.45. Teoretycznie więc przesiadka jest
możliwa. W tym jednak dniu „Fredro” spóźnił się
o 7 minut. Ostatnia „Krycha” opuszcza Wrocław
jeszcze wcześniej. Nie pozostało mi więc nic innego jak czekanie na pociąg o godzinie 3.05. Spędzanie w nocy czasu na ławkach wrocławskiego
dworca nie należy do przyjemności. Na dodatek
byłam z dwójką dzieci. Aby znaleźć się w Jeleniej
Górze musiałam więc stracić całą noc.
Czytałam, że jeleniogórskie władze liczą na
to, że zmodernizować linię kolejową uda się przy
okazji przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej. Jednak po pierwsze nie wiadomo czy tak
się stanie, a po drugie do roku 2012 pozostało jeszcze sporo czasu. Może więc na razie ktoś zajmie
się zsynchronizowaniem połączeń kolejowych
i autobusowych, tak aby bez kłopotów można było
przesiadać się we Wrocławiu. Niejednokrotnie już
pojawiały się apele w tej sprawie i jak na razie bez
rezultatów. Mam nadzieję, że mój okaże się skuteczny.
Małgorzata Zielińska

jest dla niego niekorzystna, nie sygnalizując tego
zjeżdża na chodnik, aby po chwili znowu ścigać
się z samochodami. Jeśli jest wśród pieszych to
zebry przejeżdża, choć to zabronione. Rowery nie
posiadają odpowiednich świateł, co nie przeszkadza ich właścicielom poruszać się także po zapadnięciu zmroku. Na terenach wiejskich, ale nie
tylko, dodatkowo mają czasami kłopoty z utrzymaniem równowagi z powodu nadużycia napojów
wysokoprocentowych.
Na rower wsiadają ludzie starsi, niezbyt sprawni. Zajmują środek jezdni, ich jednoślad jedzie
powoli – raz w lewo, raz w prawo. O bezpiecznym wyprzedzeniu nie ma mowy. Nie mam nic
przeciwko seniorom, bo sam też nie jestem już
najmłodszy. W każdym jednak wieku trzeba mieć
choć trochę krytyczne podejście do siebie i czasami zadać sobie pytanie czy rowerowa wyprawa
nie jest ponad moje siły.
W Jeleniej Górze równolegle do odcinka estakady, od jej skrzyżowania z ul. Grunwaldzką
w kierunku Zgorzelca, przebiega ścieżka rowe-

rowa. Nie wszyscy jednak z niej korzystają. Są
i tacy, którzy pracowicie pedałując w pocie czoła
pną się estakadą pod górę, bo przecież mają takie
same prawa jak kierowcy samochodów. Zapewne
jednak nie przeszkodzi im to we wzięciu udziału
w jakimś kolejnym proteście związanym z brakiem ścieżek rowerowych.
Po przeczytaniu tego co napisałem zapewne
wielu czytelników sądzi, iż jestem wrogiem rowerów. To nieprawda. Sam nim jeżdżę. Uważam
jednak, że na drodze najważniejsze powinno być
bezpieczeństwo, a wielu rowerzystów, choć oczy-

wiście nie wszyscy, stwarza poważne zagrożenie
dla innych. Sądzę, iż poddawani powinni być
częstszym kontrolom. Jak na razie bowiem wyraźnie stoją ponad prawem.
Po autostradzie rowerami poruszać się nie wolno, nie rozumiem więc dlaczego można po zatłoczonych, przelotowych ulicach miast. Z pewnością
zakaz powinien obowiązywać na jeleniogórskiej
estakadzie. Tam nie ma miejsca na rower! Kiedy
dwa pasy są zajęte mozolnie pokonującego wzniesienie rowerzystę nie sposób wyprzedzić.
Zbigniew W. z Kowar

Klub Miłośników Ciekawego Życia
zaprasza

od 26 do 30 sierpnia
na

WYCIECZKĘ DO WILNA
W programie między innymi zwiedzanie: Ostrej Bramy z cudownym obrazem
Matki Boskiej, Wileńskiej Starówki, Cmentarza na Rossie, Góry Trzech
Krzyży, zamku w Trokach.
Koszt wycieczki:
360 zł – osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania PFRON
510 zł – pozostali
W ramach opłaty organizator zapewnia: przejazd autokarem, po trzy noclegi, śniadania
oraz obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie. Na bilety wstępu należy
przeznaczyć około 10 Euro.
Bliższe informacje i zapisy w Biurze KSON od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00
do 15.00, tel. 075 75 23 283, 0 602 595 051.

KSON ORGANIZUJE
WARSZTATY DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POSZUKUJĄCYCH PRACY

• Prowadzenie
działalności
gospodarczej
w krajach UE (Francja, Niemcy, Holandia)
• Autoprezentacja – jak wywrzeć dobre wrażenie
na pracodawcy
• Jak sporządzać dokumenty aplikacyjne

Tematy zajęć:
• Aktywnie poszukuję pracy
• Jak radzić sobie ze stresem
• Zaplanuj swoją karierę zawodową – jak
wykorzystać potencjał zawodowy i osobisty
w poszukiwaniu pracy

Zapisy na zajęcia
przyjmowane są w Biurze Sejmiku
(ul. Grabowskiego 7, Jelenia Góra)
w godz. 10.00 -14.00
lub telefonicznie – 075-75-23-183
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Co gminy robią dla niepełnosprawnych (2)

Samorządy nie wiedzą ile osób potrzebuje pomocy
Jak już informowaliśmy od września do listopada ubiegłego roku Pentor Research International SA, na zlecenie PFRON, opracował obszerny raport zatytułowany:
„Gmino jaka jesteś? Badanie działalności gmin na rzecz
osób niepełnosprawnych”. Przed dwoma miesiącami
przedstawiliśmy wypływające z niego ogólne wnioski,
a dziś nieco danych bardziej szczegółowo przedstawiających sytuację ludzi dotkniętych kalectwem na rynku
pracy oraz działalność gmin, która teoretycznie ma polepszyć ich sytuację.
Co trzeci bezrobotny chce
pracować
68% niepełnosprawnych to
osoby trwale pozostające bez zatrudnienia, czyli ponad 30 miesięcy w ciągu ostatnich trzech
lat. 10% ankietowanych nie miało w tym czasie pracy przez ponad rok, a jedynie co szósty nie

mógł narzekać na problemy ze
znalezieniem etatu, choć tylko w
wypadku 44% z nich był to etat
pełny. 22% pracowało w niepełnym wymiarze godzin, 15 – „na
czarno”, a 13% zajmowało się
różnymi zajęciami dorywczymi.
Pracę najczęściej podejmują
osoby dobrze wykształcone oraz

Czy chcesz podjąć pracę?

Jesteś osobą bezrobotną. Czy aktualnie szukasz pracy?
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z lekkim stopniem niepełnosprawności, mieszkające w dużych miastach, najrzadziej zaś
z niepełnosprawnością psychiczną i umysłową, ze wsi i małych
miejscowości. Największe szanse na jej znalezienie mają niepełnosprawni z województw:
opolskiego, wielkopolskiego,
podlaskiego oraz śląskiego.
Wbrew obiegowej opinii
zdecydowana większość niepełnosprawnych (66%) podejmuje
zatrudnienie na otwartym rynku
pracy, a tylko 22% w zakładach
pracy chronionej. Są one najbardziej rozpowszechnione w województwach: wielkopolskim,
opolskim, łódzkim, lubuskim
i podlaskim. Trzeba tu zaznaczyć, że dane te mogą być nieco
mylące. Wyniki opracowano na
podstawie ankiet rozprowadzanych wśród zainteresowanych.
Niepełnosprawni zaś, szczególnie zatrudnieni w spółdzielniach
pracy, nie zawsze zdają sobie
sprawę z faktu, że ich ﬁrma to
właśnie zakład pracy chronionej.
Co druga osoba dotknięta kalectwem znajduje zatrudnienie
na terenie swojej miejscowości, 21% na obszarze gminy, 11
– powiatu, a tylko 6% udaje się
w inne rejony. Najczęściej są to
mieszkańcy południowej Polski (małopolskie, podkarpackie,
śląskie, świętokrzyskie) oraz
Warmii i Mazur.
Interesujące są wyniki badań dotyczące chęci podjęcia
pracy zarobkowej przez niepełnosprawnych. Połowa z nich
odrzuca taką możliwość. Świadczy to o ich bierności i bezrad-

ności na rynku pracy. Większość
osób z tej grupy jest przekonana
o swojej niekompetencji i braku
zdolności.
Gotowość do podjęcia pracy
deklaruje tylko co trzeci bezrobotny, ale aktywnie jej szuka
jedynie co dziesiąty. Są to przeważnie ludzie młodzi z lekkim
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
najczęściej
wzrokowej lub słuchowej. Pozostali nie wierzą w możliwość
znalezienia etatu w pobliżu
miejsca zamieszkania, w tym
także dobrze wykształceni.
Osoby niepełnosprawne wykonują
przeważnie
proste,
ﬁzyczne roboty i są przekonane, że do innych się nie nadają.
Pracownicy biurowi stanowią
zaledwie 25% ogółu, a tylko 19
by chciało dołączyć do ich grona. Jeśli już jednak zdecydują
się na podjęcie pracy, to przy jej
poszukiwaniu wykazują się dużą
aktywnością i determinacją. Nie
poprzestają na jednym źródle.
Pytają się o nią wśród członków
rodziny, znajomych, innych niepełnosprawnych, bezpośrednio
u pracodawców, odwiedzają
urząd gminy i organizacje pozarządowe. Te instytucje jednak
przeważnie nie mają możliwości
i środków do świadczenia takiej
pomocy. Najrzadziej korzystają z pośrednictwa Powiatowych
Urzędów Pracy, czyli instytucji
od których powinni zacząć poszukiwania. Świadczy to o niewielkiej skuteczności PUP-ów
oraz słabym przygotowywaniu
ich pracowników do współpracy
z niepełnosprawnymi.

Pozostawieni sami sobie
Działalność samorządów
gminnych w zakresie rehabilitacji społecznej jest dość słabo
identyﬁkowana przez niepełno-

Czy urząd gminy ma rozpoznane potrzeby
środowiska niepełnosprawnych?
sprawnych. 17% spośród nich
w ogóle nie dostrzega, że coś się
w tej dziedzinie dzieje. Pozostali
najczęściej wśród samorządowych inicjatyw na rzecz poprawy
jakości ich życia najczęściej wymieniają: likwidację barier architektonicznych (mieszkańcy kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego), pomoc psychologiczną i w zakresie transportu (kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, podkarpackie) oraz ﬁnansową (dolnośląskie, mazowieckie, opolskie). Najmniej zauważalna jest aktywność gmin w
obszarze kultury oraz rekreacji
ﬁzycznej. Najwięcej dysproporcji pomiędzy poszczególnymi
regionami obserwuje się w przypadku organizacji turnusów rehabilitacyjnych, warsztatów terapii
zajęciowej, szkoleń zawodowych
oraz pośrednictwa pracy.
Zdecydowana większość badanych uważa, że samorządy
wykazują niewielkie zainteresowanie indywidualnym losem
niepełnosprawnych. Rzadko korzystają oni z pomocy bytowej
czy ﬁnansowej. Pozostają przeważnie pozostawieni sami sobie.
Tylko nieliczne gminy wykazują
jakąś własną inicjatywę w tym

zakresie, przy czym częściej
zdarza się to w miastach.
W sumie najwyższe oceny
podczas badań zebrały samorządy z województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego,
pomorskiego, mazowieckiego,
małopolskiego i dolnośląskiego.
Najgorzej oceniano gminy z:
warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, podlaskiego, łódzkiego, lubelskiego
i lubuskiego.

Kłopoty ze statystyką
Pentor sprawdził także jak
wygląda problem z perspektywy
drugiej strony, czyli samorządów. W badaniu, zrealizowanym techniką bezpośredniego
wywiadu kwestionariuszowego,
wzięli udział przedstawiciele
2117 gmin zajmujący się sprawami niepełnosprawnych.
Bardzo wiele do życzenia pozostawia stan gminnej statystyki
na temat niepełnosprawnych, a to
każe wątpić w skuteczność efektywnego i trafnego planowania
działań na rzecz tej grupy osób.
Jedynie co dziesiąta gmina dysponuje dokładną wiedzą o liczbie jej mieszkańców dotkniętych
kalectwem. Ponad jedna trzecia
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nie posiada nawet szacunkowych
danych w tym zakresie. Siłą rzeczy ze szczegółowymi informacjami jest jeszcze gorzej. Samorządy nie zdają sobie sprawy
z tego ile osób potrzebuje pomocy ﬁnansowej, bytowej, mieszkaniowej, itp. Większość badanych
nie miała przynajmniej ogólnego
wyobrażenia o stopie bezrobocia
wśród niepełnosprawnych. Najgorzej pod tym względem jest w
województwach małopolskim,
opolskim oraz świętokrzyskim,
a najlepiej w warmińsko-mazurskim i lubelskim. Ponad jedna trzecia reprezentantów gmin
nie potraﬁła powiedzieć ile jest
na jej obszarze zakładów pracy
chronionej.

miana informacji na ten temat z
władzami powiatowymi. Swoją
wiedzę z tego źródła czerpie zaledwie co szósta gmina i to niezależnie od jej typu. Z danych
organizacji pozarządowych korzystają głównie gminy miejskie.
Pomimo braku danych na temat środowiska niepełnosprawnych samorządy wypowiadają się
na temat jakości życia tej grupy
społeczeństwa, przedstawiając ją
w pozytywnym świetle. Jedynie
35% uważa, iż niepełnosprawnym źle się powodzi. Ich zdaniem
największe problemy, z jakimi się
borykają, to przede wszystkim
bariery architektoniczne, a następnie kłopoty ze znalezieniem

Odsetek gmin deklarujących, że na ich terenie bezrobotnym
żyje się bardzo dobrze lub raczej dobrze
Samorządy swoją wiedzę na
temat niepełnosprawnych przeważnie pozyskują w bierny sposób, najczęściej od samych zainteresowanych (88%) lub pracowników zajmujących się nimi,
a także osób prywatnych pomagającym dotkniętym kalectwem.
Same nie przejawiają w tym
względzie zbyt wielkiej inicjatywy. Szwankuje całkowicie wy14 TU i TERAZ

pracy i ﬁnanse. Rzadko mowa
była o barierach transportowych,
problemach bytowych, zdrowotnych i rehabilitacji.
Średnio w ciągu miesiąca ze
swoimi sprawami zgłasza się do
urzędów gmin 48-49 niepełnosprawnych – w najmniejszych
terytorialnie jednostkach jest ich
17, a w dużych miastach prawie
1000. Jednak jedynie w 5 pro-

centach gmin są wyspecjalizowane jednostki organizacyjne
zajmujące się wyłącznie problemami niepełnosprawnych. Przeważnie przyjmują ich urzędnicy
odpowiedzialni za pomoc socjalną. Trzeba tu jednak zaznaczyć,
iż samorządy gminne nie mają
ustawowego obowiązku zajmowania się niepełnosprawnymi,
jest to bowiem zadanie powiatu. Jeśli więc zdecydują się na
utworzenie nawet tylko niepełnego etatu, i tak świadczy to
o ich dobrej woli.
Do potrzeb osób dotkniętych
kalectwem nie są przeważnie
przystosowane budynki urzędów gmin. Tylko 38% posiada
podjazdy dla wózków inwalidzkich, 25 ma dostosowane
dla nich toalety, 7 windy, a 4%
podnośniki dla wózków. Dane
te zawyżają urzędy w dużych
ośrodkach, bowiem na wsiach
władze samorządowe często nie
widzą potrzeby zainstalowania
udogodnień dla niepełnosprawnych także w przyszłości. Nawet
oznaczenia dla niewidomych stanowią rzadkość, nie mówiąc już
o dostosowaniu dla nich stron
internetowych urzędów.
Jedynie 7% polskich gmin
zatrudnia urzędników posługujących się językiem migowym.
Trudno jest w tej dziedzinie
wymienić jakiś liderujący region
kraju. Jeśli gdzieś jest dobrze
pod względem podjazdów dla
wózków inwalidzkich (województwa północne), to nienajlepiej w innych dziedzinach. Województwo dolnośląskie, wraz
ze śląskim, najlepiej wypada
jeśli chodzi o liczbę tłumaczy języka migowego oraz wind, choć
nie są to wyniki imponujące.
Opracował gel

Jesteś osobą niepełnosprawną i szukasz pracy?

ZOSTAŃ DZIENNIKARZEM!
KARKONOSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
TELEWIZJA DAMI
REDAKCJA MIESIĘCZNIKA TU I TERAZ
zapraszają do udziału
w

WARSZTATACH DZIENNIKARSKICH
Ich uczestnicy zapoznają się z podstawowymi gatunkami dziennikarstwa prasowego, radiowego
i telewizyjnego podczas zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez profesjonalnych
dziennikarzy.
Najlepsi słuchacze wejdą w skład zespołu redakcyjnego miesięcznika „Tu i Teraz”. Otrzymają
także możliwość współpracy z pismami wydawanymi przez zarządy główne stowarzyszeń osób
niepełnosprawnych, a także lokalnymi środkami masowego przekazu.
Bliższych informacji udziela i zapisy przyjmuje Biuro KSON, Jelenia Góra, ul. Grabowskiego 7,
tel. 075 75 24 254, e-mail: biuro@kson.pl
jąc telefonicznie i wysyłając
sms-y.
„Jeleniogórzanie” istnieją od
24 lat, znani są z setek imprez,
*
Związana od niedawna z głównie organizowanych przez
Sejmikiem kapela „Jeleniogó- Osiedlowy Dom Kultury. Jeśli
rzanie” bierze udział w plebi- ich występy przypadły naszym
scycie Rozgłośni Wrocławskiej czytelnikom do gustu, proponuPolskiego Radia na najpopular- jemy w niedzielne poranki (od
niejszy zespół ludowy Dolnego godz. 7.00) słuchanie Rozgłośni
Śląska. O tym kto uzyska ten Wrocławskiej i oddawanie na
tytuł decydują słuchacze, głosu- nich głosów.
g

Rozśpiewani seniorzy
Coraz większym uznaniem
słuchaczy cieszą się koncerty
Chóru „Akord”, działającego przy Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
W połowie czerwca podczas
VII Lnianego Festiwalu „Pod
Śnieżką” wystąpił w niekompletnym składzie, bowiem część
chórzystek wyjechała na turnusy
rehabilitacyjne. Pomimo to jego
melodyjne piosenki sprawiły, iż
widzowie przyjmowali je gorącymi oklaskami. Nie obyło się
bez bisu. Gratulujemy kolejnego
udanego występu!
Podczas tej imprezy zaprezentowali się także siatkarze
na siedząco, również zbierając
wiele braw. Zgłosiły się cztery
młode inwalidki, które chcą ten
sport uprawiać. W sumie można
więc uznać, że KSON stanowił
mocny punkt festynu.
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Z kart historii Jeleniej Góry

Pierwszy powojenny „remanent”
W niecały miesiąc po wyzwoleniu, od 2 do 7 czerwca
1945 roku, dolnośląskie władze przeprowadziły inspekcję terenów, którymi przyszło im zarządzać. Trzyosobowej komisji przewodniczył inż. Roman Feliński – naczelnik Wydziału Budowlanego Wrocławskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Towarzyszyli mu przedstawiciele wydziałów zdrowia oraz aprowizacji. Na trasie służbowego
objazdu znalazły się także miasto i powiat ich Jelenia
Góra. Z zachowanego sprawozdania wyłania się obraz
pierwszych, powojennych dni pod Karkonoszami.
W Jeleniej Górze mieszkało
około 30 tysięcy osób, głównie
Niemców, podczas gdy w 1939
roku statystyki odnotowały 35
424 mieszkańców. Na terenie powiatu liczba ludności sięgała 70
tysięcy, czyli w stosunku do okresu przedwojennego zmniejszyła
się o 10 tysięcy. Pełnomocnik
obwodu Wojciech Tabaka urzędował od 26 maja. Dwa tygodnie
przed nim i jego ludźmi przybyli
członkowie Przemysłowej Grupy
Operacyjnej. Starostą grodzkim
Jeleniej Góry był Matyczyński,
lekarzem powiatowym dr Gąsiorowski (od 28 maja). Komenda
milicja liczyła 65 funkcjonariuszy. Plany przewidywały zwiększenie jej obsady do 250 osób.
Na 58 gmin tylko 20 obsadzonych zostało polskimi wójtami,
w pozostałych rządzili Niemcy.
Wszędzie, zarówno w urzędach
gminnych jak i w starostwie
grodzkim, zatrudniony był prawie
cały dawny personel niemiecki.
Ani Jelenia Góra ani inne
okoliczne miejscowości nie zostały zniszczone przez działania
wojenne. Działały linie kolejowe

i wszystko wskazywało na to, że
ich zbiory będą całkiem niezłe.
W rolnictwie nie brakowało niemieckich rąk do pracy, nie było
jednak nadzoru polskiego. Ogółem zabezpieczono 3 000 krów
mlecznych, 900 świń, 1 700 kóz
oraz 21 000 kur.
W trakcie wizyty inspektorzy
stwierdzili, iż działają już, z załogami niemieckimi, fabryki: papieru, płótna, okuć metalowych

Plac Piastowski w Cieplicach kilka lat po wojnie
i tramwajowe, pozostające nadal
w administracji niemieckiej.
Funkcjonowały wodociągi i sieć
elektryczna. Nie było gazu z powodu braku jego dostaw z Wałbrzycha. Czynne były wszystkie
niemieckie sklepy, poza opuszczonymi i obrabowanymi.
Nie przewidywano parcelacji dużych majątków ziemskich,
gdyż miano z nich tworzyć gospodarstwa wzorcowe. Tylko
dwa z nich zajęły wojska radzieckie. Powiat obsiany był w 90 procentach. Zasadzono ziemniaki
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i garnków, a znajdujące się w
pobliżu Jeleniej Góry kamieniołomy były gotowe do natychmiastowej eksploatacji tym bardziej,
że zgłosiła się grupa Niemców
gotowa podjąć w nich pracę.
Na jeleniogórskiej stacji kolejowej stały trzy wagony z dziełami sztuki, najprawdopodobniej
pochodzącymi z terenu centralnej
Polski, które miały być wywiezione na zachód Niemiec. Nie
było jednak jeszcze w mieście
Wydziału Kultury i Sztuki, nie
miał więc kto nimi się zająć.

Źle wyglądała sytuacja w kowarskiej fabryce dywanów. Nie
została ona zabezpieczona przez
Przemysłową Grupę Operacyjną
i dlatego olbrzymie zapasy gotowych wyrobów były rabowane
i wywożone na inne tereny.
Specjalistów od kultury jeszcze nie było, ale zatrudniono już
architekta, który miał zająć się
urbanistyczną przyszłością powiatu. Funkcję tą objął Holender
Franciskus Hulsbosch. Podobno bardzo dobrze znał te tereny
z czasów przedwojennych.
Otrzymał szczegółowe instrukcje
dotyczące swojej działalności.
*
W Cieplicach toczyło się
prawie normalne życie. Tramwaje łączyły miasto z oddaloną
o sześć kilometrów Jelenią Górą.
Inspekcja stwierdziła, iż centrum ruchu komunikacyjnego nie
może znajdować się w pobliżu
ośrodka zdrojowego i wydała zalecenia, aby w przyszłości układ
ten został zmieniony.
Normalne życie toczyło się
również w Szklarskiej Porębie.
W czasie wojny uszczerbku nie
poniosły sanatoria dla chorych
na płuca, luksusowe wille oraz
pensjonaty. Sklepy spożywcze
wyprzedawały nagromadzone
zapasy, a nawet w dwóch kaSzczyt Śnieżki

wiarniach odbywały się zabawy
taneczne.
Zarząd magistratu pracował
w dawnym niemieckim składzie, milicjantami byli także
Niemcy. Burmistrz narodowości
niemieckiej wyznaczony został
przez radziecką komendanturę
wojskową. Ona także zarządziła urządzenie w budynkach za
stacją kolejową szpitala na 1500
łóżek dla chorych zakaźnie z całej Polski. Tuż obok stacji miała
powstać odwszalnia. W mieście przebywało więcej osób niż
w 1939 roku, bowiem sporo ewakuowano z innych terenów.
Podobną sytuację ludnościową odnotowano w Karpaczu.
Na jego terenie oraz pobliskich
Bierutowic, Wilczej Poręby
i Płuczek mieszkało w sumie
około 4 tysięcy Niemców, podczas gdy w 1939 roku 2205. Władze były niemieckie, ale stacjonował tu spory oddział żołnierzy
– jugosłowiańskich partyzantów
z armii Tito.
W Kowarach inspektorzy zainteresowali się przede wszystkim
dwoma tutejszymi szpitalami.
Dawny kolejowy, prowadzony
przez siostry Elżbietanki, wśród
których znajdowało się sporo Polek, był nieczynny po ewakuacji
z miasta personelu kolejowego.

Baszta Miejska w Jeleniej Górze
W jego części Niemcy urządzili
biura, stąd też stało tu sporo mebli nadających się do wywiezienia w inne regiony. Szpital miejski sióstr Diakonisek normalnie
pracował, miał 65 łóżek. Miasto
było prawie całkowicie zamieszkałe przez Niemców, niemieckie były jego władze. Działały
wszystkie miejskie instalacje,
wraz z telefonami. Funkcjonowała linia kolejowa.
Dwa duże szpitale dla chorych
na płuca znajdowały się w Wysokiej Łące. Posiadały własną sieć
wodociągowo – kanalizacyjną,
mogły przyjąć 300 pacjentów.
Miały też już polskiego właściciela – Towarzystwo Ubezpieczeń z siedzibą we Wrocławiu.
Komisja wydała na miejscu szereg zarządzeń o charakterze budowlanym.
Ostatnią miejscowością którą
odwiedzili inspektorzy na terenie
powiatu jeleniogórskiego, był
Miłków. W 1939 roku mieszkało
tutaj 1896 osób. Po wojnie stan
ten niewiele się zmienił, bowiem
wszyscy pozostali na miejscu.
Działały wodociągi i kanalizacja,
funkcjonowała sieć elektryczna.
Opracował AG
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• W świecie paragrafów •

DODATKOWY URLOP
DLA PÓŁETATOWCA
Pracuję w niepełnym wymiarze godzin. Wiem,
że zgodnie z przepisami jako osobie z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności przysługuje mi dodatkowy urlop. Ile dni go otrzymam?
Kazimierz Z. z Kowar
Zgodnie z artykułem 154 § 2 Kodeksu pracy liczbę dni urlopu dla osoby zatrudnionej na niepełnym
etacie ustala się proporcjonalnie do wymiaru jej czasu pracy, biorąc za podstawę 20 (ogólny okres zatrudnienia krótszy niż 10 lat) lub 26 dni, przy czym
niepełny dzień zaokrągla się w górę do pełnego.
Pracownikom o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności przysługuje 10 dni roboczych w roku kalendarzowym dodatkowego urlopu (art. 19 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych). Prawo do niego nabywa się po
przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do
jednego ze stopni niepełnosprawności. Ustawa nie
reguluje spraw związanych z nabywaniem uprawnień do kolejnych urlopów dodatkowych, zasad ich
wykorzystywania, itp. W tej sytuacji należy zastosować ogólne przepisy Kodeksu pracy. Tak więc prawo do kolejnego dodatkowego urlopu nabywa się

NATRĘTNE REKLAMY
Z mojej skrzynki na listy co kilka dni wyciągam stosy kolorowych ulotek zachęcających mnie
do kupienia po okazyjnej cenie odkurzacza, czy też
wzięcia udziału w kursie księgowych. Wiem, iż nie
jestem wyjątkiem. Korespondencja taka dociera
chyba do wszystkich. Ja jednak już mam jej dosyć.
Czy istnieje jakiś sposób na to, aby moja skrzynka
była wolna od reklam?
Krystyna Z. ze Szklarskiej Poręby
Jeśli nie mamy ochoty otrzymywać rozsyłanych
masowo folderów czy ulotek, możemy informację
o tym umieścić na skrzynce, a także zwrócić się do
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z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego,
a jego „przeliczanie” odbywa się na opisanych wyżej zasadach.
Urlopu udziela się w dni, które są dla zatrudnionego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go
rozkładem czasu pracy w wymiarze godzinowym.
W przypadku osoby niepełnosprawnej jeden dzień
urlopu odpowiada 7 godzinom pracy.
Trzeba pamiętać, że dodatkowy urlop dla niepełnosprawnych nie przysługuje osobom, które korzystają z urlopu wypoczynkowego o wymiarze powyżej 26 dni (przykładowo nauczyciele) lub mają prawo do dodatkowego urlopu dłuższego niż 10 dni.
Urlop wypoczynkowy można podzielić na części,
ale wyłącznie na wniosek pracownika. Pracodawca
jednak nie musi uwzględnić jego wniosku. Przynajmniej jedna z części podzielonego urlopu powinna obejmować 14 kolejnych dni (łącznie z niedzielami, świętami, dniami wolnymi w pięciodniowym
tygodniu pracy).
W każdym roku kalendarzowym wolno skorzystać z 4 dni tak zwanego urlopu na żądanie. Pracodawcę wystarczy powiadomić najpóźniej w dniu
jego rozpoczęcia: ustnie, telefonicznie, e-mailem,
sms-em, i to nawet tuż przed rozpoczęciem pracy.
O taki urlop pracownik może wystąpić kiedy zechce,
a pracodawca nie może go mu odmówić. Limit 4 niewykorzystanych dni nie przechodzi na następny rok,
to znaczy, że nie ma mowy o kumulacji i na przykład
8 dniach urlopu na żądanie.

urzędu pocztowego o zaniechanie doręczania korespondencji, która nie jest do nas adresowana. Niesie to określone skutki prawne. Jeśli przedstawiciel
jakiejś ﬁrmy wrzuci jednak do skrzynki ulotkę, to
oznaczać to będzie, iż naruszyła ona naszą prywatność. Będziemy mogli dochodzić zadośćuczynienia,
a także domagać się orzeczenia przez sąd zakazu naruszania prywatności w przyszłości.
Inaczej wygląda sprawa telefonów czy korespondencji skierowanej do nas imiennie. Jeśli informacja
o fantastycznej wygranej w loterii, w której nigdy
nie braliśmy udziału, przychodzi w zamkniętej kopercie z naszym nazwiskiem, poczta nie ma podstaw do odmowy jej doręczenia. Jeśli nie życzymy
sobie dalszej korespondencji lub telefonów, musimy
skontaktować się z ﬁrmą, która jest ich nadawcą
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i zażądać usunięcia naszych danych osobowych ze
zbioru, którym dysponuje. Może jednak mieć ona
nasze nieograniczone w czasie zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych, pochopnie udzielone
przy okazji wypełniania jakiegoś formularza. Wtedy nie pozostaje nic innego jak tylko pogodzić się
z przychodzącą korespondencją. Jest to nauczka, aby
czytać w przyszłości to co podpisujemy.
Firma może też uzyskać nasze dane w związku
z załatwianiem konkretnej sprawy, przykładowo
przy okazji zawierania umowy kredytowej. Jeśli wykorzystuje je niezgodnie z przeznaczeniem w celach
marketingowych lub gdy przekazała je bez naszej
zgody innemu podmiotowi, na podstawie ustawy o
ochronie danych osobowych możemy wnieść do niej
sprzeciw, a gdy to nie da rezultatu – skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Ma on prawo nakazać usunięcie danych osobowych ze zbioru,
a w razie stwierdzenia, że popełniono przestępstwo
wystąpić do prokuratury o ściganie sprawców.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 wspomnianej ustawy każdemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania
danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorze
danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania informacji
czy taki zbiór istnieje oraz do ustalenia jego administratora, czyli adresu siedziby i pełnej nazwy, a w
przypadku gdy jest to osoba ﬁzyczna - miejsca jej
zamieszkania oraz imienia i nazwiska. Mamy prawo
dowiedzieć się o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, od kiedy je się przetwarza, jakie jest

BEZPŁATNIE KARETKĄ
Korzystam z wózka inwalidzkiego. Bardzo często
muszę udawać się do placówek służby zdrowia na
różnego rodzaju zabiegi, a także zajęcia rehabilitacyjne. Czy mogę dojeżdżać na nie bezpłatnie karetką pogotowia?
Zygmunt Orłowski
W myśl obowiązujących przepisów na podstawie
zlecenia lekarza bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego
zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń
we właściwym zakresie, i z powrotem, przysługuje
w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia, z przyczyn wynikających z potrzeby

źródło ich pochodzenia. Musimy pamiętać jednak
o tym, że administrator może uchylić się od udzielenia odpowiedzi ze względu na obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej. Możemy także domagać się podania informacji
o sposobie udostępniania danych, o ich odbiorcach
lub kategoriach odbiorców, zażądać uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania naszych danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania albo usunięcia jeżeli są niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji
celu dla którego je udostępniliśmy.
Są jednak sytuacje, że dane osobowe będą mogły być przetwarzane nawet mimo zdecydowanego
sprzeciwu. Jest to bowiem dopuszczalne jeżeli ktoś
robi to w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Tak jest we wszystkich
przypadkach, kiedy nie regulujemy swoich zobowiązań. Firma, której jesteśmy winni pieniądze (bank,
zakład energetyczny, spółdzielnia mieszkaniowa,
itp.) ma prawo przekazać nasze dane do kancelarii
prawnej, a ta z kolei wystąpić na drogę sądową.
Takim działaniom nie można się sprzeciwiać.
Gdyby ustawa na to zezwalała dłużnik skutecznie
mógłby uniknąć odpowiedzialności, żądając usunięcia swoich danych ze zbioru i tym samym uniemożliwiając skierowanie do siebie jakiegokolwiek pisma,
jak również sporządzenia pozwu do sądu.

zachowania ciągłości leczenia, w sytuacji gdy chory
cierpi na dysfunkcję narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego.
W pozostałych sytuacjach transport sanitarny jest
odpłatny lub częściowo odpłatny. To czy odpłatność
będzie pełna czy częściowa zależy od określonego
przez lekarza stopnia niesprawności (nie należy mylić ze stopniem niepełnosprawności). Osoby zdolne do samodzielnego poruszania się i korzystania
z transportu publicznego bez stałej pomocy innych
zapłacą za pełny koszt przejazdu, a zdolne do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale potrzebujące albo dostosowanego do
potrzeb niepełnosprawnych środka transportu, albo
asysty przy korzystaniu z transportu publicznego
– 60 procent kosztów.
Grzegorz Andrzejewski
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REHABILITACJA W KUCHNI

W jednym garnku
W poprzednim numerze pisałem o zupach, które stanowią naszą specjalność na polsko – czesko – niemieckim
pograniczu. Natomiast w kuchni łużyckiej i niemieckiej dominują potrawy jednogarnkowe.
Dania przygotowywane w
jednym garnku (Eintopf) preferują smakosze, którzy lubią zjeść
smacznie i dobrze, ale jednocześnie szybko, a długie wyczekiwanie na kolejne składniki obiadu
uważają za stratę czasu. Są one
równie pożywne jak chociażby
typowy polski trzydaniowy posiłek, a nie tak pracochłonne. Gotowanie na małym ogniu sprawia,
że mieszanie staje się zbyteczne, czyli można zająć się czymś
innym, mniej jest zmywania,
w krótkim czasie można przygotować dużo jedzenia, co jest
istotne szczególnie w licznych
rodzinach. Są to więc potrawy,
które powinny być preferowane
w czasie wakacji, kiedy zamiast
w kuchni wolimy spędzać czas
na świeżym powietrzu.

Eintopf to zestawienie mięsa
lub ryby z warzywami, ziemniakami i przyprawami. Mogą to być
też tylko warzywa i ziemniaki.
Gotuje się to wszystko razem lub
dusi, albo piecze jako suﬂet. Daniami jednogarnkowymi są również zawiesiste zupy z mięsem
lub kiełbasą. Zamiast ziemniaków
można użyć makaronu, ryżu, kaszy, czy płatków kukurydzianych.
Pomysłów na szybkie przygotowanie czegoś smacznego każda
łużycka i niemiecka gospodyni
ma wiele. Na „pożywny mięsny
garnek”, przykładowo, składają
się: wołowina, wieprzowina, cielęcina, ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, cebula, por. Trudno czymś takim nie najeść się do
syta! Zimowy Eintopf powstaje z:
4 – 5 ziemniaków, 80 dag porów

MÖHRENEINTOPF
Składniki: 0,5 kg wołowiny, 1 kg ziemniaków, 1 kg
marchwi, 1 cebula, 60 g tłuszczu, ¾ l wody, sól, posiekana pietruszka.
Umyte ziemniaki, marchewki, cebulę i mięso kroimy w plastry lub w kostkę. W dużym rondlu na roztopiony tłuszcz kładziemy cebulę. Po jej podsmażeniu
dokładamy warstwami mięso, ziemniaki i marchewkę. Solimy, zalewamy wrzącą wodą i na malutkim
ogniu gotujemy przez 1,5 godziny pod przykryciem.
Przed podaniem potrawę posypujemy posiekaną
pietruszką.
Ksawery Rondel
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i 50 dag kiełbasy, a doprawiany
jest białym wytrawnym winem,
gałką muszkatołową, solą i pieprzem. Mieszać ze sobą praktycznie można wszystko.
Dania jednogarnkowe popularne są również w wielu innych
krajach. Są nimi przecież chociażby wszelkie azjatyckie potrawy przygotowywane w woku.
Czeski gulasz szwejkowski powstaje z: pręgi wołowej, wątróbki wieprzowej, wędzonej szynki
i cebuli. Przyprawia się go czosnkiem, kminkiem, majerankiem,
mieloną papryką oraz solą.
Polacy uważają, że gotowanie Eintopfów nie jest zgodne
z ich narodową tradycją. Jedzą je
jednak i to bardzo chętnie, choć
nie zawsze zdają sobie sprawę
z faktu, że to co akurat mają na talerzu jest potrawą jednogarnkową.
Jakże bowiem inaczej jak nie Eintopfem nazwać gęstą grochówkę
z boczkiem i kiełbasą? Wiele przepisów na nie można znaleźć także
w kuchni staropolskiej, chociażby
na omlet robiony z: mleka, jaj,
tartej bułki, mąki, bekonu, szynki
lub pieczeni wieprzowej z dodatkiem soli, pieprzu oraz mielonego
kminku.

Adresy i telefony
KARKONOSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Organizacja pożytku publicznego
KRS 0000100516 • Data założenia: 27.03.2001 r.
Adres: ul. Grabowskiego 7 • 58 500 Jelenia Góra • tel.: 075 75 242 54
Punkt Informacji – Telefon Zaufania: tel./fax 075 75 231 83
www.kson.pl • e-mail: biuro@kson.pl • NIP: 611-24-47-442

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
• KARKONOSKI KLUB AMAZONEK
Dyżury członków zarządu: czwartki, godz. 16.00,
Klub Nauczyciela przy ul. Bankowej 15 w Jeleniej
Górze, tel.: 075 755 44 12
• KOŁO POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH
ul. Grabowskiego 7, 58-500 Jelenia Góra,
tel.: 075 75 249 31
Dyżury członków zarządu: wtorki i czwartki,
godz. 9.00-13.00, pierwszy czwartek miesiąca
– godz. 13.00-17.00.
Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PZN ma swoją siedzibę
przy ul. Grunwaldzkiej 12B we Wrocławiu (kod 50-355),
tel.: 071 32 132 02.
• STOWARZYSZENIE OSÓB DIALIZOWANYCH
„DIALIZA”
ul. Bohaterów Września 18/5, 58-560 Jelenia Góra
– Cieplice, tel.: 075 64 293 05
• ODDZIAŁ TERENOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA
WALKI Z KALECTWEM
pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra – Cieplice,
tel.: 075 75 571 63, 0607 604 587
• KOŁO MIEJSKIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
DIABETYKÓW
ul. Grabowskiego 7, 58-500 Jelenia Góra,
tel.: 075 75 327 36, 0609 892 888
Dyżury członków zarządu: środy, godz. 15.00-17.00
Adres korespondencyjny: ul. B. Chrobrego 12/3,
58-500 Jelenia Góra
• TOWARZYSTWO CHORYCH NA STWARDNIENIE
ROZSIANE
ul. Moniuszki 3/18, 58-506 Jelenia Góra,
tel.: 075 75 410 79

• POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW
I INWALIDÓW ul. Wojska Polskiego 25, 58-500
Jelenia Góra, tel.: 075 75 221 61.
Biuro czynne: od wtorku do piątku w godz. 9.00-12.30.
Rejon obejmuje zasięgiem działania powiaty: złotoryjski,
lwówecki, jeleniogórski oraz miasto Jelenia Góra.
• STOWARZYSZENIE OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH
„POMOCNA DŁOŃ” ul. Grabowskiego 7,
58-500 Jelenia Góra, tel.: 075 75 231 83
• POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH
ul. Grabowskiego 7, 58 500 Jelenia Góra,
tel.: 075 75 258 01
• POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
KOŁO W JELENIEJ GÓRZE
ul. Waryńskiego 14, tel./fax: 075 75 259 61,
075 76 478 18
• JELENIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN
I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA
ul. Rataja 18/31, 58 500 Jelenia Góra, kontakt
– Marzena i Janusz Wielocha, tel. 075 75 51 705,
0 607 587 103, e-mail: jwielocha@wp.pl,
www.jgora.darzycia.org
• STOWARZYSZENIE LARYNGEKTOMOWANYCH
KSON, ul. Grabowskiego 7, 58 500 Jelenia Góra,
tel. 075 75 242 54, lub 075 64 38 595
(Zbigniew Czarnecki)
• ZWIĄZEK INWALIDÓW SŁUCHU (w stadium organizacji)
KSON, ul. Grabowskiego 7, 58 500 Jelenia Góra,
tel. 075 75 242 54
• JELENIOGÓRSKI KLUB SPORTOWOREHABILITACYJNY, ul. Kiepury 17/31, 58-500 Jelenia
Góra, tel. 075 76 43 571, 0601 952 560

PUNKT INFORMACJI – TELEFON ZAUFANIA KSON 075 75 231 83
Obsługa: Teresa Adamowicz, Jolanta Żyżnowska, Kazimiera Gronostaj
• Pomagamy osobom niepełnosprawnym w rozwiązywaniu problemów społecznych, socjalnych i zawodowych.
• Udzielamy porad psychologicznych i prawnych.
• Podpowiadamy jak walczyć z barierami architektonicznymi.
• Osoby zgłaszające się do nas kontaktujemy ze specjalistami z różnych dziedzin.
Punkt Informacji współpracuje z Zespołem Doradców i Specjalistów, w skład którego wchodzą:
Szef Zespołu Ewa Knychas psycholog (poniedz. i środy w godz.
10:00-12:00)
Irena Kawałek – specjalista ds opieki społecznej (środy w godz.
10:00-12:00)
Maria Karpińska – specjalista ds socjalnych (poniedz. w godz.
10:00-11:00)

Maria Kawwa Geringer – psycholog, doradca zawodowy (czwartki
w godz. 10:00-11:00)
Małgorzata Jadwińska-Komada – doradca zawodowy (wtorki w
godz. 11:00-12:00)
Andrzej Broniszewski – specjalista ds rehabilitacji leczniczej
(czwartki w godz. 11:00-12:00)
Ewa Kisiel – lekarz okulista (termin do uzgodnienia)
Mirosław Osowski – rehabilitant-masażysta, psychoterapeuta (termin do uzgodnienia
Marek Nałęcz Socha – radca prawny (poniedz. w godz. 10:00-12:00)
Bartosz Nowak – aplikant radcowski (czwartki w godz. 10:00-12:00)
Zdzisław Wojtas – doradca w sprawach wypadków komunikacyjnych (termin do uzgodnienia)
ks. Artur Kotrys – wsparcie duchowe (termin do uzgodnienia)
ks. Marian Matula – wsparcie duchowe (termin do uzgodnienia)

Czekamy od poniedziałku do piątku, od godz.10.00 do 15.00!
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Adresy i telefony
POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE
Jelenia Góra:
– ul. Podchorążych 15, e-mail:
pcpr@pcpr.jgora.pl (powiat ziemski)
Telefony:
sekretariat – 075 64 732 77,
osoby niepełnosprawne
– 075 64 732 82
fax – 075 64 732 78.
Dojechać można autobusem MZK nr 1
Dział Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
– pl. Piastowski 21, tel. 075 75 588 02,
e-mail: mopsjg@wp.pl
Kamienna Góra:
– ul. Armii Ludowej 7, tel. 075 74 445 70
Lwówek Śląski:
– Morcinka 7, tel. 075 782 56 41
MIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI
POMOCY SPOŁECZNEJ
Jelenia Góra – ul. Słowackiego 13, tel.
075 75 239 51
Gryfów Śląski – Ubocze 300,
tel.: 075 78 137 81
Janowice Wielkie – ul. Kolejowa 2, tel.
075 75 155 33, e-mail: gopsjanowice@poczta.onet.pl
Jeżów Sudecki – ul. Długa 63, tel. 075
71 322 54, e-mail: gops@jezowsudecki.pl, www.jezowsudecki.pl
Kamienna Góra – al. Wojska Polskiego
10a, tel. 075 64 666 71
Karpacz – ul. Krótka 4, tel. 075 76 185 95
Kowary – ul. Pstrowskiego 7,
tel. 075 71 821 13, e-mail: mopskowary@neostrada.pl
Lwówek Śląski – ul. Morcinka 7, tel. 075
78 256 41, e-mail: PCPRLwowekSlaski.pl
Lubawka – ul. Kamiennogórska 23,
tel. 075 74 118 00, e-mail: ops1lub@
poczta.onet.pl
Lubomierz – pl. Wolności 1,
tel. 075 78 331 39
Marciszów – ul. Szkolna 4b, tel. 075 74
106 52, e-mail:marcgops@wp.pl
Szklarska Poręba – ul. Sikorskiego 8,
tel.: 075 71 721 46, e-mail: mopsszklarska@epf.pl
Świeradów Zdrój – ul. 11 Listopada 35,
tel.: 075 78 163 21 wew. 21
Wleń – ul. Ogrodowa 8, tel.: 075 71 365 83

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w centrum Jeleniej Góry
o pow. 71 m2, 4 piętro, tel.
075 643 30 37
• Kupię 2-pokojowe mieszkanie
na Zabobrzu, na parterze, do
90 tys. zł, tel. kont. 075 643
30 37
• Młody (30 lat), z umiarkowaną
niepełnosprawnością pozna
panią w celu matrymonialnym. Kontakt: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
„Most”, tel. 0602 615 305

POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE
ul. Podchorążych 15, tel. 075 6473160 do 162,
fax 075 6473163,
e-mail: wrje@praca.gov.pl, www.jeleniagora.ibip.pl

FILIA
DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA
KARIERY ZAWODOWEJ
al. Wojska Polskiego 18, tel. 075 76 479 66 wew. 110,
tel./fax 0757522754, e-mail: wrjeciz@praca.pl, www.dwup.pl

STRONY INTERNETOWE O PRACY
www.praca.gov.pl – serwis informacyjny urzędów pracy

www.1praca.gov.pl – Program „Pierwsza Praca”

www.epuls.praca.gov.pl
– pośrednictwo pracy na terenie Polski

www.bezrobocie.org.pl – strona Programu „Bezrobocie – co robić?”

www.eures.praca.gov.pl
– EURES to sieć współpracujących
publicznych służb zatrudnienia pomagających znaleźć pracę w krajach Unii
Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i
Szwajcarii

Ponadto między innymi:
www.praca.onet.pl
www.praca.wp.pl
www.praca.interia.pl
www.praca.pl
www.jobsales.pl

ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ DZIAŁAJĄCE W JELENIEJ GÓRZE
PPHU OMEGA
ul. Powstańców Śląskich 22
tel.: 075 76 473 99
SIMET S.A.
al. Jana Pawła II 33
tel.: 075 64 714 00
PPU PROINVAL S.A.
ul. Wojewódzka 5a
tel.: 075 75 59 317
ZP-H WIREX
ul. Karola Miarki 42
tel.: 075 76 782 44
ZAKŁAD USŁUG
GOSPODARCZO-SOCJALNYCH
ANTEMA
ul. Fabryczna 1, tel.: 075 75 570 03,
fax: 075 75 570 20
adres do korespondencji:
al. Jana Pawła II 8a,
58-506 Jelenia Góra
DUKO S.J.
Z. D. Drapiej, A. Dawiec
ul. Sobieskiego 60
tel.: 075 76 762 64

ZAKŁAD USŁUG
ORTOPEDYCZNYCH
ul. Chrobrego, pawilon 438a
tel.: 075 75 233 55
DOZORBUD
ul. Ogińskiego 6
tel.: 075 64 221 16
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
JAREX
ul. Krótka 1
tel.: 075 76 471 91
SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA
PIAST
ul. Grabowskiego 7
tel.: 075 75 337 52
IMPEL SECURITY
ul. 1 Maja 80
tel.: 075 64 567 00
EUROIMPEX
ul. Sudecka 42
tel.: 075 76 787 77
e-mail: office@euroimpex.pl

POWIATOWE ZESPOŁY ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Jelenia Góra (ziemski i grodzki) – ul.
Wojska Polskiego 18,
tel. 075 75 227 54
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Rubryka finansowana przez Starostwo ze środków PFRON

Kamienna Góra – ul. Armii Ludowej 7,
tel. 075 74 446 50
Lwówek Śląski – ul. Morcinka 7, tel.
075 78 220 44

Żyć twórczo – na przekór...

Wyszperane z szuﬂady
KRYSTYNA BRZEZIŃSKA (z domu
Borucka) pochodzi
z Wilna. W 1948 roku przyjechała do
Jeleniej Góry i pozostała jej wierna, choć
były też okresy, że
mieszkała w Krakowie, Szklarskiej Porębie i Karpaczu. 33 lata
przepracowała w Jeleniogórskich Zakładach Farmaceutycznych Polfa.

Krystyna Brzezińska
Moja poezjo…
Poezjo moja zabłąkana
Raz unosisz się w chmurach
Raz opadasz w doliny.
Poezjo formą biczowana
Zachowaj swoje rymy.
Przetrwałaś całe pokolenia
genetycznie obciążona
i choć moda styl zmienia
wciąż prowadzisz się sama
nieuzależniona.
Poezjo co dajesz radość
wymowy
A rym składnię układa
jakże osąd bywa surowy
i udziwnienia wymusza.
Więc niech schowa cię szuﬂada
Razem z moją duszą.

Geneza
Jan Kochanowski
trenami mnie wzruszył
A Pan Mickiewicz
wierszem zaraził

Od najmłodszych lat dużo czytała, przeważnie
poezję i prozę klasyczną, a także książki o tematyce
ﬁlozoﬁcznej. Wiersze pisała do gazetek szkolnych,
zakładowych oraz z różnych okazji rodzinnych i
towarzyskich, jednak najczęściej do szuﬂady. Jej
zawartość jest dość obﬁta, nigdy jednak nie starała
się choć niewielkiej części opublikować. Dopiero Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej
skłoniło panią Krystynę do złamania tej zasady.
Inne zainteresowania autorki to: turystyka, zabytki i korzenioplastyka. Była członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
w okresie kiedy przebywała w tym mieście.
Urszula Musielak

Adam Asnyk umysł zaprószył
pięknem gór i zaprowadził
na szczyt wyobraźni.
I choć poetów wciąż przybywa
a czytelników ubywa
poezja nadal jest żywa
i władczo zniewala
zatracić się nie pozwala
prozie codzienności.

Samotność? Nie…
Zamykam swoją izolatkę
Zabieram pieska ze sobą
Wychodzimy na przechadzkę
którąś znaną nam drogą.
Pokarmię dzikie kaczki
A psina podleje krzaczki
Bliską łąkę przywitam
Chmur o prognozę zapytam.
Pacierz wyślę do przestworzy
Może niebo się otworzy?
Sypnie szczęściem – jakąś
manną
i ulecę z mgłą poranną?
I to właśnie rzecz istotna
że nie jestem samotna.

Nadejście trzeciego wieku
Samotność, obawy
Życie bez celu?
To częste objawy
Trzeciego wieku,
Ależ człowieku!
Popatrz wokoło
tam gdzie schronisko
czworonożnych
gdzie skulone psisko
przytulenia spragnione.
Otwórz swe drzwi zasępione
z gościną dla nich,
a pustka – życie mierne
znikną bezpowrotnie!
One tobie będą wierne
odpłacą stokrotnie!
Serce za serce –
byle nie na poniewierce…
Ich oczy patrzą wymownie
w twoje takie same.
I podążysz za tym celem
Już w otwartą bramę.
Rubrykę redaguje
Rubrykę redaguje
Stowarzyszenie
W Cieniu Lipy Czarnoleskiej
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Listy pani Ziuty

Możemy się zrewanżować!
Często się zastanawiam, panie redaktorze, dlaczego strajkujący oﬁcjalnie mówią, iż chcą
dać popalić ministrom i panu
premierowi, a praktycznie skutki ich akcji odczuwają przeciętni
obywatele, którzy nic im złego
nie zrobili – pacjenci, pasażerowie pociągów, kierowcy czekający w kolejce przed blokadami.
Mogą sobie oni jedynie pokląć
pod nosem, bo głośno nie wypada, a poza tym krytyka może
zdenerwować członków komitetu protestacyjnego.
Nareszcie jednak i nam traﬁła się okazja do rewanżu!
Część pracowników hipermarketów postanowiła zemścić się
na klientach za to, że nie mają
wolnych niedziel. Potraktowali
ich po włosku, czyli obsługiwali
długo, ale zgodnie z przepisami.
Doszłam do wniosku, że taki
strajk włoski to nareszcie coś
także dla nas. Jako kupujący możemy wziąć na nich srogi odwet.
Wystarczy, że będziemy żądali
przestrzegania naszych praw.

Ich egzekwowanie proponuję zacząć od stoiska mięsnego
i zażyczenia 48 dekagramów
schabu. Ileż to będzie radości
jak sprzedawca po raz dwunasty
walnie siekierą i znowu nie traﬁ
we właściwą wagę!
Jak już nacieszymy się tym
widokiem udajemy się na jakieś
stoisko odzieżowe, przykładowo
z bluzkami. Są one samoobsługowe, ale przecież klient ma zawsze rację. Na wszelki wypadek
jednak wytłumaczmy przywołanemu specjaliście, że zapomnieliśmy okularów w domu.
I już można go spokojnie ganiać
między wieszakami po rozmiary
mniejsze i większe, po inne odcienie różowego koloru, po egzemplarze z lepiej działającym
suwakiem niż ten, który nam
dostarczył. Jak kolejny raz zniknie za regałem, szybciutko uciekamy na inne stoisko. Na pewno
nie będzie nas szukał!
Teoretycznie dobrym pomysłem jest przepytanie sprzedawców w temacie smaku kilkudzie-

sięciu gatunków herbaty, czy też
wydajności odkurzaczy różnych
ﬁrm. Nie radziłabym jednak stosować go w praktyce, bowiem
fachowa wiedza pracowników
hipermarketów jest porównywalna do ich pensji. Uśmiechną
się tylko, czasami zaczerwienią
i wzruszą bezradnie ramionami. Szkoda czasu! Lepiej przeznaczyć go na przygotowanie
niespodzianki dla kasjerów.
W każdym sklepie są duże kosze
z towarami gorszej jakości. Wybieramy te z odklejonym kodem
kreskowym. Co się będzie działo przy kasie, nie muszę chyba
panu redaktorowi wyjaśniać.
Ten element strajku włoskiego
stosujemy jednak tylko w godzinach, kiedy ruch jest niewielki.
Nie możemy przecież upodabniać się do lekarzy lub kolejarzy
i mścić się na innych osobach
stojących w kolejce.
Życzę panu redaktorowi przyjemnego strajkowania!
Ziuta Kokos

Śmiech to zdrowie
Siedzący przy grobie mężczyzna
głośno rozpacza:
– Dlaczego musiałeś umrzeć?!
Dlaczego to zrobiłeś?!
– Kogo pan tak żałuje? – pyta
przechodzień. – Ojca, syna?
– Pierwszego męża mojej żony.
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Uszczęśliwiony mąż woła od
progu:
– Wygraliśmy szóstkę w totka!
Ale dlaczego płaczesz? Przecież
będziemy bogaci! Mamy szóstkę!
– Umarła moja mama, a ty mi
każesz się cieszyć!
– O cholera! Kumulacja!
*
– Panie doktorze, niech pan coś
zrobi abym zrzuciła choć trochę
kilogramów!

– Niech pani mniej je!
– A ile ja tam jem? Resztki po
dzieciach!
– A ile ma pani dzieci?
– Trzynaścioro!
*
– Na korytarzu czeka ojciec pani
dziecka z olbrzymim bukietem
kwiatów – mówi salowa do
szczęśliwej matki. – Czy mam go
wprowadzić?
– Broń Boże! W każdej chwili
może pojawić się mój mąż!

