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O NAS W KRAJU I NA ŚWIECIE
NA ZABAWĘ NIGDY NIE JEST
ZA PÓŹNO

„KATYŃ” W WERSJI
DLA NIEWIDZĄCYCH

W parku w Manchesterze obok placu zabaw
dla dzieci powstał plac zabaw dla... emerytów. Jest
wyposażony w sprzęt, na którym można rozciągać
i naprężać nogi oraz ćwiczyć górną część ciała.
Zainstalowano sześć urządzeń do łagodnych ćwiczeń dostosowanych do starszego wieku.
Park powstał dzięki staraniom mieszkańców,
zainspirowanych podobnym miejscem w Niemczech. Zanim go otwarto emeryci wypróbowali
sprzęt.
– Każdy powinien przyjść i spróbować, bo człowiek nigdy nie jest za stary na zabawę – przekonuje 76-letni Joan Fitzgerald, prezes miejscowego
stowarzyszenia mieszkańców.

„Katyń” Andrzeja Wajdy jest pierwszym w Polsce ﬁlmem, który ukazał się na DVD w wersji z audiodeskrypcją, co da możliwość jego odbioru przez
osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku.
Audiodeskrypcja polega na opisywaniu przez
lektora tego co dzieje się na ekranie lub na scenie
między dialogami.
„Katyń” opracował w tym systemie Dariusz
Jakubaszek, aktor i reżyser teatralny. Wcześniej
przygotował dla niewidomych ﬁlm „Świadek koronny” pokazany na Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni oraz spektakl teatralny
dla dzieci „Jest królik na Księżycu” wystawiony
w Białostockim Teatrze Lalek.
W Polsce po raz pierwszy system narracji opiZABYTKI DO DOTYKANIA
sowej dla niewidzących zastosowano w listopadzie
Na pionierski w skali kraju pomysł wpadli 2006 roku w białostockim kinie „Pokój” podczas
członkowie Wrocławskiego Sejmiku Osób Nie- projekcji ﬁlmu „Statyści” Michała Kwiecińskiego.
pełnosprawnych. Chcą stworzyć miniaturki,
w skali 1:100, najważniejszych zabytków w mieMARIHUANA Z AUTOMATU
ście. Jako pierwszy swoją kopię będzie miał póź11 stanów USA zezwoliło na medyczne stosonogotycki ratusz. Pojawi się obok oryginału już wanie marihuany, głównie jako środka przeciwbów maju. Osoby niewidome będą mogły ją dotykać, lowego i pobudzającego apetyt.
dzięki czemu wyobrażą sobie wygląd historyczneW Kalifornii będzie ją można kupić w automago obiektu.
tach. Przed skorzystaniem z nich nabywca musi
W kolejce do zminiaturyzowania czekają mię- okazać receptę, zarejestrować odciski palców i dać
dzy innymi: kompleks kościelny Ostrów Tumski, się sfotografować. Wtedy dostanie kartę dostępu.
kościół Świętego Krzyża, kamieniczki Jaś i Mał- Jest ona potrzebna do uruchomienia maszyny wraz
gosia, Most Grunwaldzki oraz budynek Muzeum ze skanowaniem odcisku palca. W czasie zakupu
Narodowego.
znów zostanie zrobione zdjęcie.
Polski Związek Niewidomych przygotowuje
Na podstawie PAP, Gazety Wyborczej Wrocław,
opisy zabytkowych obiektów w alfabecie Brailwww.niepelnosprawni.pl oprac. ag
le’a.
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zamieszczanie reklam oraz tekstów sponsorowanych.
Niskie ceny – wysoka skuteczność!
Docieramy do ponad 8 tysięcy Czytelników!
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Z prezydentem nie tylko
o Sobieszowie
W ramach akcji Fundacji im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenia Szkoła Liderów „Masz głos - masz wybór”,
realizowanej przez organizacje pozarządowe, 7 lutego w
Miejskim Domu Kultury Muﬂon w Sobieszowie odbyło się
spotkanie mieszkańców tej dzielnicy Jeleniej Góry z prezydentem Markiem Obrębalskim i jego współpracownikami.
Miało ono na celu podsumowanie dotychczasowej pracy
prezydenta oraz przedstawienie
problemów Sobieszowa, gdzie,
zdaniem mieszkańców, od dłuższego czasu nic się nie dzieje.
Organizatorzy (Karkonoski
Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Sympatyków Sobieszowa oraz miejscowy Zespół Aktywności Społecznej) przygotowali pięć pytań dotyczących najistotniejszych problemów tej części Jeleniej Góry, wymagających pilnego rozwiązania.

– Mieliśmy niezbyt fortunnie sporządzoną umowę określającą obowiązki dzierżawcy. Nie
wynikało z niej czego oczekuje
od niego miasto i w jakich terminach. Dlatego została zerwana. Do końca marca oczekujemy na zgłoszenia nowych chętnych do wydzierżawienia tego
terenu. Powinna na nim być prowadzona działalność sportowo
– rekreacyjna, kulturalna i gastronomiczna. Być może warto też pomyśleć o polu namiotowym, bo takiego w Sobieszowie
nie ma. Liczymy na to, że nowy
dzierżawca przedstawi konkret– Basen w Sobieszowie jest ne propozycje i szybko przystąpi
już nieczynny od 10 lat. Jak dłu- do ich realizacji.
go jeszcze to potrwa?
Dochodzą do nas głosy, iż

Od lewej: wiceprezydent Jerzy Łużniak, prezydent Marek Obrębalski oraz wiceprezydent Zbigniew Szereniuk

lepszym rozwiązaniem by było
sprzedanie tego obszaru. Mamy
jednak w mieście nienajlepsze
doświadczenia w tym zakresie.
Zdarza się, że potencjalny inwestor wiele naobiecuje przed podpisaniem aktu sprzedaży, a potem o swoich planach zapomina
licząc na to, że lepszy interes zrobi po pewnym czasie odsprzedając plac lub nieruchomość. Tak
jest chociażby z obiektem po byłym kinie „Turysta” przy zbiegu ulic Matejki i Piłsudskiego
oraz popadającym w ruinę budynkiem przy ul. Sobieskiego.
Miasto ma w takich sytuacjach
związane ręce i praktycznie nic
nie może zrobić.
W wypadku sobieszowskiego basenu chcemy takiego błędu uniknąć. Umowa dzierżawy
sprawi, że jako właściciel będziemy mieć wpływ na to co tu
się dzieje. Zostanie ona podpisana na 20 lat z możliwością sprzedaży terenu, przy czym dzierżawca, o ile się sprawdzi, będzie
miał prawo pierwokupu.
– Jakość sobieszowskich dróg
pozostawia wiele do życzenia,
podobnie zresztą jak w całej Jeleniej Górze. Prowadzone są remonty, jednak już na pierwszy
rzut oka widać, że jakość prac
nie jest najlepsza. Czy władze
miasta mają zamiar coś w tej
sprawie zrobić?
– Częściowo za pieniądze
Unii Europejskiej w Jeleniej Górze modernizujemy wiele ulic,
w tym siedem w Sobieszowie.
W sprawie dotychczasowej jakości robót już interweniowaTU i TERAZ
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liśmy. Wykonawca zobowiązał
się do 15 maja usunąć usterki
pod groźbą wstrzymania wypłaty należności. W skład komisji
odbioru wejdą także radni, aby
mogli w imieniu swoich wyborców sprawdzić czy wszystko zostało zrobione.
– Dzielnica nie jest bezpieczna. Mieszka tu sporo osób nadużywających alkoholu, jest wiele
rodzin patologicznych. Czy i kiedy w Sobieszowie powstanie posterunek policji?
– Komisariatu nie będzie.
Władze miasta nie mają na to
wpływu. Istnieje centralna tendencja do tworzenia dużych,
silnych jednostek policyjnych,
zdolnych do pracy przez całą dobę. Sobieszów więc nadal będzie
obsługiwany przez komisariat w
Cieplicach. Zdaniem jego kierownictwa sytuacja nie przedstawia się aż tak źle, a wręcz przeciwnie – poprawia się. W ostatnich miesiącach maleje dynamika wzrostu przestępczości, rośnie wykrywalność.
Zdaję sobie sprawę z tego, że
wiele osób obecnych na sali ma
całkiem inną ocenę sytuacji i z
pewnością też jest w tym sporo
racji, bo przecież statystyka bywa
myląca. Rząd pracuje nad ustawą
w myśl której Straż Miejska stanie się czymś w rodzaju policji
miejskiej, z o wiele większymi
uprawnieniami. Być może w połowie roku wejdzie w życie. Łączymy z nią duże nadzieje, związane także z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców Sobieszowa.
– Jakie w najbliższych latach
będą główne kierunki rozwoju
Sobieszowa?
– Ze względu na atrakcyjne
położenie jego przyszłość musi
4 TU i TERAZ

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem
mieszkańców Sobieszowa
być związana z rozwojem turystyki i wypoczynku. Są już nawet zainteresowani inwestorzy,
między innymi Irlandczycy chcą
budować nowoczesny hotel z
basenami i urządzeniami rekreacyjnymi.
Aby było ich jak najwięcej
musimy zadbać o infrastrukturę
i modernizację dzielnicy. Przygotowujemy wniosek do Unii
Europejskiej o doﬁnansowanie uporządkowania gospodarki
wodno – ściekowej. Powstanie
13 kilometrów sieci sanitarnej,
dwie przepompownie ścieków.
Unowocześniona sieć kanalizacyjna obejmie 2700 mieszkań.
Prace projektowe powinny się
zakończyć w marcu 2010 roku.
O 230 kwater powiększy się
cmentarz przy ul. Romera, wyremontowany zostanie Miejski
Ośrodek Kultury Muﬂon, a także Szkoła Podstawowa nr 15.
Chcemy doﬁnansować wkład
własny niezbędny do otrzymania pieniędzy z UE na konserwację kościoła św. Marcina.
Wspólnie z działaczami MKS
Karkonosze myślimy o budowie
ośrodka sportów zimowych. W

jego ramach by powstało 50 kilometrów tras do uprawiania biegów narciarskich. W miesiącach
kiedy nie ma śniegu stałyby się
ścieżkami rowerowymi. Istnieje duża szansa na uzyskanie doﬁnansowania tego projektu, bowiem są nim zainteresowani także samorządowcy z Jablonca i
Liberca.
To są oczywiście tylko niektóre nasze zamierzenia.
– Czy przy remontach i planowaniu nowych inwestycji
uwzględniane będą potrzeby
osób niepełnosprawnych, przede
wszystkim likwidacja barier architektonicznych?
– Uwzględniamy je nie tylko z tego powodu, że taki obowiązek nakładają na nas przepisy. Myślimy o stworzeniu, przy
współpracy z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, czegoś w rodzaju mapy
barier architektonicznych w mieście, aby następnie kompleksowo przystąpić do ich usuwania.
Już jednak teraz sukcesywnie to
robimy. Na remontowanych ulicach przy przejściach dla pie-

szych chodnik jest obniżony do
poziomu jezdni.
Chcemy, aby w remontowanym obecnie budynku po byłym
Zespole Szkół Chemicznych
znalazł swoją siedzibę Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, a
być może także niektóre stowarzyszenia i organizacje osób niepełnosprawnych. Dlatego powstaną tam podjazdy dla wózków inwalidzkich, zainstalowane mają być windy i inne niezbędne udogodnienia.

*
W drugiej części spotkania na
pytania osób znajdujących się
na sali odpowiadali także wiceprezydenci Jerzy Łużniak i Zbigniew Szereniuk, pracownicy
Urzędu Miasta oraz przedstawiciele ﬁrm i instytucji podległych
magistratowi. Było ich sporo, ale
przeważnie dotyczyły przysłowiowego własnego podwórka.
Pytający chcieli wiedzieć kiedy
zostanie załatana dziura w jezdni na ulicy przy której mieszka-

ją, wyremontowany dach na ich
budynku, itp. Siłą rzeczy odpowiedzi były ogólnikowe. Przedstawiciele władz powoływali się
na przedstawione wcześniej plany perspektywiczne. Ich realizacja sprawi, że poruszone problemy prędzej czy później doczekają się rozwiązania. Obiecali między innymi dokończenie oznakowywania sobieszowskich ulic
i domów.
Tekst i fot. Andrzej Grzelak

Zemsta na teatralną windę
Budynek jeleniogórskiego teatru to z pewnością
piękny obiekt pod względem architektonicznym,
ale niestety niedostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Duża scena mieści się na pierwszym
piętrze, a studyjna na drugim. Przed laty organizowano tutaj czasami imprezy okolicznościowe dla
ludzi poruszających się na wózkach. Wówczas jednak trzeba ich było wnosić na górę.
Od dawna wszyscy zdają sobie sprawę z konieczności zainstalowania w teatrze windy, ale ciągle brakowało na ten cel pieniędzy. W tegorocznym budżecie miasta nareszcie się one znalazły.
Niezależnie od tego Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych wraz z dyrekcją Teatru doszedł do
wniosku, iż każda złotówka przeznaczona na win-

dę jest istotna i warto wspomóc jej zainstalowanie poprzez przekazanie na ten cel zysków z jednego nietypowego spektaklu. Będzie to „Zemsta”
Aleksandra Fredry w gwiazdorskiej obsadzie. Na
scenie wystąpią przedstawiciele jeleniogórskich
władz, szefowie ﬁrm, jednym słowem tak zwane
osoby znane z pierwszych stron gazet oraz niepełnosprawni.
Obsada nie została jeszcze ustalona, dlatego
proponujemy naszym Czytelnikom, aby napisali do nas kogo by chcieli obejrzeć w rolach
Rzecznika, Rejenta, Papkina i innych bohaterów komedii Fredry. Ich sugestie wzięte zostaną
pod uwagę przez reżysera spektaklu Jacka Paruszyńskiego.
gel

RAZEM LIKWIDUJMY BARIERY!
Barier architektonicznych w Jeleniej Górze i okolicznych miejscowościach nadal nie brakuje.
Osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku wciąż mają wiele problemów
z dostaniem się do urzędów, placówek służby zdrowia i innych instytucji publicznych.
Walczyć z tym zjawiskiem musimy wszyscy, wszyscy musimy żądać od odpowiedzialnych za ten
stan rzeczy urzędników ich likwidacji.
Zwracamy się do naszych Czytelników z prośbą o

nadsyłanie opisów, a najlepiej zdjęć,
budynków niedostępnych dla niepełnosprawnych.
Opublikujemy je na łamach Tu i Teraz.
Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody.
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Grabowskiego 7,
58 500 Jelenia Góra, e-mail: biuro@kson.pl
TU i TERAZ
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Jeleniogórskie organizacje pozarządowe

Fundacja Kultury Ekologicznej
„Dwór Czarne”
Organizacje pozarządowe mają w Polsce niespełna dwudziestoletnią tradycję. Co prawda wiele z nich powstało
znacznie wcześniej, ale wówczas działały albo pod kontrolą
władz, albo jako nieformalne grupy obywatelskie na różne sposoby powiązane z polityczną opozycją. Dopiero w
ramach przemian ustrojowych przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych powstała przestrzeń dla legalnej
działalności trzeciego, bo pozarządowego i pozasamorządowego sektora publicznej aktywności. W mieście i powiecie jeleniogórskim oﬁcjalnie funkcjonuje ponad 150 tego
typu organizacji, z czego, niestety, większość praktycznie
„na papierze”. Te jednak, które działają, skupiają ludzi
pełnych pasji i twórczej inicjatywy. Niektóre z nich przedstawimy na naszych łamach.

JACEK JAKUBIEC, szef
Fundacji Kultury Ekologicznej „Dwór Czarne”, to architekt i konserwator zabytków,
działacz społeczny i animator
kultury, ekolog i ktoś o kim
można powiedzieć – lokalny
patriota. Nazywany jest często
„kasztelanem” Dworu Czarne,
gdyż to jego osobisty wysiłek,
umiejętnie połączony z pracą
6 TU i TERAZ

dużego zespołu wolontariuszy,
doprowadził do uratowania tego
pięknego obiektu. Kiedyś przeznaczony został do rozbiórki,
dziś zaczyna błyszczeć jak prawdziwa perła w koronie Jeleniej
Góry i Kotliny, gdzie przecież
pięknych zamków i pałaców nie
brakuje. A praca Jacka Jakubca
i zespołu około 200 ludzi, bo
tylu w różnych okresach przewinęło się przez Fundację, trwa już
niemal trzydzieści lat!
Fundacja Kultury Ekologicznej to jeden z najlepszych w naszym regionie przykładów aktywności, a zarazem zaradności
obywatelskiej. Jacek Jakubiec
z naciskiem podkreśla, że jej
zadaniem jest nie tylko wpływanie na ochronę i właściwe gospodarowanie otaczającym nas
środowiskiem naturalnym, ale
i równoległe z tym widzenie róż-

norodnych potrzeb człowieka,
w tym środowisku przecież żyjącego. Jego zdaniem tylko poprzez
umiejętne, a zarazem skuteczne
zaspokajanie potrzeb duchowych, socjalnych, kulturalnych,
cywilizacyjnych, a także gospodarczych można przełamywać
i skutecznie rozwiązywać złożone problemy współczesności.
– Jeśli mamy zachęcić ludzi do aktywności i pokazać im
sposoby skutecznego działania
– mówi – nasz Ośrodek Kultury Ekologicznej musi być i coraz bardziej jest organizmem
wielozadaniowym i wielofunkcyjnym. Ochrona przyrody
i różnorodności biologicznej, problemy ekorozwoju, ochrona klimatu, pielęgnacja krajobrazu
kulturowego, tradycyjne rzemiosło i budownictwo, ochrona
i konserwacja zabytków, energetyka odnawialna, pozarządowy
sektor w gospodarce rynkowej,
problemy bezrobocia, zdrowa
żywność, ﬁlozoﬁa ekologiczna i wiele innych dziedzin – to
zakres naszych zainteresowań
i działań. Zarówno te tematy, jak
i kilka nowych już są i będą w
najbliższej przyszłości tematem
prowadzonych przez nas działań,
szkoleń i świadczonych usług.
Dwór Czarne, i jako obiekt
i jako idea, jest zdaniem Jacka
Jakubca oraz skupionych wokół
niego ludzi obywatelskim „laboratorium działań pozytywnych”.

Ta idea narodziła się jeszcze
w 1981 roku, zapewne na fali
ówczesnego entuzjazmu i wiary,
że warto własne, czyli polskie
i obywatelskie sprawy brać we
własne ręce. Dwór oraz Fundacja stały się bazą dla takich
właśnie procesów. I choć nigdy
nie było to łatwe, wiara w taki
rodzaj wysiłku nie tylko nie zanikała, ale udzielała się setkom
innych osób. Dowodzi tego dziś
już uratowany, choć nadal remontowany Dwór Czarne.
Historia tego obiektu to nie
tylko wielowiekowe dzieje, ale
także niezwykle ważne już ponad dwie dekady walki z oporem społeczno-polityczno-administracyjnym. Jest pewne, że
nikt pracując na zlecenie, nawet
dysponując znacznymi środkami
i solidnym wynagrodzeniem, nie
byłby w stanie tego wszystkiego
zrobić. Bo tylko pasja i zaangażowanie ludzi mogą załatwiać
sprawy dla urzędów i instytucji
„niezałatwialne”.
Wielką zasługą działaczy
Fundacji jest umiędzynarodowienie tego projektu, wpisanie
go nie tylko w formalne struktury Euroregionu Nysa, ale także
w podobne społeczne i obywatelskie inicjatywy po czeskiej
i niemieckiej stronie granicy. Już
w 1993 roku Dwór Czarne znalazł się na liście trójstronnych
priorytetów Euroregionu, wraz
z niemieckim Międzynarodowym Centrum Spotkań St. Marienthal i czeskim Centrum Odnowy Duchowej w Hejnicach.
Jacek Jakubiec podkreśla, że
jednym z głównych celów Fundacji, jako organizacji pozarządowej, jest uczestniczenie w tworzeniu „alternatywnego sektora

gospodarki rynkowej” poprzez
rozwijanie własnej aktywności
w produkcji i usługach, w szczególności o proekologicznym proﬁlu. Taka działalność pozwoliła
między innymi na zmaterializowanie zachowania i odbudowy
Dworu. Jednak najchętniej mówi
o powiązaniu edukacji, praktyki
i teorii w taki sposób, by między innymi odrodziły się dawne,
a ciągle potrzebne rzemiosła,
teraz przecież mogące funkcjonować w oparciu o najnowocześniejsze osiągnięcia techniki.
Realizacji tego zadania służą
prowadzone roboty remontowe.
Potrzebni są do nich specjaliści
z bardzo wielu dziedzin sztuki
budowlanej, fachowcy od konserwacji zabytków i ludzie znający stare rzemiosła. Ich kształcenie to nie tylko nowe miejsca
pracy, ale też tworzenie warunków dla szerokiego rozwoju
Fundacji.
Przygotowywanie specjalistów w niekiedy niszowych zawodach stanowi również szansę
na poszerzenie zakresu współpracy ze środowiskami osób niepełnosprawnych. Dla nich jest
i będzie to wspaniała okazja na
zdobycie kwaliﬁkacji umożliwiających samodzielne życie.
Zakres szkoleń stale się zwiększa. Znając pasję ludzi Fundacji
można być pewnym, że niebawem w nowych, odtworzonych
obiektach, które powstaną na
„podzamczu”, znajdzie się także
wiele miejsc pracy dla niepełnosprawnych – bez barier architektonicznych i innych ograniczeń.

dlaczego chce im się chcieć,
zamiast odpowiedzi dali mi do
przeczytania fragment tak zwanego Dekalogu Międzynarodowego Ośrodka Kultury Ekologicznej „Dwór Czarne”. Jestem
pewien, że zawarte w nim zasady
warto upowszechniać. Oto one:
• Człowiek jest w stanie uczynić
więcej niż mu się na ogół wydaje.
• Naprawiaj świat tu i teraz, tam
gdzie żyjesz, na tyle na ile możesz.
• Widzisz problem, który dotyczy
ogółu – rozważ czy nie jest to
zadanie dla Ciebie, jeśli tak
- to miej własny plan, ale nie
bądź sam; dla dobrego pomysłu sojuszników zawsze znajdziesz, plan dopracuj razem
z nimi.
• Generalnie-mniej gadać, więcej robić; bądź przy tym skuteczny.
• Masz obowiązek stale dążyć do
mistrzostwa, jeśli sam czegoś
nie potraﬁsz – szanuj fachowość innych! Unikaj partaniny!
• Unikaj wyścigów o rozgłos
i pierwszeństwo, działaj łagodnie, ale nieustępliwie.
• Każda praca może być twórcza, a twórcza praca dla dobra
ogółu czyni ludzi i ich świat
lepszymi.

• W Twoich bliźnich są pokłady
dobra, pomóż im je odkryć i
uaktywnić - dotyczy to niemal
każdego, nikogo z góry nie
skreślaj, ale na niektórych jed*
nak uważaj!
Kiedy spytałem się Jacka Jakubca i jego współpracowników
Mar
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Jak z niepełnosprawnością radzą sobie nasi sąsiedzi

Świebodzickie sukcesy i porażki
Od 2000 roku związana jestem z organizacjami pozarządowymi. Zaczęło się od świebodzickiego koła Stowarzyszenia
Kobiet Aktywnych i Twórczych, z ramienia którego uczestniczyłam w roboczych rozmowach na temat powołania
Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet
i Mężczyzn. Byłam koordynatorką na Dolny Śląsk Przedwyborczej Koalicji Kobiet. Pracowałam przy wielu projektach społecznych, między innymi „Stop – przeciwko korupcji” i „Masz głos – masz wybór”.
W 2001 roku zostałam wybrana przez rodziców prezesem Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, z którym jestem związana do dzisiaj.
W 2002 i 2006 wyborcy obdarzyli mnie godnością radnej liczącego ponad 23 tysiące mieszkańców miasta Świebodzice, położonego w powiecie świdnickim.
Obecnie jestem przewodniczącą
Komisji Gospodarki Mieszkaniowej oraz członkinią Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, a także Rewizyjnej.
Pisanie o sobie to chyba jedno
z najtrudniejszych zadań z jakim
przychodzi mi się zmierzyć. Co
tak naprawdę jest ważne, co decyduje o tym, że podejmujemy
takie, a nie inne decyzje?
Jeszcze przed 2000 rokiem
pewnie martwiłabym się przyziemnymi problemami, choćby
brakiem czerwonego paska na
świadectwie syna. Dziś patrzę
na to zupełnie inaczej. Dzięki
rodzicom dzieci niepełnosprawnych wiem, że są to nieistotne
sprawy. Przecież i tak najważniejsza jest miłość, akceptacja
i poczucie godności!
Jestem mamą i żoną przymykającą oko na wiele spraw, które
kiedyś by mnie raziły. Swoich
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dwóch synów nie zapędzam na
siłę do matematyki, której nie
znoszą. Nie chcę by spełniali
moje ambicje lub dorównywali
rówieśnikom. Najważniejsze by
byli szczęśliwi!
Często jako radna rozmawiam ze zrozpaczonymi matkami, którym urodziło się chore
dziecko. Widzę ich ból, rozpacz,
samotność, bezsilność i przerastające je problemy. Przede
wszystkim nie wiedzą co robić,
do kogo się zwrócić i o co zabiegać. Nadal brak jest w gminach
odpowiednich osób i sprawnego
systemu, który krok po kroku by
prowadził rodziców takich dzieci po gąszczu biurokratycznych
przepisów. Często zdarza się, że
dzieci niepełnosprawne nie posiadają nawet orzeczenia o niepełnosprawności, bo rodziców
nikt nie poinformował, że taki
dokument to podstawa w ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny, czy też doﬁnansowanie do
turnusu rehabilitacyjnego.
W Świebodzicach już drugą kadencję pomagam niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Staram
się zwracać uwagę władz miasta
na ich potrzeby. Oczywiście są
sprawy załatwione, z których jestem dumna oraz takie, które ewidentnie mi nie „wyszły”.

Cieszy mnie fakt, iż wnioski
do Wydziału Mieszkaniowego
o „wymianę z urzędu” zajmowanego mieszkania na niższą kondygnację zostały w pierwszej
kolejności rozpatrzone, oczywiście pozytywnie. Nie prowadzę
dokładnej statystyki, ale takich
zamian w poprzedniej kadencji
udało się zrealizować przynajmniej osiem.
Matki, często samotne, musiały nosić nawet na trzecie piętro ciężkie wózki ortopedyczne,
aby po powrocie od lekarza,
z zajęć rehabilitacyjnych, czy po
prostu ze spaceru dostać się do
swojego mieszkania. Należy do
nich mama Tomka.
Pamiętam sprawę Marcina
chorującego na zanik mięśni.
Jego marzeniem było wykąpanie
się w wannie. Niestety, ciasnego mieszkania na drugim piętrze, ze względów technicznych,
nie można było przystosować
do jego potrzeb. Szesnastoletni
wówczas chłopiec, poruszający
się na wózku inwalidzkim, prawie nie wychodził z domu.
Alan to dziecko z porażeniem
mózgowym, niedowidzące. Wymaga bardzo dużej dawki rehabilitacji, aby zapobiec powstawaniu przykurczy. Zajmowane
przez niego z dziadkami mieszkanie nie dawało nawet szansy na
to, aby zainstalować odpowiedni
sprzęt. W nowym ma materac
do ćwiczeń, a w łazience wannę
z hydromasażem.
Zamiana mieszkań była możliwa tylko dzięki dialogowi
i współpracy wszystkich, którzy mieli wpływ na opiniowanie
i podejmowanie decyzji.

Sprawy nie załatwione to
przede wszystkim organizacja
czasu wolnego niepełnosprawnych. Są oni, podobnie jak ludzie
zdrowi, również oﬁarami różnego typu uzależnień. Przyczyn
tego zjawiska nikt nie zbadał
i nikt nie zmierzył, ale z moich
obserwacji wynika, że problem
istnieje. Dlatego marzyło mi
się, że osoby niepełnosprawne
intelektualnie, i nie tylko, także
po 16 roku życia będą mogły
wspólnie z dziećmi zdrowymi
i młodzieżą uczestniczyć w zajęciach świetlic środowiskowych.
Marzenie spełniło się, ale na
krótko. Zastępca burmistrza, bez
szerszych konsultacji, uznał, iż w
takich świetlicach mogą przebywać wyłącznie dzieci do lat 16.
I tak jednym ruchem zmarnował ośmiomiesięczny trud, jaki
włożyli terapeuci i nauczyciele
w proces integracji.
Początkowo w świetlicy, prowadzonej przez Stowarzyszenie
Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, mieliśmy dwie oddzielne grupy, które
nie akceptowały siebie nawzajem. Zdrowe dzieci śmiały się
z niepełnosprawnych, a te wyczuwały niechęć i zamykały się
we własnym gronie. Wspólne
wyjazdy i wspólne przedsięwzięcia dokonały cudu. Dzieciaki razem się bawiły, zdrowe
pomagały niepełnosprawnym, a
niepełnosprawne zdrowym, bo
wszyscy mieli coś sobie wzajem-

Świebodzice
nie do zaoﬁarowania. Atmosfera
była wręcz domowa. Przyłapywani wcześniej na paleniu papierosów zrezygnowali z nałogu, bowiem stworzony przez nas
autorski program pracy świetlic
środowiskowo-integracyjnych
„Sezam” był wyjątkowo bogaty.
Zagospodarowywaliśmy każdą minutę. Odbywały się próby
grupy teatralnej, zajęcia z etyki,
sportowe (raz w tygodniu chodziliśmy na kryty basen), jogi
i dogoterapii. Wyjeżdżaliśmy
do Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu, wrocławskiego ZOO,
uczyliśmy podopiecznych języka angielskiego
Idylla, jak wspomniałam, nie
trwała długo. Jeżeli coś dobrego
udaje się zrobić, to zawsze znajdzie się ktoś kto skutecznie ten
sukces niszczy. W Świebodzi-

cach każdego dnia nawet złodziej
może dostać darmową zupę, organizuje się największą w regionie kolację wigilijną, bo na 800
osób, a jednak brak jest zdrowego rozsądku i zwyczajnego serca,
aby talerzem zupy w świetlicy,
zarządzanej przez Urząd Miasta,
poczęstować niepełnosprawnego chłopca, który co prawda już
dawno ukończył 16 rok życia, ale
z powodu niepełnosprawności intelektualnej nigdy nie przestanie
być dzieckiem.
Aby takie i inne problemy
związane z dyskryminacją i marginalizacją ludzi niepełnosprawnych w społeczeństwie zminimalizować, koniecznie trzeba
o nich mówić i to bardzo głośno.
EWA DZIWOSZ

OPISZ SWOJEGO MISTRZA
Fundacja Arka w ramach cyklu „Odkrywamy Świat Osób Niepełnosprawnych” ogłosiła ogólnopolski
konkurs zatytułowany „Spotkanie z Mistrzem”.
W pracy konkursowej należy przedstawić osobę, która jest niepodważalnym autorytetem dla autora.
Powinien on też napisać jak chciałby wykorzystać możliwość spędzenia z nią kilku dni.
Mistrzem nie musi być ktoś z pierwszych stron gazet, ale bliski sercu, z lokalnej społeczności. Podobnie jest z pasjami. Nie ma lepszych czy gorszych zainteresowań, wszystkie są jednakowo ważne i warto
o nich pisać.
Prace można nadsyłać do 31 marca 2008 r. Adres Fundacji Arka: ul. Warszawska 25, 85-058 Bydgoszcz
lub e-mail: fa@wp.pl. Dokładne informacje o konkursie są na stronie www.arka.clan.pl.
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• Z redakcyjnej poczty •
PORADNIE DIABETOLOGICZNE TAKŻE DLA DZIECI
Jestem mamą 11-letniego Daniela, u którego w
marcu ubiegłego roku rozpoznano cukrzycę typu 1.
Wiadomość o chorobie stanowiła dla nas duże przeżycie, bo nikt wcześniej w rodzinie nie był obciążony tą przypadłością. Gdy emocje opadły musiało nastąpić oswojenie się z chorobą. Trzeba było nauczyć
się zawodu „domowej pielęgniarki”, czyli dawkowania insuliny, stosowania technik iniekcji, układania, przestrzegania diety, wyliczania kalorii, itp.
Mieliśmy szczęście w nieszczęściu, że dyrekcja
i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 15 w Jeleniej
Górze, do której uczęszcza Daniel, podeszli życzliwie i ze zrozumieniem do jego problemu, za co
przy okazji serdecznie dziękuję. Jeżeli była czy jest
taka potrzeba, może on nawet w czasie lekcji zmierzyć sobie poziom cukru i podać insulinę. Jak się
słyszy inne dzieci w Polsce chorujące na cukrzycę
nie mają tyle szczęścia. Muszą borykać się nie tylko
z chorobą, ale całkiem niepotrzebnym, dodatkowym
stresem, który jest niepożądany przy cukrzycy.
Obecnie sporym problemem są dla nas wyjaz-

dy z synem do Przechodni Diabetologicznej Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu na
konsultacje. To nie tylko duży wydatek, ale całodniowa wyprawa - od wczesnych godzin rannych
do późnego wieczora, zmęczenie dziecka podróżą i
długim oczekiwaniem w kolejce na przyjęcie. Dlatego uważam, że powinna powstać na terenie Jeleniej Góry przechodnia diabetologiczna dla dzieci.
Helena Walinowicz-Prosicki
Przed miesiącem zamieściliśmy wyjaśnienie
Delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące tej sprawy. Przypominamy, że poradnie
diabetologiczne, działające w ramach umowy
z NFZ, zobowiązane są do leczenia zarówno dorosłych jak i dzieci, za co się je rozlicza. W Jeleniej Górze są to: w Szpitalu Wojewódzkim
przy ul. Ogińskiego 5, NZOZ „Promed”, ul. Różyckiego 6, NZOZ „Przychodnia Zabobrze 1”,
ul. Ogińskiego 1b, NZOZ „Lekarz Rodzinny”,
ul. Okrzei 20.

TELEFON DLA NIEWIDOMEGO
Są na rynku różne typy telefonów, które także
w różnym stopniu mają cechy przyjazne niewidomym. Nie ma jednak aparatu będącego syntezą
najciekawszych rozwiązań. Moim zdaniem powinien on być wyposażony w pełną pomoc głosową.
Klawisze muszą być wyczuwalne pod palcami również podczas mrozu, nawet kosztem zwiększenia
urządzenia. Nie może być ono zamykane, ani mieć
wsuwanych klapek. Maksymalnie należy uprościć
wybieranie numeru alarmowego 112, przykładowo
poprzez przyciśnięcie jednego klawisza lub uru-

chomienie go głosem. Słabowidzący muszą mieć
możliwość płynnego powiększania liter i znaków
w okienku aparatu.
To są rozwiązania najważniejsze. Ideałem by
było gdyby taki telefon miał jeszcze system GPS,
mogący na każde wezwanie podać współrzędne
niewidomego oraz kamerę przy pomocy której, w
razie zagubienia się, miałby możliwość przesłania
obrazu miejsca, gdzie przebywa.
Stanisław Stryjewski

ZAŁATWIŁ SWÓJ SWEGO
W jednej z instytucji musiałem wypełnić odpowiedni formularz, aby zakwaliﬁkować się na przeszkolenie dla niepełnosprawnych. Przedzwoniłem
do niej, od urzędnika uzyskałem niezbędne informacje i umówiłem się z nim na konkretny dzień.
Wyprawa do urzędu stanowi dla mnie zawsze
duży problem. Po drodze musiałem skorzystać
z pomocy trzech przypadkowych osób. Na miejscu
zostałem mile potraktowany. Jakaś pani zaprowadziła mnie do odpowiedniego pokoju, a potem do
przystanku i pomogła wsiąść do autobusu. Jednak
urzędnika, z którym się umówiłem, nie zastałem.
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Na drugi dzień przedzwoniłem do niego. Stwierdził,
że się ze mną nie umawiał, a następnie w ostrych
słowach zarzucił mi postawę roszczeniową i brak
pokory.
Tego typu obsługa petenta nie należy, niestety, do rzadkości i może by nie było o czym pisać.
W tym jednak przypadku urzędnik jest także osobą niepełnosprawną. Skoro niepełnosprawny w ten
sposób traktuje niepełnosprawnego, to co wymagać
od innych?!
Sebastian C.

Program „Sprawny dojazd”

PFRON doﬁnansuje zakup samochodu
Do 31 marca oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach realizacji programu
„Sprawny dojazd”, będą przyjmowały wnioski o doﬁnansowanie zakupu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz uzyskanie przez nie prawa jazdy kategorii B.
O doﬁnansowanie kupna auta
mogą starać się pełnoletnie osoby zatrudnione lub uczące się,
w wieku aktywności zawodowej,
posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne, które ze względów zdrowotnych nie posiadają
prawa jazdy i wymagają opiekuna kierowcy. Dotyczy to także
pełnoletnich, zatrudnionych lub
uczących się, w wieku aktywności zawodowej, legitymujących
się prawem jazdy kategorii B,
posiadających ważne orzeczenie
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważne,
wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu.
W przypadku przyznania doﬁnansowania dla niepełnosprawnych ze wspólnego gospodarstwa
domowego możliwe jest łączenie
otrzymanych kwot celem zakupu jednego pojazdu, przy czym

wszyscy adresaci programu muszą spełniać wszystkie warunki
uczestnictwa w nim, za wyjątkiem wymogu posiadania prawa
jazdy kategorii B. Może je mieć
tylko jedna osoba.
PFRON da pieniądze na samochód każdej marki, nowy
lub używany. Są dwa ograniczenia: auto nie powinno mieć
więcej niż trzy lata, a jego cena
nie może przekraczać 20 tysięcy
euro. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku beneﬁcjent podpisuje umowę, w której zobowiązuje
się, przykładowo, płacić OC i AC
przez pięć lat oraz samodzielnie
dbać o swój pojazd.
W porównaniu do lat ubiegłych zmieniła się kwota doﬁnansowania poprzez zwiększenie
wielokrotności najniższego wynagrodzenia oraz wysokość udziału własnego wnioskodawcy. W
przypadku zakupu fabrycznie no-

wego samochodu wynosi on obecnie nie mniej niż 20% ceny zakupu, a jeśli ktoś chce nabyć auto
używane – nie mniej niż 25%.
O doﬁnansowanie kursu na
prawo jazdy kategorii B mogą
ubiegać się pełnoletnie osoby
niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające ważne orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu.
Na realizację programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych ma
150 milionów złotych, aż o 120
więcej niż rok temu. Warto więc
starać się o doﬁnansowanie. Jego
konkretna wysokość będzie zależała od liczby ubiegających się.
Szczegółowe informacje na
temat programu, a także formularze wniosków można uzyskać
w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału PFRON – 50-053 Wrocław, ul. Szewska 6/7, tel.: (71)
346 74 40, fax: (71) 342 12 60,
e-mail: wroclaw@pfron.org.pl.
g

Wkrótce w okolicach Piechowic dla dzieci niepełnosprawnych rozpoczną się zajęcia

hipoterapii
Jest to rehabilitacja z udziałem koni.
Poprowadzi je pedagog i hipoterapeuta pani Małgorzata Hałon.
Przy ich przeprowadzaniu niezbędna jest pomoc wolontariuszy. Polegałaby ona na
umiejętnym prowadzeniu konia i dodatkowej asekuracji dziecka.
Osoby chętne do współpracy z panią Małgorzatą, kochające dzieci i zwierzęta, proszone są
o skontaktowanie się z biurem Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych – Jelenia Góra,
ul. Grabowskiego 7, tel. 075 75 242 54, e-mail: biuro@kson.pl.
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Legenda na Dzień Zmartwychwstania Pańskiego

Król Chwały rozświecił
ciemności wiekuiste
W XIII stuleciu Jakub de Voragine napisał „Legendy o
świętych”. Kolejne pokolenia jego dziełu nadały tytuł „Złota legenda” dla podkreślenia niezwykle wysokiej jego wartości. Jest to zbiór „czytanek” przeznaczonych na konkretne dni roku liturgicznego, opartych na wybranych faktach
z życia świętych, przeplatanych pouczeniami moralnymi.
Publikujemy fragmenty tekstu, który Jakub de Voragine
proponuje na Wielkanoc.
Chrystus powstał z martwych,
aby nie umrzeć więcej. Dionizy
w liście do Domoﬁlusa twierdził
jednak, że tuż po wniebowstąpieniu powiedział do pewnego świętego imieniem Karpus, że gotów
byłby jeszcze raz cierpieć dla
zbawienia ludzi.
Karpus, mąż wielkiej świętości, opowiedział św. Dionizemu,
że kiedy pewien niewierny skłonił pewnego chrześcijanina do
odstępstwa od wiary, on sam tak

ciężko to przeżył, że popadł w
chorobę. A Karpus był tak niezwykle świętym, że nie zdarzało się,
by odprawiał mszę świętą i nie
otrzymał w czasie jej trwania nie12 TU i TERAZ

biańskiego widzenia. Jednak poruszony tym odstępstwem od wiary nie modlił się tak jak powinien
o nawrócenie obu grzeszników,
ale prosił Boga by zesłał ogień
i bez miłosierdzia ich spalił.
Pewnej nocy w czasie żarliwej modlitwy dom, w którym
się modlił, rozstąpił się na boki,
a w otchłani ukazał się olbrzymi
piec. W górze zaś było otwarte
niebo, a w nim Chrystus otoczony aniołami. Karpus zobaczył,
że przy piecu stoi dwóch przerażonych i drżących ludzi, a węże
wychodzące z pieca wbijają
w nich zęby ciągnąc do ognia. Ten
widok świętego bardzo ucieszył, a
drażniło go tylko to, że węże zbyt
wolno wciągały grzeszników do
pieca. Dlatego nawet nie patrzył
na otwarte nad nim niebo. Gdy
wreszcie spojrzał do góry ujrzał
Chrystusa, który zlitowawszy się
nad grzesznikami zstąpił z tronu
aż do nich, wyciągnął rękę i osłonił ich przed niebezpieczeństwem.
Potem zaś rzekł do Karpusa:
– Uderz mnie znowu, gotów
bowiem jestem raz jeszcze, gdyby było trzeba, cierpieć za ludzi
i jest mi to miłe, a nie to, by inni
ludzie grzeszyli.(…)

*
Według Ewangelii Nikodema
Kariuns i Lucjusz, synowie starca Symeona, razem z Chrystusem
zmartwychwstali i ukazali się
Annaszowi, Kajfaszowi, Nikodemowi, Jozefowi i Garmalielowi.
Zapytani, pod przysięgą opowiedzieli o tym co Chrystus czynił na
tamtym świecie. (...)
Szatan, książę i wódz śmierci,
rzekł do Otchłani:
– Przygotujcie się na przyjęcie Jezusa, który chełpi się, że
jest Chrystusem, Synem Bożym.
A jest człowiekiem lękającym się
śmierci skoro mówił: „Smutna
jest dusza moja aż do śmierci.”
Otchłań odrzekła:
– Jeśli ty jesteś potężny, to
kimże jest ów człowiek, Jezus,
który boi się śmierci, a przeciwstawia się twojej potędze? Jeśli
mówi, że lęka się śmierci to chce
cię zwieść i biada ci będzie na
wieki wieków.
Na to odpowiedział szatan:
– Ja Go kusiłem, lud przeciw
niemu wzburzyłem, włócznię wyostrzyłem, drzewo krzyża przygotowałem, wymieszałem żółć
z octem. Bliska jest śmierć Jego
i przyprowadzę Go do ciebie!
Otchłań na to odpowiedziała:
– Czy to ten, który wskrzesił
Łazarza, który był w mocy mojej?
– Tak, to On!
– Zaklinam cię na moce twoje
i moje, byś Go nie sprowadzał do
mnie, bo ja zadrżałam w posadach gdym usłyszała słowa Jego
rozkazu i nie zdołałam zatrzymać
Łazarza, bo wyrwał mi się jak
orzeł i z niesłychaną szybkością
odleciał!
Gdy Otchłań mówiła to rozległ
się głos jak grzmot mówiący:
– Rozewrzyjcie książęta bramy
wasze i otwórzcie się bramy wiekuiste, a wejdzie Król Chwały!
Na ten czas zleciały się szata-

ny i zamknęły spiżowe wrzeciąże żelaznymi drągami. Otchłań
udała, że nic nie wie i zapytała:
„Któż to jest ten Król Chwały.”
Daniel odparł:
– Pan wielki i mocny, Pan
potężny w boju, ten jest Królem
Chwały!
Wówczas zjawił się Król
Chwały i rozświecił ciemności
wiekuiste, a Pan wyciągnął rękę,
ujął prawicę Adama i rzekł:
– Pokój tobie wraz ze wszystkimi synami twoimi, świętymi
moimi!
I Pan wyszedł z Otchłani,
wszyscy święci za Nim, a Pan
trzymając rękę Adama oddał go
archaniołowi Michałowi i wprowadził do raju. W raju drogę
im zaszli dwaj sędziwi starcy,
a święci zapytali:
– Kim jesteście, że nie byliście
z nami zmarłymi w Otchłani, lecz
wraz z ciałem znajdujecie się
w raju?
Odparł jeden:
– Jestem Enoch i tu zostałem
przeniesiony, a to jest Elisz, któ-

ry został porwany na wozie ognistym. Nie zaznaliśmy śmierci, bo
zachowani jesteśmy na przyjście
Antychrysta, aby z nim walczyć
i zginąć z rąk jego, a po trzech
i pół dniach być wzięci do nieba.
A gdy to mówili nadszedł mąż
z krzyżem, a zapytany kim jest
powiedział:
– Jam jest zbójcą i ukrzyżowany byłem wraz z Jezusem
i uwierzyłem, że On jest Stwórcą
i poprosiłem go mówiąc: „Pamiętaj o mnie Panie, gdy wejdziesz do królestwa Twego.”
On odrzekł:
„Zaprawdę mówię ci, dziś

jeszcze będziesz ze mną w raju!„
I dał mi znak krzyża ze słowami: „Idź z nim do raju, a gdyby
cię nie chciał wpuścić anioł strzegący bram, pokaż mu znak krzyża
i powiedz, że przysłał cię Chrystus, który został ukrzyżowany.”
A gdym tak uczynił anioł zaraz
otworzył mi bramę i wprowadził
do środka i umieścił po prawicy
w raju.
Opowiedziawszy to Karinus
i Lucjusz przemienili się i więcej
nigdy ich nie widziano.
oprac. mar
Ilustracja pochodzi ze „Złotej Legendy”

Miłych, spokojnych,
a przede wszystkim zdrowych świąt
życzy
redakcja oraz wydawca
Karkonoski Sejmik
Osób Niepełnosprawnych

Pożegnanie karnawału
Ostatniego dnia stycznia w Jeleniogórskim Klubie Muzycznym Greenzone odbyła się I Dyskoteka Integracyjna kończąca karnawał 2007/2008. Jej
pomysłodawcami byli właściciele klubu Katarzyna i Dariusz Jurowie oraz Zbigniew Ładziński, a
w prace przygotowawcze włączył się także Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Młodzież
wspaniale się bawiła, humory wszystkim dopisały.

Nie mogłoby dojść do realizacji tego przedsięwzięcia, gdyby nie grono darczyńców.
A, poza już wymienionymi, byli nimi: Rotary Club,
Jens Krϋger z Jelenia Plast, Azart Sat, Krystyna i
Leszek Burchardowie, Sylwia i Rafał Ładzińscy
z Metal – Master, Coca Cola – Oddział Jelenia
Góra, Marian Burzawa z PHU SIM, piekarnie z
Jawora - „Martex” oraz Haliny i Stanisława Furtaków, Cukiernia „Mrugała”, Piekarnia „Stankiewicz”, Amicis, Krycha Bus, PSS Społem. Organizatorzy składają im serdeczne podziękowania.
Aktywnie pomagali i uczestniczyli we wspólnej
zabawie wolontariusze ze: Związku Harcerstwa
Polskiego, Liceów Ogólnokształcących im. Norwida oraz Stefana Żeromskiego, Szkół Podstawowych nr 4 i 8, Młodzieżowego Domu Kultury oraz
KSON.
ter
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Trasy spacerowe dla każdego

Park Norweski w Cieplicach
W poprzednim numerze zaproponowaliśmy naszym Czytelnikom nie wymagającą dużego wysiłku turystyczną wyprawę spod Szpitala Wojewódzkiego pod Krzyż Jubileuszowy.
W tym miesiącu radzimy się udać do Parku Norweskiego.
Stanowi on miejsce atrakcyjne, a jednocześnie przytulne,
bowiem w odróżnieniu od Zdrojowego jest dość pustawy.
Dojeżdżamy autobusem linii 6,
który ma zawsze wygodne wozy
niskopodłogowe, do przystanku
przy ul. Daniłowskiego (jeden za
Apteką pod Koroną). Warto spokojnie poczekać aż autobus sobie
pojedzie i rozejrzeć się w miejscu
gdzie wysiedliśmy. Za nami płynie potok Wrzosówka. Źródła ma
w Karkonoszach, w Czarnym Kotle, na wysokości 1228 m n.p.m.
Płynie przez Jagniątków i Sobieszów, a w Cieplicach wpada do
Kamiennej, tuż przed mostem na
ul. Marcinkowskiego.
Po drugiej stronie Wrzosówki
jest wielki zakład przemysłowy
– obecnie Producent Maszyn Papierniczych Poland, kiedyś znany
jako FAMPA. W 1854 roku Henryk Füllner założył tu warsztat
ślusarski, w którym remontował
maszyny papiernicze. Miał co robić, bo na tym terenie było sporo

papierni. Z czasem warsztat się
powiększał, aż stał się fabryką
znaną na całym świecie, która po
II wojnie światowej zaopatrywała
w maszyny wszystkie państwa tak
zwanego obozu socjalistycznego.
Kilkadziesiąt kroków dalej,
w kierunku Apteki pod Koroną,
przez Wrzosówkę przerzucono
kładkę do klubu Gencjana. Zyskał
on sławę ogólnopolską dzięki
strajkowi okupacyjnemu zorganizowanemu przez Solidarność
w 1981 roku.
Naprzeciw przystanku, na którym wysiedliśmy z autobusu, jest
Osiedle XX-lecia z charakterystycznym wysokim budynkiem
w dziwnym stylu – przypomina
okręt.
Idziemy teraz chodnikiem do
zakrętu, który prowadzi w prawo w ul. Cervi. Przed mostem na
Wrzosówce przechodzimy na dru-

Z przeszklonego pawilonu restauracyjnego można obserwować przyrodę
Parku Norweskiego
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gą stronę ulicy. Trzeba uważać, bo
samochody jeżdżą tu dość ostro
i lepiej przechodzić bliżej mostu,
by kierowcom dać szansę wcześniejszego dostrzeżenia nas.
Teraz już w dół ścieżką parkową, wśród starych drzew
i krzewów, wchodzimy do Parku Norweskiego. Na obszarze 17
hektarów, z dwoma stawami i Pawilonem Norweskim (obecnym
Muzeum), urządzony i otwarty
został w 1909 roku na cześć cesarza niemieckiego Wilhelma IV
oraz jego żony z okazji ich srebrnego wesela.
Udajemy się w stronę widocznego z daleka budynku Muzeum
Przyrodniczego. Po prawej stronie mijamy toalety z wygodnym
podjazdem dla niepełnosprawnych, a po lewej zatoczkę stawu.
Na nim roi się od kaczek, a czasowo bywają i łabędzie. Ptactwo zaprzyjaźniło się ze spacerowiczami
i oczekuje na poczęstunek. Przed
Muzeum znajduje się płaskie podejście do stawu i tutaj odbywają się pierwsze kontakty dzieci
z upierzoną przyrodą. Naprzeciw
tej ptasiej jadalni jest przeszklony pawilonik restauracyjny, skąd,
jedząc lub popijając kawkę albo
piwko, można obserwować to romantyczne miejsce.
Zaraz za nim stoi budynek
Muzeum Przyrodniczego. Nazwa Park Norweski wzięła się
właśnie od niego, gdyż zwany on
jest Pawilonem Norweskim. Zbudowany został przez właściciela
fabryki maszyn papierniczych na
wzór restauracji w ludowym stylu położonej niedaleko Oslo, nad
ﬁordem. Cały jest z drewna, tylko
metalowe ornamenty (smoki i koronki) przypominają te z Wangu.

I nic dziwnego, bo to norweskie
zdobnictwo. Pawilon do końca lat
pięćdziesiątych był restauracją.
Muzeum Przyrodnicze utworzono w nim w 1967 roku w celu
eksponowania pozostałych jeszcze
po powojennych rabunkach cieplickich zbiorów Schaffgotschów.
Do tego czasu przechowywano je
w Długim Domu (obecnie dyrekcja Uzdrowiska Cieplice). W skład
kolekcji wchodzą przede wszystkim ptaki i motyle. Poza tymi
stałymi ekspozycjami Muzeum
proponuje też wystawy czasowe.
Obecnie (do 13 kwietnia) warto
obejrzeć niezwykle cenną ekspozycję dotyczącą wilków, których
trzy watahy zamieszkują lasy graniczne Górnych i Dolnych Łużyc,
tuż za Nysą Łużycką, a więc bardzo blisko nas. Muzeum proponuje także bardzo ciekawe prelekcje
i imprezy, związane z szeroko rozumianą kulturą przyrodniczą.

Aby znaleźć się na platformie
tuż przy Pawilonie Norweskim
trzeba pokonać schody, idąc od
strony skąd przyszliśmy. Ale kilkanaście metrów dalej można na
nią się dostać omijając je. Niestety, do samego budynku trzeba
wejść po kilku kamiennych stopniach. Ekspozycje są prezentowane na jednym poziomie.
Muzeum czynne jest od października do kwietnia codziennie
w godz. 9.00-16.00; od maja do
września od 9.00 do 18.00; latem
w soboty i niedziele do 17.00;
w poniedziałki nieczynne; w niedziele wstęp wolny.
Dla tych, którzy wolą miejsca
odosobnione, Park Norweski ma
mnóstwo cichych alejek i zakamarków, gdzie można się zaszyć,
posłuchać ptaków i kontemplować przyrodę.
Od strony południowej (dalej
za stawem) Park kończy się osie-

dlem pięknych domków, zbudowanych przez Füllnera dla pracowników. Tamtędy bez większego trudu dostaniemy się na wały
przeciwpowodziowe, chroniące
Cieplice przed zalaniem przez
wiosenne roztopy. Można tu dotrzeć i z pobliża Pawilonu Norweskiego, ale wtedy trzeba pokonać
dość wysokie schody, by wejść na
nasyp koło tamy. Z wałów roztacza się bardzo szeroka panorama
Karkonoszy. W pogodne dni służą one do spacerów.
Blisko osiedla znajduje się
przystanek autobusów linii 4, 6,
18, 26, skąd możemy wrócić do
domu.
Romuald Witczak
Informacje o Parku Norweskim zaczerpnąłem ze Słownika geograﬁi turystycznej, t. IV, pod red. M. Staffa
oraz strony internetowej Muzeum
Przyrodniczego.

Szlakiem zamków i kościołów
50-osobowa grupa członków
Klubu Miłośników Ciekawego
Życia 16 lutego wyruszyła na wycieczkę do Świdnicy oraz Brzegu
szlakiem zabytków sakralnych
i zamków.
– W Świdnicy – mówi Teresa Adamowicz, szefowa klubu
– zwiedziliśmy Kościół Pokoju
p. w. Trójcy Świętej. Należy do
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Pochodzi z XVII wieku, ale ma i swoją współczesną
historię. W 1989 roku premier
Tadeusz Mazowiecki i kanclerz
Niemiec Helmut Kohl modlili się
w nim o pokój i pojednanie.
Celem naszej wyprawy do
Brzegu było Muzeum Piastów
Śląskich, mieszczące się w zamku wzniesionym w latach 1530
– 1580 na wzór Wawelu. Zgromadzono w nim bogate zbiory

sztuki średniowiecznej, malarstwa z XVII-XVIII w. graﬁk,
broni z XVI-XX w., dokumentów i starodruków. Prawdziwe
unikaty to: kronika brzeskiego
bractwa kurkowego z lat 1623-1848 zawierająca barwne portrety królów kurkowych, w tym
książąt brzesko-legnickich oraz
zbiór 14 cynowych sarkofagów
Piastów brzesko-legnickich z XVI
- XVII w.
*
Kolejną wycieczkę zaplanowano na 15 marca. W jej programie przewidziano
zwiedzanie Głogowa (ruiny kolegiaty z okresu
obrony
miasta

w 1109 roku, zamek z XIII wieku), Legnicy (kościół św. Jana,
katedra) oraz Legnickiego Pola
(muzeum bitwy z Mongołami,
kościół św. Jadwigi). Koszt wynosi 45 zł, w tym 15 na bilety
wstępu. Zapisy przyjmuje Biuro KSON, tel: 075 75 23 183,
0602 595 051.
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MEDYCZNE NOWINKI
WSZYSTKIM MOŻE DZWONIĆ
Szum uszny dotyka miliony
osób na całym świecie. Większość ludzi doświadcza go
w pewnym okresie życia, ale u
pięciu procent schorzenie to staje się przewlekłe i dokuczliwe.
Może pojawiać się jako: dzwonienie, łoskot, gwizd, brzęczenie,
świstanie lub syczenie. Występuje przy prawie wszystkich schorzeniach uszu, szczególnie po
urazie głowy oraz przebywaniu w
dużym hałasie. Najczęstszą przy-

czyną jest uszkodzenie zakończeń
nerwu słuchowego w uchu wewnętrznym. Szumy bywają też spowodowane przez: alergię, obecność guza, cukrzycę, problemy
z tarczycą, zaburzenia krążenia
w związku z nieprawidłowym
ciśnieniem krwi, używanie niektórych leków, na przykład aspiryny.
Brazylijscy naukowcy doszli
jednak do wniosku, że w zupełnej ciszy nawet u zdrowych osób

mogą pojawiać się pozorne szumy przypominające nieprawidłowe. Przeprowadzili badania
na grupie 66 osób o normalnym
słuchu. Kiedy odizolowano je od
głośnych dźwięków i poproszono
o skoncentrowanie się na tym co
słyszą, 68% usłyszało nieistniejące odgłosy. W takich samych warunkach proszono uczestników
eksperymentu o skoncentrowanie
się na bodźcu wizualnym. Wtedy
słyszało szum 45,5% badanych.

SŁOŃCE SPRZYJA ZDROWIU
Naukowcy
uważają,
iż
w przypadku niektórych osób,
przykładowo mieszkańców krajów położonych na północy,
ogólne zyski dla zdrowia płynące ze zwiększonego kontaktu
z promieniami słonecznymi
przewyższają ryzyko raka skóry.
Promienie mobilizują organizm do produkcji witaminy D,
która pomaga w prawidłowej
pracy układu odpornościowego.
Witaminę tę zawierają określone
produkty, ale głównym jej źródłem jest kontakt ze słońcem.
– Ryzyko raka skóry oczywiście istnieje, ale korzyści płynące
z kontaktu z promieniami słońca
są daleko większe – twierdzi Johan Moan z Instytutu Badań nad
Rakiem w Oslo. – Wiele eksperymentów medycznych wskazuje na
związek pomiędzy odpornością

organizmu na nowotwory i pewne dolegliwości, jak przykładowo
krzywica, osteoporoza i cukrzyca,
a zwiększoną dawką witaminy D.
Naukowcy obliczyli, że przy
tej samej ilości czasu spędzanego na dworze ludzie mieszkający
w okolicach równika wytwarzali
3,4 raza więcej witaminy D niż
Brytyjczycy oraz 4,8 raza więcej
niż Skandynawowie. Zaobserwowano również, że mieszkańcy bardziej nasłonecznionych
obszarów rzadziej umierają z
powodu nowotworów organów
wewnętrznych – okrężnicy, płuc,
piersi i prostaty.
Uzyskiwanie większej ilości
witaminy D jest bardzo ważne dla
ludzi żyjących w rejonach takich
jak Skandynawia, gdzie długie
zimy i krótkie dni są powodem
ograniczonego kontaktu ze słoń-

cem. Johan Moan szacuje, że podwojenie czasu przebywania na
słońcu dla populacji Norwegów
spowodowałoby
podwojenie
liczby corocznych zgonów z powodu raka skóry (do około 300
przypadków), ale jednocześnie o
3 tysiące mniej osób umierałoby
na inne nowotwory.
Profesor zaleca, aby codzienny kontakt ze słońcem trwał
około połowę czasu potrzebnego
danej osobie by się opaliła.
Innym sposobem na uzyskanie większej ilości witaminy D
mogłoby być opracowanie takich kremów z ﬁltrem, które
by blokowały niebezpieczne,
wywołujące najgroźniejsze formy raka skóry promienie UVA,
a przepuszczały promienie UVB,
sprzyjające produkcji witaminy.

NARTY I KOLANA
Znany brytyjski chirurg ortopeda Steve Bollen twierdzi, że moda
na krótkie wypady na narty skutkuje gwałtownym zwiększeniem
liczby kontuzji kolan, zwłaszcza
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u kobiet. Winą za ten fakt obarcza
kiepskie przygotowanie ﬁzyczne
niedzielnych narciarzy.
W Wielkiej Brytanii rośnie
liczba miłośników sportów zimo-

wych. Rośnie także liczba uszkodzeń wiązadeł w kolanach, które
mogą wymagać operacji, a jeśli
nie są leczone powodują nieodwracalne uszkodzenia stawów.

MEDYCZNE NOWINKI
Jest to jedna z najpopularniejszych narciarskich kontuzji wywołana przez upadki.
– Po części odpowiedzialne są
za to też nowoczesne buty nar-

ciarskie – uważa Bollen. – Kiedy
się upada, a wiązania się nie odepną, sztywne obuwie sprawia, że
cała siła idzie w kolana, co może
być bardzo niebezpieczne.

Odsetek osób z narciarskimi
urazami wzrósł od 1994 do 2004
roku z 9 do 28 procent. 9 na 10
narciarzy z kontuzjami kolan to
kobiety w wieku około 40 lat.

UWAGA NA ENERGOOSZCZĘDNE ŻARÓWKI!
W ciągu najbliższych czterech
lat rząd brytyjski, w ramach walki
z emisjami dwutlenku węgla, ma
przeciwdziałać sprzedaży tradycyjnych żarówek na rzecz energooszczędnych. Jednak lekarze
ostrzegają, że całkowite wyeliminowanie żarówek klasycznych

może być bardzo uciążliwe dla
niektórych osób miewających migreny. W samej Wielkiej Brytanii
dolegliwość ta dotyczy około sześciu milionów osób. Przyczyną jest
migotanie żarówki oszczędzającej
energię lub mała intensywność
światła wymagająca większego

wysiłku oczu. Stowarzyszenie
producentów żarówek broni się
przed tymi zarzutami.
Oznajmiło, że dotychczasowa
technologia była przestarzała.
Najnowszy typ żarówek energooszczędnych już nie powoduje
migotania.

SIEDZENIE POSTARZA
Badania,
przeprowadzone
w Londynie na bliźniętach, pokazują, że osoby, które wypełniają
wolny czas aktywnością ﬁzyczną,
wydają się biologicznie młodsze
od spędzających życie na siedząco. Brak aktywności nie tylko
sprawia, że ludzie stają się mniej
odporni na choroby, ale sam w sobie może przyspieszać proces starzenia się.
Naukowcy z King’s College
przebadali 2401 par bliźniąt rasy
białej, od których pobrali próbki DNA. Badani wypełniali też
kwestionariusz dotyczący poziomu ich aktywności ﬁzycznej.

Lekarze skoncentrowali się na
telomerach – krótkich, powtarzalnych sekwencjach DNA na
końcu chromosomów, które zabezpieczają je przed uszkodzeniem. Wraz z wiekiem człowieka
telomery skracają się, a komórki
organizmu stają się bardziej podatne na uszkodzenia. Co roku
telomery tracą przeciętnie 21
swoich składowych części, nazywanych nukleotydami.
Przeciętna długość telomeru
u osób, które miały przynajmniej 16 minut aktywności ﬁzycznej w ciągu tygodnia, była o 200
nukleotydów krótsza niż u tych,

którzy w tygodniu na bieganie,
tenis lub aerobik poświęcali 199
minut. U najbardziej aktywnych
miały długość porównywalną z
telomerami ludzi 10 lat młodszych.
Badania sugerują, że u osób
pozbawionych aktywności ﬁzycznej komórki są bardziej podatne
na uszkodzenia związane z działaniem wolnych rodników i procesy zapalne. Również stres uważa
się za czynnik wpływający na
długość telomerów. Lekarze sugerują, że regularne ćwiczenia ﬁzyczne pomagają zmniejszyć jego
poziom.

PRZEŁOM W TRANSPLANTOLOGII
Każda osoba po przeszczepie
musi do końca życia przyjmować leki zapobiegające odrzuceniu obcej tkanki. Powodują one
jednak liczne skutki uboczne,
między innymi spadek odporności, przez co pacjent jest bardziej
narażony na choroby.

Amerykańscy naukowcy przetestowali metodę zmiany tego
układu. Pięciu ochotnikom przed
przeszczepem nerki zniszczyli
szpik kostny, a z nim układ odpornościowy organizmu. Później, oprócz nerki, przeszczepiono im także szpik kostny dawcy

organu. Dzięki temu „nowy”
układ odpornościowy nie odrzuca przeszczepionej nerki. Spośród pięciu poddanych tej terapii
pacjentów czterech nie musiało
po operacji korzystać ze wspomnianych leków.
Na podstawie PAP oprac. ag
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• W świecie paragrafów •

KOMU MOŻE POMÓC RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
W poprzednim numerze pisaliśmy o możliwościach dochodzenia swoich praw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich
oraz Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości
i podlegającym mu Sądem Pierwszej Instancji.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje prawne o krajowej instytucji stanowiącej dla
wielu osób ostatnią szansę udowodnienia swoich
racji, czyli Rzeczniku Praw Obywatelskich.
*
Zgodnie z artykułem 80 Konstytucji każdy, na
zasadach określonych w ustawie, ma prawo wystąpić do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub
praw naruszonych przez organy władzy publicznej. Oznacza to, iż może to być obywatel polski,
cudzoziemiec znajdujący się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, osoba prawna, organizacja
obywateli lub inna jednostka organizacyjna, jeśli
jest podmiotem praw i obowiązków.
Rzecznik może podjąć przewidziane prawem
czynności na wniosek składających wystąpienie,
ale także z własnej inicjatywy na podstawie wyników analizy obowiązujących przepisów prawnych,
przeprowadzonej kontroli, informacji uzyskanej za
pośrednictwem środków masowego przekazu, itp.
Jako organ ochrony prawnej stoi na straży wolności oraz praw człowieka i obywatela określonych
w Konstytucji RP i innych aktach normatywnych.
Zadanie to realizuje poprzez badanie czy na skutek działania lub zaniechania organów, organizacji
i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych wolności i praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. Jeśli zachodzi podejrzenie,
że tak się stało może: podjąć sprawę, przekazać ją
do rozpatrzenia, zbadania lub załatwienia właściwemu organowi, poprzestać na wskazaniu wnioskodawcy przysługujących mu środków działania.
Może także odmówić podjęcia działań bez konieczności uzasadniania tej decyzji.
Rzecznik Praw Obywatelskich nie posiada inicjatywy ustawodawczej i nie uczestniczy bezpośrednio
w procesie legislacyjnym. Może natomiast występować do właściwych organów z wnioskami o jej pod18 TU i TERAZ

jęcie, bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych
w sprawach dotyczących wolności i praw człowieka oraz obywatela. W przypadku wątpliwości co do
zgodności z Konstytucją i ratyﬁkowanymi umowami
międzynarodowymi przepisów ustawy albo aktów
niższego rzędu z aktami nadrzędnymi, może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie czy
spełniają one standardy konstytucyjne.
Rzecznik nie zastępuje organów administracji
rządowej i samorządowej lub wymiaru sprawiedliwości w rozstrzyganiu i załatwianiu spraw należących do ich kompetencji. Nie ingeruje w toczące
się postępowania sądowe i niezawisłość sędziów,
nie występuje w charakterze obrońcy strony postępowania, nie może zmieniać lub uchylać decyzji
wydanych przez uprawnione organy oraz wyroków i postanowień sądowych. Może natomiast:
– żądać wszczęcia postępowania w sprawie cywilnej, a także wziąć udział w każdym toczącym
się postępowaniu na prawach przysługujących
prokuratorowi,
– żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu,
– zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego na akty i czynności organu administracji publicznej, a także uczestniczyć w tych
postępowaniach na prawach przysługujących
prokuratorowi,
– w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia
przez sąd drugiej instancji prawa materialnego
lub zasad postępowania oraz wolności i praw
obywatelskich, wnieść kasację od prawomocnego orzeczenia do Sądu Najwyższego,
– wnieść skargę kasacyjną od orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W piśmie kierowanym do Rzecznika należy podać imię, nazwisko (nazwę jednostki organizacyjnej), adres do korespondencji, opisać sprawę i przebieg dotychczasowych działań, wskazać argumenty
świadczące o naruszeniu wolności i praw obywatelskich. Do pisma trzeba dołączyć kopie lub odpisy posiadanych dokumentów, orzeczeń sądów, istotnych
w danej sprawie pism, wniosków, zaświadczeń, itp.

• W świecie paragrafów •
Trzeba pamiętać, iż Rzecznik nie może spełnić
wszystkich oczekiwań zwracających się do niego.
Jest związany obowiązującym porządkiem prawnym i zakresem kompetencji przydzielonych mu
ustawą. Jego interwencje uzależnione są między
innymi od ustalenia czy zainteresowany wyczerpał wszystkie przysługujące mu środki prawne
(odwoławcze) oraz oceny całokształtu sprawy
pod kątem prawnym i faktycznym, ze szczegól-

nym zwróceniem uwagi na ewentualne naruszenia
praw i wolności skarżącego się obywatela przez
organ władzy publicznej załatwiający sprawę.
Korespondencję do Rzecznika Praw Obywatelskich należy kierować na adres: al. Solidarności, 00-090 Warszawa, www.brpo.gov.pl. Jego biuro czynne jest w poniedziałek w godz. 9.00-17.00
oraz od wtorku do piątku od 9.00 do 15.00.

Mniej na sprzęt, więcej na bariery
Rozporządzenie podpisane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej uzależnia doﬁnansowanie
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego od prowadzenia
rehabilitacji w domu i należytej realizacji przez
wnioskodawcę dotychczasowych umów z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O pieniądze na zakup sprzętu nie
będą się mogły ubiegać osoby, których wcześniejsza współpraca z PFRON zakończyła się rozwiązaniem umowy.
Zmiany te oznaczają, że do mniejszej liczby osób
traﬁą pieniądze. Ministerstwo uzasadnia je potrze-

bą racjonalnego wydatkowania środków publicznych.
Więcej za to będzie złotówek na przystosowanie
najbliższego otoczenia do potrzeb niepełnosprawnych. Zmianie uległ też warunek odnoszący się
do terminu, w jakim można ponownie ubiegać się
o likwidację bariery architektonicznej. W związku z dużymi kosztami takiego przedsięwzięcia
i sygnalizowanym przez wnioskodawców brakiem
pieniędzy, uniemożliwiającym jednorazową jego
realizację, zrezygnowano z trzyletniego ograniczenia w przyznawaniu doﬁnansowania.
Oprac. ga

TOBIE NIE UBĘDZIE – POMOŻESZ INNYM!
KRÓTKO O DAROWIZNACH
Niezależnie od przeznaczenia 1% podatku można na rzecz Sejmiku wpłacać
w ciągu 2008 roku darowizny w wysokości:
– do 6% dochodu (osoby ﬁzyczne),
– do 10% dochodu (osoby prawne)
odpisując te kwoty od podstawy opodatkowania.
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Mediacja w praktyce

Pojednanie korzystne
dla obu stron
Jak już informowaliśmy za pośrednictwem Karkonoskiego
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych można skorzystać
z usług mediatora sądowego w sprawach karnych DOROTY
GNIEWOSZ. W numerze grudniowym pisaliśmy na czym
polega mediacja w sensie prawnym. Dzisiaj natomiast pani
Dorota przedstawia konkretny przykład ze swojej praktyki.
Kuba i Agata byli w trakcie
burzliwego procesu rozwodowego. Ojciec Agaty, Władysław,
od pięciu lat zatrudniał zięcia
w swojej ﬁrmie. Oburzony jego
postępowaniem odmówił wypłacenia mu wynagrodzenia. Kuba
pozwał teścia do sądu. Sędzia
zaproponował, aby wpierw zdarzenie zostało omówione w obecności mediatora. Sprawa traﬁła
do mnie.
Z obu zainteresowanymi spotkałam się w niedużej sali, w neutralnym miejscu. Panowie nawet
na siebie nie patrzyli. Rozmowę
rozpoczęłam od wyjaśnienia na
czym polega mediacja.
– Jako mediator nie wydaję decyzji. To zadanie należy do
was. Moją rolą jest pomóc wam
w osiągnięciu porozumienia.
O ile tak się nie stanie, sprawa
wraca do sędziego. Wszystko co
tutaj powiecie pozostanie między
nami. Nie wolno używać słów
obraźliwych, przerywać mówiącemu, a przede wszystkim należy
trzymać się tematu.
Kuba powiedział, że chciałby
po prostu otrzymać pieniądze za
wykonaną pracę. Z wersji przedstawionej przez Władysława wynikało, że zięć, za jego zgodą,
uczęszczał na studia podyplomowe, stąd często nie było go w pracy, a stanowisko, które zajmował,
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było dość istotne dla sprawnego
funkcjonowania
przedsiębiorstwa.
– Robimy postępy – uznałam.
– Teraz już wiemy jakie są interesy każdego z was. Musimy się
zastanowić jak doprowadzić do
zgody i do takiej sytuacji, aby
nie było wygranego i przegranego. Przynajmniej na jakiś czas
zapomnijcie o wzajemnych urazach i spróbujmy ułożyć listę pomysłów. Każdy, nawet najmniej
prawdopodobny, może okazać
się dobry. Przypominam, iż są
to tylko propozycje. Ja nie mogę
was zmusić do ich realizacji.
– W obecnej sytuacji i tak
powinienem z ﬁrmy odejść
– stwierdził Kuba. – Jeśli jednak
otrzymam należne mi pieniądze,
to pomogę w wyszkoleniu mojego następcy.
Rozmowa zaczynała mieć
konstruktywny przebieg, jednak
znowu pojawił się w niej wątek
rozwodu.
– Współpraca by dobrze układała nam się do dzisiaj, gdyby
mój szef nie zaczął spraw zawodowych mieszać z rodzinnymi
– podniesionym głosem stwierdził Kuba.
– A czego draniu oczekiwałeś!? Zostawiłeś moją córkę!
Uznałam, że powinnam zareagować.

– Kuba! Pamiętaj, że Władysław jest dziadkiem twojego syna,
a ty nie zapominaj, iż rozmawiasz
z ojcem twojego wnuka! Chcecie, żeby chłopiec widział w was
wrogów, czy też mężczyzn, którzy potraﬁą rozwiązywać swoje
problemy w godny sposób? Na
pewno obaj pragniecie, aby was
kochał i szanował. Dajcie mu dobry przykład!
Po dwóch godzinach udało się osiągnąć porozumienie.
Kuba i Władysław sami byli tym
mile zaskoczeni, a ich wzajemne nastawienie do siebie wyraźnie zmieniło się na lepsze. Teść
zgodził się zapłacić zięciowi zaległą wypłatę, a ten obiecał wycofać pozew z sądu i, zgodnie ze
wcześniejszą deklaracją, pomóc
przeszkolić swojego następcę.
Umowę spisaliśmy na piśmie,
określając w niej rodzaj płatności
i terminy realizacji zobowiązań.
Obaj panowie przeprosili się
wzajemnie za niewłaściwe słowa użyte podczas rozmowy. Podali sobie ręce i wspólnie wyszli
z sali.
*
Nie zawsze mediacja kończy się takim sukcesem, ale
w każdym konﬂikcie jest na niego
szansa. Sprawdza się niezależnie
od tego czy stronami są kłócący
się uczniowie, dzieci procesujące
się z rodzicem o spadek po drugim rodzicu, sąsiedzi walczący
o dojazd do działki, czy też ﬁrmy
próbujące rozwiązać spór o warunki zawartej umowy. Strony,
które zgodziły się na mediację,
są bardziej otwarte i skłonne zawrzeć porozumienie, niż całkiem
ją odrzucające.
Dorota Gniewosz
***
Z autorką można skontaktować się za pośrednictwem Biura Sejmiku: ul. Grabowskiego
7, 58 500 Jelenia Góra, tel.: 075
75 242 54, 075 75 231 83.

Adresy i telefony
KARKONOSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE ZRZESZAJĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
• 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
• WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY ODDZIALE
TERENOWYM POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z
KALECTWEM
ul. Kiepury 44, 58-506 Jelenia Góra,
tel.: 075 64 301 63, czynne pn-pt w godz. 7.00-15.00
• 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)
JELENIOGÓRSKI KLUB SPORTOWOREHABILITACYJNY, ul. Kiepury 17/31, 58-500 Jelenia
Góra, tel. 075 76 43 571, 0601 952 560
JELENIOGÓRSKIE TOWARZYSTWO SPOŁECZNOKULTURALNE, ul. Grabowskiego 7 (siedziba Sejmiku)
58-500 Jelenia Góra

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)

Marta 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)
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. Henryk Bujak – wsparcie duchowe (termin do uzgodnienia)
ks. Marian Matula – wsparcie duchowe (termin do uzgodnienia)

Czekamy od poniedziałku do piątku, od godz.10.00 do 16.00!
Punkt dofinansowany jest z budżetu miasta Jelenia Góra
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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

Wyrazy szczerego
współczucia
Rodzinie
tragicznie zmarłego

Michała
Chowańskiego
składają
wolontariusze z
Karkonoskiego Sejmiku
Osób Niepełnosprawnych
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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

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...

Tomik inspirowany stawami

Ewa Pelzer

Jesień
Zjawia się zawsze
nieproszona
i ciągnie nić
babiego lata.
Czasem kapryśna
trochę szalona,
zdobi ją piękna,
złocista szata.
Poranne mgły
nad łąką zawiesza,
srebrzystą farbą
trawy maluje.
Kolory liści
z sobą miesza,
igłami sosen
z wprawą żongluje.
Popatrz na drzewa miły,
jak je poprzebierała,
złoto, czerwień i brązy
z palety barw wybrała.
Nikt przecież na nią nie czeka,
trzeba jej oddać jednak,
że swą urodą urzeka

Stowarzyszenie W Cieniu
Lipy Czarnoleskiej wydało kolejny tomik wierszy. Nosi on
tytuł „Utopić smutek w Podgórzyńskich Stawach”, bowiem
inspiracją do jego powstania
było spotkanie członków Stowarzyszenia nad Stawami Podgórzyńskimi, a ich właściciele,
Barbara i Jan Ogłazowie, sﬁnansowali wydanie książki.
Promocja tomiku odbyła się
w auli Filii Politechniki Wrocławskiej w Cieplicach, czyli w

Pałacu Schaffgotschów. Imprezę
poprowadziły Ewa Pelzer i Zoﬁa
Prysłopska, a w części artystycznej wystąpił, nagrodzony gorącymi brawami, poeta i skrzypek
Filharmonii Sudeckiej Włodzimierz Brzeziński, syn jednej z
członkiń Stowarzyszenia, Krystyny Brzezińskiej.
Publikujemy trzy wiersze zamieszczone w tomiku, zachęcając do przeczytania wszystkich.

Anna Jędrzejczyk

Maria Suchecka

Szczyt
Doniosłeś swój kamień Syzyﬁe
Czekasz cierpliwie aż
zapali się lampka STOP
Ciągle chcą abyś pchał
swoje brzemię na wyrost
Ty marzysz o odpoczynku
czekasz aż ktoś poda kostur
rękę, co wesprze
na próżno
Dlaczego dotknęło to ciebie
nie rozumiesz
Kochasz człowieka ze zwyczaju
to umiesz najlepiej
Właśnie urodził się ten co
cię nie zna może poda ramię
gdy kamień dotknie startu
choć kartki na kamienie dawno
zniesiono

K.S.

***
Smutki utopić
w Podgórzyńskich Stawach
rybom zabrać
lodowatość krwi
by nie wrzała
Motylom ukraść lekkość,
a kwiatom aromaty
umieć naśladować ważki
tanecznice
Wtopić się w naturę
i trwać
w ukołysanym
zapomnieniu
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Listy pani Ziuty

Memory Stick PRO DUO 2GB gratis
Postanowiłam, panie redaktorze, z okazji zbliżających się
świąt zafundować mojemu staremu jakiś prezent na niskooprocentowane raty. Durnowate to
jakieś takie, a i pożytku z niego
jako kobieta nie mam zbyt wielkiego, ale ostatecznie bliźni. Doszłam do wniosku, że powinno to
być coś nowoczesnego.
W sklepie zwrócił moją uwagę odtwarzacz. Dokupię Staśkowi ﬁlmy o czterech pancernych i
będę mieć go codziennie z głowy na kilka godzin. Sprzedawca
natychmiast do mnie podbiegł,
rękawem koszuli wytarł ślinę
z kącika ust i przystąpił do zachwalania towaru:
– Dokonała pani słusznego wyboru. Ten odtwarzacz ma
bowiem zintegrowany czytnik
kart 7 w 2 do odczytu danych z
kart typu: CF1, CF2, SD, MS,

MS Pro. Jest kompatybilny z
formatami: WMA, DVD, CD,
CD-R/RW, VCD, SVCD, MPEG4, DVD + R/RW, Nero Digital.
Proszę sobie wyobrazić, iż ma
nawet wyjście Progressive Scan,
a także…
– Przepraszam, że przerywam,
ale czy jakiś ﬁlm też da radę na
tym puścić?
– Tego to nie wiem.
Pomaszerowałam w stronę
stoiska z aparatami fotograﬁcznymi. Kto wie, może w tym
moim ślubnym drzemie dusza
artysty? Od czasu od czasu mogłabym mu nawet popozować do
aktu. Ostatecznie, w odróżnieniu
od niego, jeszcze nie wszystko
mi opadło. Już byłam bliska sﬁnalizowania transakcji, gdy moją
uwagę zwróciła informacja, iż
za darmo dostanę Memory Stick
PRO DUO 2GB. Obawiałam się,
iż to może być jakieś świństwo.

Telewizor miał nie tylko HD
Ready/HDMI x2, ale także funkcję PIP. W tym wypadku nie miałam już żadnych wątpliwości co
oznacza to PIP!
W końcu kupiłam drewniane
klocki. Mój stary cieszył się jak
dziecko. Od razu zaczął tworzyć
piękną bryłę architektoniczną
budynków Kolegium Karkonoskiego.
Sądzę, że nie ja jedna znalazłam się w podobnej sytuacji.
Ostatecznie nie każdy ma ochotę w wieku emerytalnym rozpoczynać studia na politechnice,
aby zrozumieć o co się twórcom
sprzętu rozchodziło. Myślę też,
że dużych pieniędzy dorobi się
producent, który wypuści na rynek przykładowo telefon komórkowy służący tylko do tego, aby
po prostu z kimś porozmawiać.
Ziuta Kokos

Śmiech to zdrowie

W środku nocy pielęgniarka w
szpitalu budzi pacjenta.
– Co się stało?
– Zapomniał pan wziąć tabletki
na sen.
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Dwaj biznesmeni idą ulicą. Nagle
jeden szarpie drugiego za rękaw i przeciąga gwałtownie na drugą stronę.
– Co ty robisz?
– Tam szedł mój radca prawny. Ile
razy mnie spotka, pyta jak idą interesy,
potem pokiwa głową, a nazajutrz przysyła rachunek za konsultację.
*
Kobietę w pięknym futrze otacza
grupa członków organizacji ekologicznej:
– Jak pani nie wstyd nosić futro
zdarte z żywych norek?!
– To futro z poliestru.
– A czy pani wie ile poliestrów musiało oddać życie, żeby pani miała futro?!

– Dlaczego niesiecie tą deskę we
dwóch? – pyta kierownik pracowników.
– Bo trzeci jest na zwolnieniu.
*
– Panie doktorze, mój mąż dziwnie
się zachowuje. Codziennie rano wypija
kawę, a następnie zjada ﬁliżankę i zostawia uszko.
– To dziwne. Uszko jest najsmaczniejsze!
*
W celi straceń skazany czeka na egzekucję.
– Za godzinę zostanie pan powieszony – informuje go strażnik – ale zanim
to nastąpi spytają o pańskie ostatnie
życzenie. Czy mógłbym mieć do pana
prośbę?
– Tak, słucham.
– Niech pan poprosi, żeby mi podwyższyli pensję.

