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O nas w kraju i na świecie
OLIMPIJCZYCY CHORUJĄ NIEWIDOMY PREZENTER
Jedynym na świecie niewidomym prezenterem
NA ASTMĘ
telewizyjnym jest 27-letni Lee Chang-hoon. Pracuje

Jak wynika z badań australijskich naukowców około ośmiu procent sportowców startujących na igrzyskach olimpijskich ma problemy z astmą lub jej symptomem – zwężeniem dróg oddechowych.
Jedną z przyczyn może być intensywny wieloletni
trening. Więcej przypadków tej choroby stwierdzono
u uprawiających dyscypliny zimowe. Mroźne powietrze i cząstki lodu wyrzucane w powietrze przez maszyny szlifujące lód mają bardzo zły wpływ na oskrzela
i prowadzą do ich uszkodzeń. Astma ani zażywane przez
sportowców leki nie mają wpływu na osiągane przez
nich rezultaty.

Tadeusz Siwek

SENIORZY

Mówiąc o ludziach niepełnosprawnych mamy zazwyczaj na
myśli osoby o widocznej, wyraźnej
dysfunkcji; niewidome, okaleczone
w rezultacie wypadków lub chorób,
poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Zapominamy,
a może po prostu nie zdajemy sobie
sprawy, że najliczniejsza grupa niepełnosprawnych, to osoby starsze wymagające z upływem czasu coraz większej pomocy i uwagi otoczenia.
Niepełnosprawność wypływająca z wieku jest bowiem
nieodwracalna i nieuleczalna, a z biegiem lat może się
jedynie pogłębić i zaostrzyć.
Historia niesie nam przykłady społeczności, w których ludzie starzy byli traktowani w sposób szczególny – szanowano ich wiedzę i doświadczenie, zasięgano
rady przy rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu trudnych decyzji, dbano o wygody i bezpieczeństwo. W takich społeczeństwach nestorzy cieszyli się
specjalnymi względami i przywilejami znajdując się
w centrum uwagi i zainteresowania, obdarzani szacunkiem i podziwem...
Nie powiem prawdopodobnie niczego odkrywcze-

w stacji KBS w Korei Południowej. Posługuje się brajlowską klawiaturą komputerową. Po samodzielnym
opracowaniu wiadomości drukuje je w brajlu. Swobodne poruszanie się po telewizyjnych korytarzach
ułatwiają mu specjalne żłobione kafelki, którymi wyłożona jest podłoga.
Lee Chang-hoon został wybrany spośród 500 kandydatów, którzy zgłosili się na casting na prezentera
z niepełnosprawnością.
Oprac. GEL

go, gdy stwierdzę, że sytuacja współczesnych seniorów jest daleka od takich wzorców. Problem dotyczy
nie tylko naszego kraju – społeczeństwo europejskie
starzeje się, Europejczycy żyją coraz dłużej i mają coraz mniej dzieci. Problem zatem narasta, a biorąc pod
uwagę, że rok 2012 ustanowiony został Europejskim
Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej, można żywić uzasadnione obawy, że kwestia seniorów potraktowana zostanie rocznicowo i okazjonalnie, czyli byle jak.
Już dzisiaj usłyszeć można o planowanych Dniach
Seniora, w ramach których ludziom starszym zorganizuje się bezpłatny wstęp do muzeów, instytucji kultury,
ośrodków turystycznych i sportowych. Gest niewątpliwie piękny i potrzebny, ale poprzedzony być powinien
rozległymi działaniami gwarantującymi seniorom bezproblemowy dostęp do opieki medycznej, bezpłatnych
porad specjalistycznych, tanich i ogólnie dostępnych
lekarstw. Dopiero po spełnieniu oczekiwań seniorów
w tym zakresie można oferować im mniej lub bardziej
okazjonalny dostęp do muzeów, teatrów i uniwersytetów trzeciego wieku. Założone programowo „zwiększenie świadomości na temat problemów starzejącej
się Europy” powinno być udziałem każdego z nas, ponieważ niepełnosprawność późnego wieku prędzej czy
później stanie się także naszym udziałem.
TADEUSZ SIWEK
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Nasze sprawy

WOLONTARIAT
Zanim zostaniesz wolonta- organizacji czy instytucji – tu
riuszem spróbuj odpowiedzieć możesz pomóc w realizacji prosobie na kilka prostych pytań: jektów, w pracach biurowych,
tworzeniu stron internetowych,
Czy mam jeszcze wolny projektowaniu materiałów proczas?
mocyjnych, organizowaniu wyZastanów się, czy w natłoku darzeń itd.
zajęć, znajdziesz jeszcze czas na
dodatkowe obowiązki. Czy swój
Jak szukać miejsca pracy?
wolny czas chcesz poświęcić dla
Wiedząc już, ile masz czasu
innych. Jeśli tak, to sprecyzuj, ile i co chcesz robić, możesz zacząć
masz tego czasu i w jakich dniach szukać sobie miejsca, gdzie bęi godzinach w ciągu tygodnia. dziesz przydatny. Na początku
Lepiej jest powiedzieć, że ma się warto rozejrzeć się wokół sieczas w czwartek popołudniu czy bie. Może obok Twojego domu,
każdego dnia do południa, niż że w drodze do szkoły lub pracy
ma się dużo wolnego czasu. To z znajdują się placówki lub orgapewnością ułatwi dalszy kontakt nizacje pozarządowe, które moz organizacją.
głyby być zainteresowane Twoją
pomocą, np. miejski dom kultury,
Co chcę robić?
klub seniora, świetlica dla dzieci,
Pomyśl, jaki rodzaj i for- stowarzyszenie ochrony ptaków,
ma zajęcia Cię interesuje. Czy fundacja pomocy osobom niechcesz robić to, co robisz na pełnosprawnym itp.
co dzień w pracy i tym właśnie
Jeśli na pierwszy rzut oka w
wesprzeć organizacje pozarzą- pobliżu miejsca zamieszkania nic
dowe, czyli wykorzystywać nie ma, to warto sięgnąć po książswoje doświadczenie zawodo- kę telefoniczną lub informator
we czy zdobyte w szkole umie- miejski i odnaleźć instytucje lub
jętności, np. w zakresie księgo- organizacje, które mają siedzibę
wości, marketingu, języka an- w twojej miejscowości. Zawsze
gielskiego itp. Czy wolisz zająć w książce telefonicznej jest dział
się zupełnie czymś innym? Od- stowarzyszenia i fundacje. Czyreagować, oderwać się od pracy tając nazwę organizacji możesz
i nauki. Zastanów się czy chcesz już wstępnie wywnioskować,
pracować bezpośrednio z ludź- czym się ona zajmuje. Jeśli ta temi – np. pomagać osobie star- matyka czy dziedzina Cię intereszej, czytać osobie niewidomej, suje, to zrób następny krok. Zajuczestniczyć w terapii dziecka rzyj na ich stronę internetową lub
autystycznego czy pracować po prostu pójdź tam czy zadzwoń
z osobami niepełnosprawnymi? i zapytaj o działania jakie wykoA może wolisz pracę w biurze, nują i czy potrzebna jest przy

nich pomoc wolontariusza. Jeśli
tak, to zaproponuj swoją pomoc
i umów się na spotkanie w tej
organizacji, na którym ustalicie
szczegóły współpracy.
Niezastąpionym
źródłem
informacji jest także Internet,
a szczególnie strona www.bazy.
ngo.pl – znajdują się tu wszystkie fundacje i stowarzyszenia
w Polsce. Wystarczy wpisać
miasto, a baza danych pokaże
wszelkie instytucje w nim się
znajdujące.
Co może robić wolontariusz?
Wolontariusz może pracować
w organizacjach pozarządowych
i instytucjach publicznych. Wolontariusz przydatny jest przede
wszystkim w pracach biurowych
– przepisywaniu tekstów na komputer, wysyłaniu faxów, kserowaniu, segregowaniu dokumentów
itp. Może też tłumaczyć teksty
z języków obcych czy administrować stronę internetową organizacji. Jeśli posiada odpowiednią wiedzę, to może udzielać porad specjalistycznych (prawnych,
księgowych). Może też zająć się
koordynacją projektów czy pisaniem wniosków. Może również
czuwać przy telefonie zaufania
lub mieć dyżury w recepcji. Wolontariusze mogą wesprzeć organizację uroczystości, festynów,
konferencji. Mogą także uczestniczyć w tworzeniu ulotek, folderów, pomagać przy ich dystrybucji. Można także wziąć udział
w kampaniach społecznych, zbieraniu podpisów pod petycjami,
kwestowaniu. Właściwie to, co
można robić w organizacji, zale-
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Nasze sprawy
ży od tego, co organizacja robi, na
jakiej dziedzinie działa i od tego,
w czym wolontariusz jest dobry,
na czym się zna.
Wolontariusze mogą pomagać osobom bądź rodzinom, które z jakiś względów tej pomocy
potrzebują. Główną grupą odbiorców pracy wolontariuszy są
osoby niepełnosprawne. Pomoc
tym osobom, to przede wszystkim bycie z nimi, towarzystwo,
wspieranie i motywowanie do
aktywności. Można z nimi wyjść
na spacer, do kina, czy po prostu
porozmawiać. Często są to osoby samotne, które otrzymują pomoc specjalistyczną, ale brakuje
im zwykłego kontaktu z drugą
osobą. Oprócz spędzania czasu
z osobami niepełnosprawnymi,
możemy uczestniczyć w ich rehabilitacji czy terapii, oczywiście pod okiem osób przeszkolonych.
Wielu wolontariuszy pomaga
osobom niewidomym, wspólnie
spędzając czas, czytając prasę
czy książkę. Chodzi również
o prostą pomoc w załatwianiu
spraw urzędowych, wypełnianiu
kwitków na poczcie.
Równie dużą grupą odbiorców pomocy wolontariuszy są
osoby starsze, często samotne.
Tak samo, jak osobom niepełnosprawnym pomoc wolontariuszy
polega przede wszystkim na towarzystwie, rozmowie. Często
seniorzy mają dużo do opowiadania, ale brakuje im słuchaczy
– może znają jakieś pasjonujące historie z czasów wojny czy
chcieliby podyskutować o obecnej sytuacji politycznej, a po
prostu nie mają z kim.

Wolontariusz może pomagać
dzieciom, w tym dzieciom niepełnosprawnym. Pomoc w zasadzie polega na zabawie z nimi,
wypełnianiu im czasu wolnego.
Można organizować im różnego
rodzaju zajęcia – teatralne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne, majsterkowanie itp. Bardzo
często dzieci w wieku szkolnym
wymagają pomocy w lekcjach,

korepetycji z różnych przedmiotów.
Jeśli ktoś nie chce pracować
bezpośrednio z ludźmi to może
zainteresuje go praca ze zwierzętami. Może to być praca w schronisku dla psów, czy w stajni podczas hipoterapii. Można również
pracować w ogrodzie botanicznym, muzeum, galerii czy bibliotece.
JOM

Wszystkich zainteresowanych
pracą w charakterze wolontariuszy
prosimy o kontakt

z Karkonoskim Sejmikiem
Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze,
ul. Osiedle Robotnicze 47a
osobiście lub za pośrednictwem bezpłatnej infolinii

800 700 025

Informujemy, że w Karkonoskim Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze, w ramach akcji Fundacji
Stefana Batorego „MASZ GŁOS – MASZ WYBÓR”

pełnione są

DYŻURY RADNYCH RADY
MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
Dotychczas swój udział zadeklarowali i współpracują:

Wojciech Chadży, Oliwer Kubicki, Józef Sarzyński,
Rafał Piotr Szymański, Leszek Wrotniewski.
Redakcja Niepełnosprawni „TU i TERAZ”

przyjmuje bezpłatnie ogłoszenia
o charakterze niekomercyjnym
dotyczące spraw istotnych dla osób niepełnosprawnych
(sprzęt rehabilitacyjny, zamiana mieszkań, poszukiwanie opiekunów, itp.)

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem Sejmiku
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Z naszych stron

CO W KSON-ie PISZCZY…?
W Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze działa od kilku lat Agencja Pośrednictwa Pracy. Rozmawiamy
z Panią Janiną Frys, która od stycznia br. zajmuje się sprawami
Agencji.
Jak Pani ocenia aktualne
szanse zatrudnienia niepełnosprawnych na lokalnym rynku
pracy?
Sytuacja jest skomplikowana
a składa się na to kilka przyczyn.
Po pierwsze – młodych ludzi korzystających z usług Agencji jest
względnie niewielu, ponad połowa poszukujących zatrudnienia
to osoby powyżej pięćdziesiątego
roku życia – mój najstarszy klient
ma 74 lata. Po drugie – większość
klientów Agencji stanowią osoby
z trzecią grupą inwalidzką podczas, gdy pracodawcy preferują
niepełnosprawnych pracowników
z pierwszą i drugą grupą. Po trzecie – wiele osób poszukujących
zatrudnienia nie zdaje sobie sprawy, że charakter ich schorzenia
w znacznym stopniu utrudnia,
a często uniemożliwia wykonywanie pewnych czynności przypisanych do pracy, której poszukują.
Po czwarte wreszcie – z kwalifikacjami osób niepełnosprawnych
zgłaszającymi się do Agencji bywa
różnie, najczęściej przychodzą do
nas ludzie bez zawodowego wykształcenia, zdarzają się co prawda również ludzie z wyższym wykształceniem, ale i dla nich nie ma
zbyt wielu ofert pracy.
Jakiej pracy poszukują najczęściej ludzie niepełnosprawni?
To jest tak, że w czasie pierwszej rozmowy słyszę: „Wie Pani,
szukam każdej pracy...”. Później
okazuje się, że nie każdej – poszukiwana praca w ochronie okazuje

się w rzeczywistości trudna, bo
to jest od ośmiu do dwunastu godzin dyżuru na nogach. Jeśli ktoś
wyobrażał sobie, że to jest zajęcie
polegające na siedzeniu w cieple
i czytaniu prasy, to rzeczywistość
bardzo szybko i niekiedy boleśnie prostuje te wyobrażenia. Obciążenie obowiązkami jest duże
i nawet przy tak prostych czynnościach jak np. sprzątanie okazać
się może, że człowiek niepełnosprawny po prostu nie daje rady.
Jak sprawdzają się w pracy
osoby niepełnosprawne?
Reguły nie ma – niektórzy ludzie już w czasie poszukiwania
zatrudnienia wykazują się dużą aktywnością i konsekwencją – dzwonią, przychodzą do KSON-u, po
prostu im zależy... Później tacy ludzie potrafią dobrze zorganizować
i wykonywać swoją pracę, tym samym mają większe szanse u pracodawcy. Można powiedzieć zatem,
że wszystko zależy od człowieka.
Jak do niepełnosprawnych
pracowników podchodzą pracodawcy?
Bardzo różnie... Ostatnia nowelizacja ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej ograniczyła preferencje dla pracodawców związane z zatrudnianiem
osób niepełnosprawnych – nowa
regulacja zakłada, że dopłata do
zatrudnienia przez Zakład Pracy
Chronionej niepełnosprawnych
w stopniu znacznym ma docelowo
wynosić 180% najniższego wyna-

grodzenia, w stopniu umiarkowanym – 100%, a w lekkim – 40%.
Zatem w ciągu najbliższych lat
dofinansowanie do wynagrodzeń
pracowników z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będzie systematycznie malało, a w przypadku osób ze znacznym stopniem – rosło. Natomiast
pracodawcy z rynku otwartego
będą otrzymywać dofinansowanie
dla pracowników bez schorzeń
specjalnych w wysokości 70%,
a ze schorzeniami 90% kwot, które otrzymują pracodawcy z rynku chronionego, czyli dopłaty te
również będą niższe. Wszystko to
razem wzięte powoduje widoczny
brak zainteresowania pracodawców ludźmi z tzw. „trójką” oraz
zwolnienia osób niepełnosprawnych, ponieważ zdecydowana
większość zatrudnionych to osoby
o lekkim stopniu niepełnosprawności, a teraz dopłaty dla tej grupy
są mniejsze. Komplikuje to w widoczny sposób i tak niełatwe mechanizmy i relacje na rynku pracy
ludzi niepełnosprawnych.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Tadeusz Siwek
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My w kulturze
Teatr
Teatr im. Cypriana
Kamila Norwida
w Jeleniej Górze

Wojna bajek
Bogdan Koca „Wojna bajek”
Reżyseria: Bogdan Koca.
Muzyka: Janusz Grzywacz.
Scenografia: Wojciech Jankowiak.
Animacja multimedialna: Dariusz Grzybowicz.
Przygotowanie wokalne: Róża
Wysocka.
Występują: Elwira HamerskaKijańska, Katarzyna Janekowicz, Elżbieta Kosecka, Agata
Moczulska, Małgorzata OsiejGadzina, Robert Dudzik, Jacek
Grondowy, Andrzej Kępiński,
Robert Mania, Jacek Paruszyński, Tadeusz Wnuk.
W komputerowy świat małego Wojtusia wkraczają posta-

ci ze znanych bajek Andersena.
Chłopiec,
pozostawiony na długie godziny
w pustym mieszkaniu
przez zapracowaną matkę,
spędza czas przed ekranem
komputera. Nie czyta książek, bo te stoją wysoko na
półkach i trudno je stamtąd zdjąć, więc cały jego
świat, to migający ekran.
Ale pewnego wieczora
pojawia się Ołowiany Żołnierzyk i wszystko zaczyna się komplikować. Światu bajek grozi poważny
konflikt, ale na szczęście
wszyscy bohaterowie będą
umieli się porozumieć…
Pomogą im w tym piękne piosenki i niesamowite
machiny.
Jaki morał z tej bajki
wynika?
Czytajcie, bawcie się
i uczcie od znanych bohaterów bajek starych i nowych!

Zdjęcia: J.S. Jaremen
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Zdrojowy Teatr
Animacji
w Jeleniej Górze

„Entliczek
Pentliczek”
Autor: Jan Brzechwa
Reżyseria: Bogdan Nauka
Scenografia: Jadwiga
Mydlarska-Kowal
Muzyka: Bogusław Klimsa
Występują: Lidia Lisowicz, Katarzyna Morawska, Sylwester

Książnica Karkonoska
w Jeleniej Górze

Biblioteka Książki
Mówionej

Propozycje:
1. John Grischam
„KRÓL AFER”

Jeden z najlepszych thrillerów
prawniczych; skromny prawnik
z Urzędu Obrońcy Publicznego
dostaje propozycję poprowadzenia sprawy, w której stawką są
nie tylko gigantyczne pieniądze,
ale także życie i śmierć wielu
ludzi. Stawką jest 15 milionów
dolarów, lecz by je zdobyć ko-

Kuper, Jacek Maksimowicz, wa sprawia, że dzieci stają się
uczestnikami
przedstawienia.
Sławomir Mozolewski
W radosny i ciepły nastrój wproPrzedstawienie dla przed- wadza małych widzów muzyszkolaków i pierwszaków, w któ- ka, a prosta lecz działająca na
rym wykorzystano – w formie wyobraźnię scenografia Jadwimówionej i śpie- gi Mydlarskiej-Kowal stwarza
wanej – najbar- wspaniały bajkowy klimat. Czas
dziej znane wiersze trwania spektaklu – 60 minut.
Jana Brzechwy jak
tytułowy
„EntliDla osób
czek-Pentliczek”,
niepełnosprawnych
„Kłamczucha”, „Sai seniorów kasy teatrów
mochwała”, „Kacz(Teatru im. C.K. Norwida
ka-Dziwaczka”
i inne. Pomyślane i ZTA) prowadzą sprzedaż
biletów ulgowych.
jako wspólna zabanieczna jest dramatyczna i bez- 3. Małgorzata Kalicińska
względna walka – nie na sali są- „ZWYCZAJNY FACET”
dowej, ale w zaciszu gabinetów
Bezrobotny Wiesiek dowiai na pierwszych stronach gazet... duje się od kolegi, że jest dobra
praca, ale daleko poza domem.
2. Katarzyna Michalak
Podejmuje ją z wątpliwościami
a zarazem z nadzieją – skorzy„POCZEKAJKA”
Młoda pani weterynarz, wy- stałby zresztą z każdej szansy,
najmuje kawalerkę na Żolibo- byle tylko przerwać poniżająrzu. Pracując w klinice dla zwie- cy stan zawieszenia w próżni
rząt, w wolnych chwilach ucieka i bycia utrzymankiem własnej
w świat marzeń i wróżb. Przypa- żony. Silne i prawdziwe mędek prowadzi ja do Poczekajki, skie przyjaźnie pozwalają mu
maleńkiej wioski niedaleko Za- z humorem i dystansem przemościa i ten fakt nieoczekiwa- żywać liczne porażki i wierzyć,
nie zmienia wszystko. Patrycja że trzeba iść naprzód poszuporzuca miejskie życie nie prze- kując sensu życia nawet, gdy
czuwając, że w nowym miejscu wszystko jest przeciw i ma się
czeka ją wiele perypetii. Swoją ponad pięćdziesiąt lat, czasem
prawdziwą miłość odnajdzie bowiem kopnięcie losu przynow kimś, kto księcia z bajki by- si wyzwolenie....
Opracował: MAD
najmniej nie przypomina...
TU i TERAZ  800 700 025

7

Nasz Partner (Cieszyn)

CIESZYN – ZARYS DZIEJÓW MIASTA
(CZĘŚĆ DRUGA – OKRES PANOWANIA HABSBURGÓW)
W połowie XVI w. książę Wacław III Adam
przyjął protestantyzm jako wyznanie panujące, podobnie postąpiła większość mieszczan. Syn księcia
i następca książę Adam Wacław w 1609 r. powrócił do kościoła katolickiego, jednak ostatni Piastowie nie angażowali się zbytnio w nawracaniu cieszyńskich poddanych na katolicyzm. Tocząca się
w pierwszej połowie XVII w. wojna trzydziestoletnia spowodowała w Cieszynie i okolicach ogromne
zniszczenia. W roku 1653 wraz ze śmiercią księżnej Elżbiety Lukrecji skończył się okres piastowski
w dziejach miasta.
Po wygaśnięciu dynastii Piastów rządy w księstwie cieszyńskim objęli Habsburgowie. Cieszynowi od 1659 r. udało się wywalczyć status miasta królewskiego, miał też prawo wysyłania własnych posłów na Sejm Cieszyński we Wrocławiu.
Uprawnienie to utracił po 1722 r., kiedy Habsburgowie oddali księstwo cieszyńskie w lenno księciu
lotaryńskiemu Leopoldowi. W XVII i XVIII stuleciu miasto przeżyło kryzys ekonomiczny spowodowany między innymi zniszczeniami z czasów
wojny trzydziestoletniej oraz akcją rekatolizacyjną
prowadzoną przez Habsburgów. Wyznawcy protestantyzmu musieli swoje nabożeństwa odprawiać
w ukryciu do czasu, kiedy cesarz Józef I zezwolił
w 1709 r. na budowę Kościoła Jezusowego, który
jest dziś największą świątynią luterańską w Polsce. Pozycja miasta wzmocniła się po zakończeniu
wojen śląskich w połowie XVIII wieku, w wyniku
których Cieszyn, jako jedno z nielicznych miast
Śląska, pozostał przy Austrii.
13 maja 1779 roku podpisano tutaj pokój pomiędzy Austrią i Prusami, kończący wojnę o sukcesję
bawarską. Powolny powrót do świetności miasta
przerwała seria kataklizmów – najpoważniejszym
z nich był pożar w 1789 roku, który doszczętnie
strawił niemal całe miasto. Cieszyn stosunkowo
szybko odbudowano, a odbudową kierował m.in.
ks. Leopold Jan Szersznik, najwybitniejszy przedstawiciel epoki Oświecenia na terenie Śląska Cieszyńskiego. Jego zasługą było założenie w roku
8 TU i TERAZ  800 700 025

1802 pierwszej na tym terenie publicznej biblioteki oraz najstarszego na Śląsku muzeum.
Przełom XVII i XIX w. był kolejnym trudnym okresem w dziejach Cieszyna. Habsburgowie prowadzili w tym czasie wojny z rewolucyjną Francją, a następnie z Napoleonem. Dopiero
po roku 1815 zaczęło się w mieście kształtować
życie towarzyskie, powstały pierwsze kawiarnie
i stowarzyszenia. W roku 1839 ostatecznie rozebrano piastowski zamek, a na Górze Zamkowej,
z polecenia księcia Karola Habsburga, zbudowano klasycystyczny pałac (tzw. Nowy Zamek)
z dużym parkiem (w tej formie Góra przetrwała
do dziś).
W okresie Wiosny Ludów Cieszyn stał się
ważnym ośrodkiem polskiej myśli narodowej.
W roku 1848 zaczęła tutaj wychodzić pierwsza
polska gazeta, a dwadzieścia cztery lata później
miasto stało się siedzibą Wikariatu Generalnego
dla Śląska.
W 1869 r. do Cieszyna dotarła pierwsza linia
kolejowa, a wokół zbudowanego dworca na zachodnim brzegu Olzy (dzisiejszy Czeski Cieszyn)
rozpoczęła się budowa dzielnicy przemysłowej.
Rozwój przemysłowy miasta nie przebiegał jednak tak szybko jak choćby w niedalekim Bielsku,
co spowodowało powolną utratę znaczenia gospodarczego Cieszyna, który pozostawał jednak nadal
ważnym ośrodkiem administracyjnym i kulturalno-oświatowym.
W 1911 roku powstała w mieście linia tramwajowa łącząca dworzec kolejowy z centrum Cieszyna (linia uległa likwidacji w 1921 roku). W okresie
I wojny światowej stacjonowały tutaj duże oddziały wojsk austriackich, przez pewien okres miasto
było siedzibą austriackiego Sztabu Generalnego.
Z Cieszyna pochodziło wielu żołnierzy Legionów
Piłsudskiego, a sam Naczelnik kilkakrotnie odwiedził miasto. Upadek cesarstwa i koniec panowania
Habsburgów zbiegły się z zakończeniem I wojny
światowej.
Opracował: T. Siwek

Nasz Partner (Cieszyn)

SZEŚĆ POWODÓW,
DLA KTÓRYCH WARTO
ODWIEDZIĆ CIESZYN
Najstarszym miastem w Polsce byłby Cieszyn, gdyby wierzyć legendzie, która mówi, że został założony
w 810 r. przez trzech synów polskiego księcia Leszka III – Bolka, Leszka i Cieszka. Bracia ciesząc się ze
swego szczęśliwego spotkania nad źródełkiem, założyli miasto nadając mu nazwę Cieszyn. W miejscu legendarnego spotkania znajduje się studnia nazywana Studnią Trzech Braci. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi
z 1434 r., a należała ona do braci dominikanów. Do
XIX w. czerpał z niej wodę browar mieszczański.

Najstarsze nieprzerwanie działające muzeum
w Europie Środkowej mieści się w Cieszynie. Założone zostało przez księdza Leopolda Jana Szersznika, wybitnego jezuitę, wszechstronnego uczonego
i nauczyciela, otwarte w 1802 r. Jego kolekcja oprócz
zabytków sztuki i historii zawierała duży zbiór przyrodniczy (okazy fauny i flory, skamieliny, minerały),
kartograficzny (globusy, mapy i plany), pomocy naukowych (przyrządy geometryczne, astronomiczne
i astrologiczne), osobliwości (relikwiarze, egzotyczne narzędzia i instrumenty). Metryką dorównuje mu
w Polsce jedynie muzeum Czartoryskich w Puławach
uruchomione w 1801 r., mające jednak kilkudziesięcioletnią przerwę w działaniu i znajdujące się obecnie
w Krakowie.
Najsłynniejsza broń myśliwska zwana cieszynką,
produkowana w Cieszynie
od 2. poł. XVI w., służyła
do polowania na ptactwo,
stąd też często nazywana
była ptaszniczką. Bogate
zdobienie inkrustacją kolby
i łoża, rytowane zdobienie

lufy oraz nowatorski, jak na owe czasy, mechanizm
strzelający spowodowały, że broń ta wkrótce stała się
niezwykle poszukiwanym artykułem. Do dzisiaj zachowało się ok. 300 egzemplarzy stanowiących ozdobę wszystkich liczących się w świecie muzeów broni
i kolekcji prywatnych. Piękne cieszynki znajdują się
w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Można je nazwać
najstarszą łapówką w historii Cieszyna – jej okazy,
wręczane przez władze dowódcom wojsk zajmujących kolejno miasto w czasie wojny trzydziestoletniej, miały zapewnić bezpieczeństwo przed grabieżą
i zniszczeniem.
Najdziwniejszy kwiatek, który wczesną wiosną pojawia się w cieszyńskich lasach a także
ogrodach, to cieszynianka
wiosenna (Hacquetia epipactis). Swym żółtozielonym kwiatostanem, często uważanym za kwiat, tworzy piękne dywany w runie leśnym. Według legendy
roślina ta rozsiała się w okolicach Cieszyna z ziemi
przywiezionej przez szwedzkiego żołnierza, który
poległ pod Cieszynem w czasie wojny trzydziestoletniej. Prawda jest trochę inna i roślina ta raczej została
przyniesiona przez żołnierzy austriackich, bo można
ją też spotkać w południowej części Alp oraz na terenie Moraw i Słowacji.
Najsmaczniejszego „murzina”, bo taką nazwę nosi
tradycyjny cieszyński wypiek, można zjeść w czasie
Wielkanocy. A co skrywa
się pod tą nazwą? Ciasto
drożdżowe
uformowane
w kształcie małego bochenka
z szynką wędzoną lub białą kiełbasą wewnątrz. Zazwyczaj każdy domownik, począwszy od pana domu,
a skończywszy na służbie otrzymywał swojego „murzina”, którym wraz z innymi specjałami kuchni cieszyńskiej mógł się delektować do woli.
Najpopularniejszym deserem w Cieszynie jest pochodzący z kuchni austriackiej
strudel z jabłkami (czasem
z serem lub makiem), który
można podawać na ciepło,
na zimno, z bitą śmietaną
i lodami lub jedynie posypany cukrem pudrem.
Tekst: Irena Adamczyk, Janusz Spyra, Renata Karpińska. Fotografie: Renata Karpinska, Joanna RzepkaDziedzic, Paweł Halama, Mariusz Makowski. Wojciech
Woźniak, źródło: http://www.cieszyn.pl
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Sezon turystyczny rozpoczęty
Jak co roku Koło PTTK nr 30
„Twardziele” z Cieszyna przygotowało bogaty program wycieczek
turystyczno-krajoznawczych. Sezon rozpoczął się Tradycyjnym
Rajdem Górskim z metą na Soszowie w dniu 26 maja. Dla
uczestników przewidziano
wiele ciekawych konkurencji oraz quiz wiedzy o Beskidach. Najlepsi otrzymali
nagrody, a wszyscy ciepły
posiłek.
24 czerwca odbyła się
wycieczka do Czech – zwiedzaliśmy przepiękną Jaskinię
Jaworzycką, gdzie podziemny system korytarzy pełen
jest tajemniczych zakamarków, pomieszczeń i przepaści powstałych w miękkich dewońskich
wapieniach. Pierwsze korytarze
podziemnego kompleksu zostały
odkryte już w roku 1938, kolejne
w późniejszym czasie, zwłaszcza
w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie poznanych
i zbadanych zostało ponad 3,5 km
korytarzy, z czego prawie 800 metrów udostępniono do zwiedzania.
Jaskinia ma przepiękny wystrój naciekowy, którego bogactwo ukazuje się w pełni w dwóch potężnych
pomieszczeniach: Sali Wapiennej
i Komnacie Gigantów. Oprócz
zwykłych w takich jaskiniach typów nacieków, osiągających miejscami imponujące rozmiary, w Ja-

Jaskinia Jaworzycka

muniec. Jak zawsze wszystkim dopisywały humory.
Od zeszłego roku nasze Koło
skini Jaworzyckiej występują tzw. PTTK wróciło do tradycji wypraw
heliktyty, czyli nacieki, rosnące kilkudniowych. W 2012 r. w dniach
wbrew prawu grawitacji. Nieudo- od 6 do 8 lipca miała miejsce występnione turystom niższe piętro cieczka na Ziemię Dolnośląską.
tworzy złożony labirynt korytarzy W pierwszym dniu zwiedziliśmy
połączonych przepaściami, głębo- lochy w Górach Sowich i Park Miniatur Zabytków w Kowarach. Ten etap wycieczki
zamknęło ognisko zorganizowane w Karpaczu,
skąd następnego dnia wyruszyła wyprawa na najwyższy szczyt Karkonoszy
– Śnieżkę.
W tym samym dniu
zwiedziliśmy także Świątynię Wang. Ostatniego
Zamek Bouzov dnia udaliśmy się na Ślężę
i powróciliśmy do Cieszykimi na kilkadziesiąt metrów. Ta na. Wycieczka była niezwykle udaczęść jaskini nie jest jeszcze do na.
końca zbadana i możliwe jest, że
22 lipca „Twardziele” wybrali
kryje kolejne tajemnice.
się na Turbacz – z Koninek przez
W czasie tej samej wycieczki
„Twardziele” zwiedzili również
zamek Bouzov, którego początki
sięgają prawdopodobnie pierwszych lat XIV wieku – wzmianka
o pierwszym udokumentowanym
właścicielu budowli, znanym jako
Buz z Buzowa, pochodzi z roku
1317. W późniejszych latach twierŚwiątynia Wang
dza często zmieniała właścicieli,
a niektórzy z historyków uznają, że
w zamku urodził się czeski król Jerzy z Podiebradów. Dzieje zabytku
niewątpliwie wyróżnia okres, kiedy warownia przez ponad dwieście
lat należała do zakonu krzyżackiego. Współcześnie zamek Bouzow
często służy za plener filmowy,
w którym uznani twórcy realizuPark Miniatur w Kowarach
ją zarówno nastrojowe baśnie, jak
również sensacyjne filmy związa- Obidowiec. Pogoda dopisała, frene z okresem drugiej wojny świa- kwencja – jak zawsze bardzo wytowej. Przy okazji wizyty w zamku soka. Niecierpliwie czekamy na
Bouzov „Twardziele” odwiedzili kolejne wycieczki.
również malownicze miasto OłoZUZANNA KUBASZCZYK
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• Z redakcyjnej poczty •



POWRÓT
Z DALEKIEJ PODRÓŻY

Jak każdy rodzic staram się,
w okresie wakacyjnym, urozmaicić
dzieciom czas. Najchętniej co rok
jeździłabym z moimi pociechami
(14 letni, niepełnosprawny syn
oraz 3 letnia córka) nad morze.
Realia są jednak takie, że nie zawsze możemy sobie na to pozwolić.
W tym roku mieliśmy spędzić wakacje w domu. Planowaliśmy wycieczki, atrakcje w dni wolne od
pracy.
Niespodziewanie okazało się,
że uda się nam pojechać do Dąbek
z dwiema moimi siostrami i ich rodzinami. Byłam bardzo szczęśliwa.
Wyjazd miał trwać cztery dni. Dobre i to, myślałam, dzieci pooddychają jodem, rodzinnie spędzimy
czas. W grupie zawsze raźniej.
Pojechaliśmy... Trzeci dzień
pobytu okazał się najgorszym
dniem mojego życia. Mój syn, który ze względu na epilepsję stale jest
przez nas obserwowany, poszedł do
wody z moją siostrą poskakać na
falach. Wystarczyło kilka sekund



Nic nie potrafię...
W wieku prawie pięćdziesięciu lat, najlepiej umiem sprzątać
i gotować, bo pranie na jakimś etapie mojego życia wzięła na siebie
pralka automatyczna. Przed dwoma laty po ciężkiej i długiej chorobie zmarł mój mąż. Koszty walki
z chorobą wyzerowały nasze konto
bankowe, a renta, którą dostałam
po mężu nie wystarcza nawet na
bardzo skromne życie. Od dwóch
lat zatem bezskutecznie poszukuję
pracy. Przy tej okazji musiałam zadać sobie pytanie o to, co naprawdę potrafię robić?
Skończyłam liceum ogólno-

i nagle Kamila nie było. Bezradność, strach, kłębiące się straszne
myśli o stracie syna, histeria i ból,
ogromny ból, ogarnęły całe moje
ciało.
Poszukiwanie Kamila przez
wszystkich członków rodziny a także plażowiczów przyniosły rezultaty. Odnaleziono syna. Tego chyba
nigdy nie zapomnę. Widok dziecka bez oddechu, jego białe ciało, straszne. Pielęgniarka z plaży
rozpoczęła reanimację. „Oddycha, mamy go...”, to słowa które
słyszałam, które dały znak: będzie
dobrze, że syn żyje. Ratownicy zanieśli Kamila do karetki. Ja zobaczyłam go dopiero w szpitalu na
Oddziale Intensywnej Terapii.
Widok Kamila leżącego na łóżku, podłączonego do respiratora
i innych urządzeń był dla mnie,
matki bardzo trudny. Wiedziałam,
że lekarze robią wszystko, aby synowi pomóc, by go uratować, jednak w takich sytuacjach nie da się
myśleć racjonalnie. Kolejne dni
wraz z mężem spędziliśmy przy
łóżku syna oczekując na decyzję
o odłączeniu go od sprzętu medycznego, na słowa lekarzy, które dadzą
nadzieję, że syn sobie poradzi sam.

Trzeciego dania podjęto udaną
próbę. Kamil zaczął sam oddychać.
Moje szczęście było tym większe, że
syn nas rozpoznał. Wiedziałam, że
teraz będzie już tylko lepiej.
Fakt, że mój syn żyje, że funkcjonuje jak dawniej, że właściwie
nie ma śladu po tym wypadku to
CUD!!! Jedna z bliskich mi osób
powiedziała: „Taką szansę drugiego życia dostaje się tylko raz”
– zrobię wszystko, aby mój syn jak
i cała nasza rodzina wykorzystała ją
nie w 100, lecz w 200 procentach.
Piszę ten list, bo jestem ogromnie
wdzięczna wszystkim, którzy nam
pomogli. Moja wspaniała rodzina,
przyjaciele, bliscy, współpracownicy oraz osoby zupełnie nam obce
lecz o wielkim sercu. Dziękuję!!!
Dziękuję również, a może przede
wszystkim lekarzom, którzy profesjonalnie zajęli się moim synem, ale
i wykazali ogromną wyrozumiałość
dla nas rodziców.
Radość z posiadania tak wspaniałej rodziny jest dla mnie teraz
tym bardziej większa, a świadomość życia wśród osób, którzy
noszą znamiona bohaterów – bo
wszyscy, którzy wspomagali nas,
nimi są – stale dodają mi sił.
BoniaW

kształcące i niedługo po maturze
wyszłam za mąż. Razem z mężem
prowadziliśmy wspólnie niewielką
firmę handlową – kokosów z tego
nie było, ale jakoś dało się żyć,
a nawet coś odłożyć na „czarną
godzinę”. O moich planach związanych ze studiami szybko zapomniałam, bo jakoś nie było na to
czasu. Kontakty zawodowe wymusiły na mnie ukończenie kursu
języka angielskiego na poziomie
podstawowym, a obsługi komputera nauczyłam się od męża. Szybko
okazało się, że ta wiedza jest bardzo niepełna, bo wystarczy tylko
na pisanie pism i poruszanie się
po internecie – programy takie jak
Excel czy Power Point znam tylko
z opowiadań. Prawo jazdy mam co

prawda od 1990 roku, ale od kilku
lat nie jeżdżę ze względu na spory
ubytek wzroku (jaskra).
Nasze małżeństwo było bezdzietne – rozmawiać z dziećmi nie
umiem, bawić się z nimi nie wiem
w co. Może dlatego, że nie przepadają za mną, bo czują, że ja za nimi
też nie. Gotuję – podobno smacznie, ale na tym koniec... Najlepiej
umiem sprzątać, jestem dokładna
i szybka, ale na sprzątaczkę jak
się okazało jestem już za stara....
Zresztą do takiej pracy potrzeba
referencji, grupy inwalidzkiej bądź
orzeczenia o niepełnosprawności.
Tego też nie mam. Trochę wstyd
przyznać, ale nic nie umiem i chyba do niczego się już nie nadaję.
Bożena
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Rugby
na wózkach
Dyscyplina ta powstała w kanadyjskim mieście
Winnipeg pod koniec lat siedemdziesiątych. Jeden
z jej twórców zajmował się projektowaniem obiektów rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
Pozostali uprawiali koszykówkę na wózkach, jednak jako cierpiący na porażenie czterokończynowe
mieli kłopoty z rzucaniem piłki do kosza. Wspólnie
postanowili wymyślić grę dla ludzi cierpiących na tę
dolegliwość. Pierwsze mistrzostwa Kanady odbyły
się w 1979 roku, a dwa lata później zaprezentowano
grę w USA. Zmieniała ona kilka razy nazwę. Obecna obowiązuje oficjalnie od 1993 roku.
W 1993 roku powstała Międzynarodowa Federacja Rugby na Wózkach. W listopadzie 1995 roku
w Szwajcarii odbyły się pierwsze mistrzostwa
świata, które rozgrywane są obecnie co cztery lata.
W tym samym roku rugby na wózkach otrzymało
status dyscypliny paraolimpijskiej. W 1996 roku
w Atlancie znalazły się w programie tylko jego
pokazy, ale już w Sydney przyznawano medale.
W czerwcu 1997 roku w Holandii zorganizowano
pierwsze mistrzostwa Europy. Odbywają się co
dwa lata.
Rugby na wózkach zawiera elementy koszykówki na wózkach, hokeja na lodzie i futbolu amerykańskiego. W grze biorą udział dwie drużyny liczące po
czterech zawodników. Boisko ma rozmiary jak do
koszykówki, a używana jest piłka siatkowa. Punkt
uzyskuje się wtedy, kiedy jeden z atakujących,
wraz z trzymaną piłką, minie obronę i przejedzie
pole bramkowe o szerokości ośmiu metrów. Piłki

nie można trzymać dłużej niż
dziesięć sekund.
Trzeba ją odbijać lub podawać
innym zawodnikom. Możliwe
jest wyrywanie
lub wybijanie jej
z rąk przeciwnika. Zabroniony
jest całkowicie
kontakt fizyczny zawodników,
nawet uderzenie
w dłoń, zamiast
w piłkę, to faul.
Dozwolone jest
natomiast
blokowanie
drogi
członkom drużyny przeciwnej.
Zawodnik
nie
może
uderzyć
zderzakiem w tylną część koła wózka przeciwnika, powodując w ten sposób jego niebezpieczne
skręcenie. Nie może też wjechać w przeciwnika,
który akurat stoi nieruchomo. Złamanie tych zasad
jest karane usunięciem gracza z boiska na minutę.
Są różne rodzaje kary. W niektórych przypadkach
gracz może powrócić do gry dopiero po punkcie
zdobytym przez przeciwną drużynę.
Każdy grający (osoby z porażeniem czterokończynowym, dystrofią mięśniową, porażeniem mózgowym i polio) posiada punkty kwalifikacyjne,
które oznaczają stopień niepełnosprawności – od
0,5 do 3,5. Suma punktów znajdujących się na boisku czterech zawodników nie może przekraczać

Fot. W. Wiśniewski
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ośmiu. System ten ma zapobiegać dyskryminacji
osób z największym stopniem niepełnosprawności.
Zawodnicy używają specjalnych rękawic (gumowane, ogrodnicze podgumowane itp.) zapewniających lepszą przyczepność. Czasami dodatkowo zabezpiecza się je przed zsunięciem taśmą. Nie
mający dostatecznie silnego chwytu w dłoniach
smarują rękawice klejem, który zwiększa przyczepność do kół i pozwala utrzymać piłkę.
Mecz podzielony jest na cztery rundy po osiem
minut, oddzielone przerwami. Prowadzi go dwóch
sędziów. Są też arbitrzy pomocniczy liczący punkty
uzyskane w grze oraz punkty karne.
Do Polski rugby na wózkach dotarło ze Szwecji
za pośrednictwem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji zajmującej się osobami z uszkodzeniem rdzenia

kręgowego. Pierwsze tygodniowe szkolenie odbyło
się w kwietniu 1997 roku w Ośrodku Przygotowań
Olimpijskich w Spale. Poprowadził je Tomas Engblom, ówczesny zawodnik kadry narodowej Szwecji. Pięć miesięcy później rozpoczęły się treningi
w Warszawie, Poznaniu i Katowicach. W sierpniu
1998 roku reprezentacja Polski wzięła udział w zawodach w Anglii, gdzie uzyskała kwalifikację do
mistrzostw Europy. Wystartowała w nich rok później. W gronie 12 najlepszych ekip europejskich
reprezentacja Polski zajęła 10 miejsce, co odnotowano jako sukces debiutantów.
Jesienią 2001 roku powstała Polska Liga Rugby
na Wózkach. Rozgrywki odbywają się w systemie
turniejowym cztery razy w roku. Obecnie bierze
w nich udział 13 zespołów.
Opracował GEL

Sport niepełnosprawnych

Tenisiści z Victorii powalczyli na
Miniolimpiadzie w Bolesławcu

Pięcioosobowa reprezentacja klubu Victoria Jelenia Góra
wzięła udział w II Miniolimpiadzie Dolnośląskiej w tenisie
stołowym o Puchar Marszałka
Dolnego Śląska w Bolesławcu. Organizatorem tej bardzo
udanej imprezy sportowej był
klub Top Bolesławiec. Na starcie zmagań stanęło 35 zawodników z Dolnego Śląska (m.in.

z Milicza, Kłodzka, Wrocławia, Jeleniej Góry i Dzierżoniowa) dotkniętych różnymi
schorzeniami narządów ruchu.
Jeleniogórską Victorię reprezentowali: Marek Beszczyński,
Andrzej Krawiec, Adam Prutis, Wiktor Żuryński i Jarosław
Dąbrowski. W zmaganiach
w formule Open (bez podziału
na grupy niepełnosprawności)

najlepiej zaprezentował się Marek Beszczyński, który dotarł do
ćwierćfinału turnieju. W tej fazie
zawodów przegrał jednak z Danielem Stasiakiem z Wrocławia
i ostatecznie uplasował się na
ósmym miejscu. W rywalizacji w poszczególnych grupach
schorzeń Marek Beszczyński
w grupie VI-VIII (niedowłady rąk
i nóg) był ósmy, Wiktor Żuryński
w grupie V (wózkowicze) zajął
miejsce piąte, zaś Adam Prutis
w tej samej grupie był czwarty.
W grupie IX-XII (niedowłady
rąk lub nóg) Andrzej Krawiec
był jedenasty, a Jarosław Dąbrowski dwunasty.

Prowadzimy nabór do różnych form aktywności sportowej inwalidów wzroku.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z bezpłatną infolinią 800700025
lub osobiście w biurze Sejmiku
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Beata Lewandowska

ABC
Zdrowego
Żywienia
Autorka, specjalista psychodietetyk, współpracuje z KSON-em
prowadząc bezpłatne konsultacje dla członków organizacji zrzeszonych w KSON-ie. Terminy spotkań do uzgodnienia w biurze
Sejmiku.

NADWAGA I OTYŁOŚĆ
– CZY DOTYCZĄ RÓWNIEŻ
JELENIOGÓRZAN?
Nadwaga i otyłość stanowią
w Polsce poważny problem dotyczący ponad połowy dorosłych osób. Według licznych badań ogólnopolskich (m.in. WOBASZ z 2005 roku) nadmierna
masa ciała dotyczy około 60%
dorosłych mężczyzn i 50% kobiet. Nadwagę zaobserwowano
u około 39-41% mężczyzn i 2829% kobiet, natomiast otyłość
u 16-21% mężczyzn oraz 1922% kobiet.
Czy problem nadwagi i otyłości dotyczy również mieszkańców Jeleniej Góry?
TAK. Mieszkańcy Jeleniej
Góry również mają problemy
z wagą, podobnie jak mieszkańcy innych miejscowości (Warszawy, Krakowa czy Wrocławia).
Od 2010 roku zgłaszają się
do mnie osoby z nadwagą, otyłością, niedowagą oraz z różnymi jednostkami chorobo-

wymi. Statystyki kształtują się
następująco: nadwaga dotyczy
33,7% osób, otyłość 37%, niedowaga 7,4% osób. Większość
zgłaszających się po pomoc to
mieszkańcy Jeleniej Góry oraz
okolicznych miejscowości, oddalonych do około 50 km.
Charakterystyczne dla jeleniogórzan jest to, że po pomoc
w zredukowaniu nadmiernych
kilogramów zgłaszają się przede
wszystkim kobiety (88,6%).
Mężczyźni szukają pomocy
dietetyka znacznie rzadziej niż
kobiety, a najczęstszym powodem przybycia do gabinetu są
złe wyniki badań oraz zdiagnozowana jednostka chorobowa
wymagająca oddziaływania dietetycznego. Niewielu mężczyzn
zgłasza się po pomoc z powodu
nadwagi i otyłości….
Rodzinny Piknik Zdrowia
w Siedlęcinie – przerażające
statystyki…

14 TU i TERAZ  800 700 025

Podczas Rodzinnego Pikniku Zdrowia, który odbył się
21.07.2012 r. przy Wieży Książęcej w Siedlęcinie, uczestnicy
imprezy mieli okazję skorzystać
z analizy składu ciała, poznać
wartość wskaźnika BMI i na
jego podstawie dokonać oceny
wagi ciała. Osoby uczestniczące w badaniu to mieszkańcy
Siedlęcina oraz okolic (Jeleniej
Góry, Wlenia, Pilchowic).
Prawidłowa masa ciała charakteryzowała 39% badanych
osób, co oznacza, że aż u 61%
uczestników wykryto nieprawidłowości wagi. Nadwagę zaobserwowano u 41,5% badanych,
otyłość u 14,6%, a u prawie 5%
osób – niepokojąco niską wagę
ciała (wskaźnik BMI<18,5).
Niedowaga dotyczyła dziewcząt w wieku szkolnym, nadwaga rozkładała się mniej więcej równomiernie wśród kobiet
i mężczyzn (53% kobiety, 47%
mężczyźni), a otyłość dotyczyła
głównie kobiet (67% kobiety,
33% mężczyźni). Wyniki są bardzo niepokojące, sugerują, że
naprawdę duża część mieszkańców naszego regionu ma problemy z nadmierną masą ciała.
Nadwaga czy już otyłość?
Jak rozpoznać nadmierną
masę ciała?
Nadmierną masę ciała ocenia się najczęściej na podstawie
wskaźnika BMI (Body Mass Index), który oblicza się według
wzoru:

BMI =

masa
(wzrost)2

Uwaga! Masa musi być w kilogramach a wzrost w metrach
(nie w centymetrach)

Prawidłową wagę ciała rozpoznaje się, gdy wartości wskaźnika mieszczą się w przedziale
18,5-25 kg/m2. Na nadwagę
wskazuje przedział 25-29,9 kg/
m2, a o występowaniu otyłości
świadczą wartości przekraczające 30 kg/m2.
Należy pamiętać, że wraz
ze wzrostem wskaźnika BMI
zwiększa się również ryzyko powikłań chorobowych. Im wyższy
BMI, tym większe zagrożenie
zawałem serca, udarem mózgu,
cukrzycą typu 2 oraz chorobami
nowotworowymi.
Liczne badania pokazują, że
osiągnięcie wyraźnych korzyści
zdrowotnych jest możliwe po
zredukowaniu już 5-10 kg, nie
trzeba od razu zakładać redukcji wszystkich zbędnych i długo gromadzonych kilogramów.
Prawidłowo zbilansowana dieta
połączona z aktywnością fizyczną umożliwi trwałe i zdrowe
pozbycie się nadwyżki kilogramów.

PRO BONO
Dorota Gniewosz

Mediator d/s Karnych i Cywilnych

Radca Prawny

Bartosz NOWAK
Adwokat

Jacek SIEJKA
Porady prawne
dla osób
niepełnosprawnych
(terminy porad uzgadniane
w biurze KSON,
lub telefonicznie
800 700 025)

Psychodietetyka – jest to pewien obszar wiedzy z różnych dziedzin (m.in. dietetyki, psychologii) dotyczący złożonych
procesów psychofizjologicznych, które w połączeniu z czynnikami środowiskowymi i społecznymi stanowią kluczowe elementy
w rozwoju nadwagi i otyłości.
Psychodietetyk – jest to specjalista (w tym przypadku psycholog), który pomaga w osiągnięciu wytyczonych celów
– zmianie nawyków żywieniowych i redukcji zbędnych kilogramów, poprzez pracę nad motywacją i obrazem ciała, udzielanie
wsparcia, rozpoznanie przyczyn i mechanizmów objadania się
(które bardzo często mają podłoże psychiczne) oraz edukację.

Zapraszamy do współredagowania
naszego Biuletynu
– teksty na tematy poruszone w „NTiT”,
a także opisujące wydarzenia i sprawy z życia
osób niepełnosprawnych
prosimy przesyłać na adres:
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,
ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra
z dopiskiem „BIULETYN”
lub na adres poczty elektronicznej
ntit-gazeta@o2.pl
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i koniecznych zmian
w nadesłanych materiałach.
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nowinki Medyczne
WARTO SIĘ ZACHWYCAĆ
Zachwyt jest dość powszechnym uczuciem,
ale rzadko zajmują się nim naukowcy. Amerykańskie psycholożki Melanie Rudd i Jennifer Aakera
postanowiły to zmienić i przeanalizować uczucie
zachwytu w warunkach laboratoryjnych. W czasie
trzech różnych eksperymentów zaobserwowały, że
przeżywanie zachwytu wpływało na uczestników
badań w bardzo charakterystyczny sposób: stawali
się cierpliwsi, mieli poczucie „rozciągnięcia” czasu, odczuwali chęć pomagania innym i podejmowania działań związanych z wolontariatem. Mniej
uwagi przywiązywali w danej chwili do dóbr materialnych. Psycholożki uważają, że przeżywanie zachwytu ma realny wpływ na podejmowanie decyzji
przez osobę go doświadczającą i na jej samopoczucie, gdyż zmienia subiektywne postrzeganie czasu
– spowolnia go. Życie „zachwyconego” wydaje się
jemu samemu bardziej satysfakcjonujące.

ROZPOZNAWANIE CHOROBY
PARKINSONA PO GŁOSIE
Choroba ta prowadzi do zmian zwyrodnieniowych w układzie nerwowym, a jej leczenie jest
mało skuteczne. Wciąż nie ma także prostych badań ułatwiających rozpoznanie tego schorzenia.
Matematyk Max Little opracował tani, nieinwazyjny test, który może znacznie przyspieszyć diagnozowanie Parkinsona. Jest to analiza nagrań
głosu za pomocą komputerowych algorytmów
wykrywających specyficzne drżenie. Metoda ma
86-procentową dokładność, ale program posiada
zdolność samouczenia się. Wynik ten może się
więc jeszcze poprawić. Naukowiec nadal groma-

SPOŁECZNY RZECZNIK OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZIEMI
JELENIOGÓRSKIEJ

przyjmuje we wtorki w godz. 11.00-13.00
i czwartki w godz. 13.00-15.00
w biurze Karkonoskiego Sejmiku
Osób Niepełnosprawnych
Osiedle Robotnicze 47A w Jeleniej Górze
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dzi nagrania, zarówno głosów osób zdrowych, jak
i chorych. Chce zebrać bazę 10 000 nagrań. Test ma
pozwolić na tanie badania przesiewowe, kierowanie do specjalisty osób z podejrzeniem początków
choroby oraz łatwą ocenę działania nowych leków.
Powinien stać się dostępny w ciągu dwóch lat.

SUPERCZUŁY TEST WYKRYJE
WCZESNĄ FAZĘ CHOROBY
Naukowcy z Imperial College London i Uniwersytetu w Vigo stworzyli bardzo czuły test do
wykrywania PSA – antygenu gruczołu krokowego, którego poziom wzrasta przy rozroście lub
raku prostaty. Członkowie zespołu przekonują, że
test łatwo zrekonfigurować tak, by wykrywał inne
choroby czy wirusy. Warunkiem jest znajomość
związanych z nimi biomarkerów.
Prof. Molly Stevens z Imperial College London twierdzi, że wykrywanie bardzo wczesnych
etapów chorób za pomocą współczesnych technik
przypomina szukanie igły w stogu siana. Z nowym
testem znalezienie igły jest ponoć możliwe.
Akademicy
przeprowadzili
eksperymenty, podczas których bioczujnik określał stężenie
PSA w roztworach zawierających białka surowicy. PSA wykrywano przy stężeniach równych
0,000000000000000001 g/ml. Dla porównania, za
pomocą tradycyjnego testu ELISA (ang. enzymelinked immunosorbent assay) można wykryć o wiele
wyższe stężenia markera rzędu 0,000000001 g/ml.
Zastosowane przez brytyjsko-hiszpański zespół
bioczujniki składają się ze złotych nanogwiazdek,
które pływają po powierzchni roztworu zawierającego krwiopochodne białka. Na ich powierzchni
znajdują się wiążące PSA przeciwciała. Wyznakowane enzymem oksydazą glukozową przeciwciała drugorzędowe rozpoznają PSA i tworzą na
powierzchni gwiazdek srebrną krystaliczną powłokę. Jest ona bardziej widoczna przy niższych
stężeniach PSA. Co ważne, można ją obserwować
pod mikroskopem optycznym.

ŚWIECĄ I WYKRYWAJĄ
Oświetlając jelito cienkie w pobliżu połączenia z trzustką (przewody trzustkowe uchodzą na
brodawkach dwunastniczych), naukowcy z Mayo

nowinki Medyczne
Clinic potrafili w ramach niewielkiego studium
wykryć 100% przypadków raka trzustki. Amerykanie posłużyli się metodą zwaną spektroskopią
rozdzieloną w czasie (czasowo-rozdzielczą). Za
pomocą impulsu lasera wzbudzano próbkę (tutaj
tkankę), a następnie rejestrowano widma emisji
z bardzo krótką podstawą czasu, wykrywając zmiany w obrębie komórek i naczyń jelita, które powstały w wyniku wzrostu guza w sąsiedniej trzustce.
Uzyskane wyniki rodzą nadzieje, że w przyszłości
badania przesiewowe będzie można prowadzić
z użyciem mniej inwazyjnego endoskopu.
Dotąd nikt nie przypuszczał, że można wykryć
raka trzustki w rejonie nieco oddalonym od trzustki, ale nasze studium wykazało, że jest to wykonalne. Choć wyniki są na razie wstępne, koncept
wykrywania efektu polowego pobliskich nowotworów daje duże nadzieje na wczesną detekcję
raka trzustki – przekonuje dr Michael Wallace. Naukowiec podkreśla, że obecnie medycyna nie dysponuje metodami na tyle wczesnego wykrywania
raka trzustki, by wyleczyć dużą liczbę pacjentów.
Efekt polowy nowotworu można mierzyć także w obrębie innych części układu pokarmowego.
Autorzy innych badań wykazali, że za pomocą
tej techniki da się wykryć polipy nowotworowe
w odległości ponad 11 cali [27,9 cm] od samego
polipa. Obecnie trwają wstępne testy przydatności
metody w detekcji raka przełyku.

CUKRZYCY ŻYJĄ DŁUŻEJ
Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób
w Atlancie opublikowało dane, z których wynika, iż
w ostatnich latach znacznie zmniejszyła się śmiertelność wśród chorych na cukrzycę. Od 1997 roku
prowadzono obserwację 107 tys. osób zdrowych
i chorych. Już w 2006 okazało się, że w grupie
diabetyków jest o 23 proc. mniej zgonów niż 9 lat
wcześniej. Niewątpliwie ten pozytywny wynik jest
efektem poprawy skuteczności leczenia choroby
i większej samokontroli pacjentów.
Nadal jednak trzeba pamiętać, że cukrzycy wciąż
są narażeni na poważne następstwa choroby. Może
ona powodować: zawały serca, grożącą amputacją
miażdżycę kończyn dolnych (tzw. stopa cukrzycowa), przewlekłą niewydolność nerek, choroby oczu
oraz demencję i niepełnosprawność.

Kwantowe kropki mogą być
nieszkodliwe
Na łamach Nature Nanotechnology poinformowano o zakończonym sukcesem eksperymencie,
który polegał na wstrzyknięciu rezusom kwantowych kropek. Przez 12 miesięcy u zwierząt nie pojawiły się żadne efekty uboczne. Kropki kwantowe
to miniaturowe nieorganiczne kryształy, które emitują różnokolorowe światło. Emisja trwa dłużej,
a światło jest jaśniejsze niż w przypadku jakichkolwiek fluorescencyjnych molekuł. Dzięki takim
właściwościom kwantowe kropki mogą znaleźć
szereg różnych zastosowań – od produkcji diod po
wykorzystywanie ich, jako wskaźników służących
precyzyjnej lokalizacji guzów nowotworowych.
Kropki wstrzyknięto siedmiu zwierzętom. Pięć
z nich (cztery z wprowadzonymi kropkami i jedno
kontrolne) zostało zabitych po 90 dniach w celu
dokonania autopsji. W ich nerkach, wątrobie i śledzionie stwierdzono zwiększone stężenie selenu
i kadmu, z których zbudowane były kropki. Dwie
pozostałe małpy, w których organizmy wprowadzono kropki, były obserwowane przez pełne 12
miesięcy. Nie zauważono u nich żadnych niepokojących objawów. Uczeni, którzy brali udział w eksperymencie mówią, że dał on obiecujące wyniki,
jednak podwyższona koncentracja metali ciężkich
w narządach wewnętrznych wymaga przeprowadzenia kolejnych, szerzej zakrojonych badań.
Opracował GA

Karkonoski Sejmik Osób
Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze
organizuje

DWUDNIOWE WARSZTATY
DZIENNIKARSKIE
dla osób chcących współpracować

z Redakcją Niepełnosprawni
„TU i TERAZ”
informacje i zapisy w biurze KSON
ul. Osiedle Robotnicze 47A, tel. 800 700 025
(bezpłatna infolinia)
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• W świecie paragrafów •
WYDZIEDZICZENIE
Jeżeli spadkobierca ustawowy (współmałżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub inni członkowie
rodziny) zostanie pominięty w testamencie, może
w sądzie dochodzić tak zwanego zachowku od
obdarowanych. Jest to kwota pieniężna odpowiadająca przeważnie połowie wartości majątku,
który by mu przypadał, gdyby brał udział w podziale spadku. Jeśli spadkodawca chce, aby nie
dostał także zachowku musi go wydziedziczyć.
Nie można jednak tego uczynić bez konkretnych
przyczyn. Należą do nich między innymi sytuacje
kiedy spadkobierca:
– wbrew woli spadkodawcy postępuje w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego, czyli przykładowo utrzymuje się z hazardu lub
popełnia przestępstwa;
– jest uzależniony od narkotyków lub alkoholu;
– dopuszcza się wobec spadkodawcy lub osób
mu najbliższych ciężkiego umyślnego przestępstwa, przykładowo: zabójstwa, pozbawienia wolności, kradzieży, rażącej obrazy czci
(powinno to zostać potwierdzone sądowym
wyrokiem skazującym);
– uporczywie nie dopełniał wobec spadkodawcy
obowiązków rodzinnych.
Wydziedziczony może dochodzić swoich praw
przed sądem, gdzie powinien udowodnić, że nie
było przesłanek do wydziedziczenia, gdyż:
– testament jest nieważny, ponieważ w chwili
sporządzania go spadkodawca nie był poczytalny;
– testament został zmieniony;
– spadkodawca przed śmiercią wybaczył mu
wszystkie przewinienia.
Wydziedziczyć można tylko w testamencie,
a skutki tego nie rozciągają się na zstępnych wydziedziczonego, czyli na jego dzieci i wnuki, które
mogą starać się o zachowek.

SAMOCHÓD BEZ NOTARIUSZA
Jeśli chcemy komuś coś podarować musimy
pamiętać o tym, że prawo przewiduje dwie formy
dokonania tej czynności. W przypadku nieruchomości (dom, mieszkanie, ziemia) trzeba udać się
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do notariusza, aby sporządził odpowiednie dokumenty. Jeśli tak się nie stanie, darowizna jest nieważna.
Akt podarowania ruchomości (pieniądze, biżuteria, samochód, meble, specjalistyczny sprzęt,
dzieła sztuki, itp.) możemy sporządzić sami
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Muszą w nim znaleźć się dane osobowe zarówno darczyńcy jak i obdarowanego, informacje o tym co
i kiedy zostało przekazane w prezencie. Ten kto
go otrzymał powinien stwierdzić, że darowiznę
przyjął. Nie może zabraknąć daty i podpisu.
Jeśli obdarowany jest bliskim członkiem rodziny darczyńcy i w ciągu sześciu miesięcy zgłosi
w urzędzie skarbowym otrzymanie prezentów, zostanie zwolniony z zapłacenia podatku od spadków i darowizn.

ŻYCIE WE WSPÓLNOCIE
Członkowie wspólnot mieszkaniowych najważniejsze decyzje dotyczące ich budynku lub
osiedla podejmują poprzez głosowanie. Jeżeli jakaś uchwała przejdzie, także głosujący przeciw
zobowiązani są do jej realizacji. Jednak osoby
uważające, iż jest dla nich krzywdząca, bo przykładowo, nie mają samochodu, a większość chce
rozbudowy parkingu, mogą ją zaskarżyć do sądu.
Można to zrobić z powodu: niezgodności
uchwały z umową o wspólnocie lub obowiązującym prawem, naruszania przez nią zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością albo interesów
któregoś członka wspólnoty. W treści pozwu można wystąpić o zabezpieczenie powództwa poprzez
wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały do
czasu zakończenia postępowania.
Pozew należy składać do właściwego sądu
okręgowego w terminie sześciu tygodni od dnia
podjęcia uchwały lub dnia dostarczenia jej treści
członkom wspólnoty. Ta druga sytuacja ma miejsce wtedy, gdy głosy zbierano indywidualnie.
Opłata wynosi 200 zł, a niezbędne dokumenty to:
treść zaskarżonej uchwały, wypis z księgi wieczystej oraz umowa ustanawiająca wspólnotę.
Opracował JAG

PIGUŁKA TURYSTYCZNA

PAŁAC ŁOMNICA

Pałac w

To pierwszy w Kotlinie Jeleniogórskiej pałac,
który po naszym przełomie politycznym z 1989
roku podniósł się z upadku. Byli niemieccy właściciele, rodzina von Küster, doprowadzili do
założenia polsko-niemieckiego Stowarzyszenia
Pielęgnacji Sztuki i Kultury Śląskiej, którego podstawowym celem stało się kultywowanie związanych z rolnictwem tradycji obu sąsiadujących
narodów. Bazą realizacji tego zadania stał się najpierw odbudowany Dom Wdowy, czyli budynek
przy głównym pałacu, gdzie założono restaurację

Pałac w Łomnicy przed remontem...

i hotel. W drugiej kolejności wyremontowano
bardzo zniszczony pałac
i uporządkowano stary
park pałacowy.
Od kilku lat w odbudowanym po drugiej stronie
drogi folwarku eksponuje się w żywy sposób
rolnicze tradycje polskiej
i niemieckiej wsi. Są tu
wystawy maszyn, sprzętu, płodów rolnych, ale
i plansze z historycznymi
fotografiami, ukazujące
ludzi i ich rolnicze zajęcia. Najważniejsze jednak
są liczne cykliczne imŁomnicy na starej litografii prezy w formie festynów
ludowych,
powiązane
z tradycjami i obrzędowością wsi. Przed Świętami Bożego Narodzenia i po Wielkanocy, podczas
tradycyjnych dożynek ściągają tu liczne zespoły
ludowe – przede wszystkim z Dolnego Śląska, ale
i z całej Polski i z Niemiec. Prezentują i sprzedają
swoje wyroby wiejscy rzemieślnicy i gospodynie
domowe. Przybywają rzesze gości, wśród nich bywalcy, którzy wręcz czekają na te spotkania. Zjeść
tu można potrawy, o których kiedyś się słyszało
lub czytało. O tych imprezach zawsze zawiadamiają afisze i lokalna prasa. Znaczna większość

...i obecnie
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z nas ma swoje korzenie
na wsi, więc trudno się
dziwić powodzeniu tego
przedsięwzięcia.
Folwark czynny jest
przez cały rok. W byłej
stodole założono restaurację. Konsumpcja odbywa się pod dachem, ale
również w ciepłe dni na
folwarcznym dziedzińcu. Inne pomieszczenia
dużego
gospodarstwa
rolnego również stale
proponują
odwiedzającym swoje atrakcje –
a wszystkie związane ze
wsią.
W pałacu umieszczono wystawę plansz
z zestawem grafik, ukazujących historię regionu.
Podczas imprez poszczególne komnaty zajmują
również stoiska pokazowe i handlowe. Pałac i stojący obok niego Dom Wdowy oraz oblegający je
park mają wyraźnie charakter rezydencyjny. Tutaj
znajdują się ławeczki, klomby, pięknie utrzymane
ścieżki, którymi wśród starych drzew dojść można
do płynącego w dole Bobru.
Obie części – pałacowa i folwarczna – są dostępne dla każdego. Można tu przyjechać autobusem MZK. Z przystanku Podwale trójką albo
jedenastką o:
• 8.24, 8.35, 9.32, 10.34, 11.25, 11.30, 12.30,
13.20, 13.30, 14.06, 14.15, 14.33, 15.21, 15.35,
16.23, 17.15, 17.25, 18.27, 18.30 w dni powszednie;

Dom Wdowy – obecnie
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Pałac Łomnica z lotu ptaka

• 8.15, 8.24, 10.31, 10.50, 11.25, 12.26, 13.20,
13.30, 14.27, 15.21, 16.04, 16.23, 17.25, 18.23,
18.30 w soboty;
• 8.24, 10.31, 11.29, 12.26, 13.19, 14.27, 15.21,
16.04, 16.23, 17.25, 18.23, 18.30 w niedziele
i święta.
Z przystanku Ogińskiego-Różyckiego przy
Rondzie na Zabobrzu autobusy wyjeżdżają 6 minut później. W Łomnicy trzeba wysiąść na przystanku Łomnica Szkoła i przejść do Pałacu przez
bardzo niebezpieczne skrzyżowanie. Najlepiej
trzymać się prawej strony, kierować się na drogę
do Karpnik i tutaj po pasach przekroczyć szosę –
już poza skrzyżowaniem. Do części folwarcznej
można potem przejść ścieżką obok pałacu, nieco
w dół, po czym przekroczyć dość ruchliwą drogę
prowadzącą do Wojanowa.
A oto jeszcze rozkład jazdy trójki i jedenastki
z przystanku Łomnica Szkoła do miasta:
• 11.24, 12.24, 12.40, 13.15, 14.19, 14.24, 15.10,
15.31, 15.58, 16.17, 16.41 (tylko latem), 17.17,
18.08, 18.21, 19.17, 19.36 w dni powszednie;
• 11.24, 12.24, 12.38, 13.15, 14.19, 15.10, 15.31,
16.17 (tylko latem), 17.08, 17.17, 18.08, 19.17,
19.36 w soboty;
• 11.24, 12.24, 12.38, 13.15, 14.19, 14.24, 15.10,
16.17 (tylko latem), 17.08, 17.17, 18.08, 19.17,
19.36 w niedziele i święta.
ROMUALD WITCZAK

Stowarzyszenia zrzeszone w KSON

CZĘŚĆ DRUGA

STOWARZYSZENIE
NIEDOSŁYSZĄCYCH „LIRA”
1. Udział w konferencjach, seminariach i spotkaniach.
W czerwcu 2011 roku pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odbył się
X Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Adiologii (EFAS),
zorganizowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Tam też na II Konferencji
naukowo-szkoleniowej „Słucham,
więc potrafię“ przedstawiliśmy
problemy związane z przystosowaniem do życia niesłyszącego
dziecka oraz koncepcję Sieciowego Ośrodka Telerehabilitacji Słuchowej w Jeleniej Górze.
We wrześniu 2011 roku odbyła
się polsko-niemiecka konferencja
pn. „Inwestycje w turystykę siłą rozwoju polsko-niemieckiego
obszaru przygranicza”, na której przedstawiciel SN „LIRA“
w trakcie dyskusji wskazał na luki
w projektach inwestycyjnych dot.
Kotliny Jeleniogórskiej w zakresie realizacji polityk horyzontalnych, w szczególności polityki
równych szans dla osób niepełnosprawnych z wadami słuchu
i wzroku.
9 grudnia 2011 roku w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się
spotkanie członków i sympatyków SN „LIRA“ z przedstawicielami NFZ, firm protetycznych
oraz organizacji zrzeszonych
w KSON-nie, dotyczące problemów osób niedosłyszących. Wiodące tematy to: „Niedosłyszący
a rzeczywistość społeczna“ oraz
„Formalne i finansowe warunki poprawy statusu niedosłyszących“.
15 lipca bieżącego roku uczestniczyłem jako pacjent w uroczystościach 20-lecia wszczepienia
pierwszego implantu ślimakowego w Polsce, zorganizowanych
przez Światowe Centrum Słuchu

w Kajetanach. Spotkanie nacechowane wzajemną życzliwością
w radosnej atmosferze pikniku
stało się zalążkiem tworzenia się
swoistej Rodziny szczęśliwców:
osób implantowanych, ich rodzin
i przyjaciół. (Więcej informacji na
ten temat w odrębnej publikacji
w TiT).
2. Interwencje i doradztwo oraz
konsultacje:
– Kontynuowana była działalność interwencyjna prowadzona przez członków zarządu
SN „LIRA“, m.in. do: MPiPS,
do Rzecznika Praw Obywatelskich;
– Udzielano porad osobom korzystającym z aparatów słuchowych oraz implantów ślimakowych, dotyczących źródeł finansowania, sposobu korzystania, a także osobom przygotowującym się do wszczepienia
implantu ślimakowego;
– W ramach konsultacji dotyczących Programu współpracy
Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami pożytku publicznego wniesione zostały obszerne
propozycje merytoryczne przez
zarząd SN „LIRA“;
– Uczestniczono w konsultacjach
wstępnego stanowiska Rady
Pożytku Publicznego w sprawie Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych.
3. Działania informacyjne.
Przez kolejny rok SN „LIRA“
posiada własną domenę „lira.pl“,
pod którą funkcjonuje strona internetowa www.lira.pl. Własna
domena pozwala na prowadzenie
strony internetowej oraz otwierania kont emailowych. Jest to nowoczesny środek komunikowania

się ze społecznością niedosłyszacych. Istnieje bowiem możliwość
zgłaszania swoich problemów
oraz komentowania publikowanych na stronie treści. Problemem
w Stowarzyszeniu jest jednak profesjonalne administrowanie stroną internetową oraz dostarczanie
interesujących i aktualnych treści
ją wypełniających. Bez wsparcia
ze strony członków SN „LIRA“
oraz wolontariuszy to narzędzie
nie będzie wykorzystywane w zadowalającym stopniu.

III. Problemy do rozwiązania
i plan działania.
Istotnym problemem, z którym
borykają się Stowarzyszenia jest
aktywność społeczna ich członków. Stowarzyszenie z natury
jest instytucją zrzeszającą osoby,
które mają wspólne potrzeby, podobne problemy i przyczyny ich
powstawania. Zrzeszamy się po
to, aby te potrzeby zaspokajać,
problemy rozwiązywać, a przyczyn ich powstawania unikać.
Chcemy to robić nie tylko dla
dobra własnego, ale może przede
wszystkim dla dobra bliźnich,
bardziej potrzebujących pomocy. Jeżeli wątpimy w te możliwości, to zrzeszanie się nie ma
sensu, bo nikt za nas nie zrealizuje celów jakie sobie stawiamy.
Bez aktywności organizacyjnej
(np. uczestniczenie w zebraniach
i spotkaniach, opłacanie deklarowanej składki, czynny udział
w przedsięwzięciach) i merytorycznej członków (np. udział
w projektach, artykułowanie swoich potrzeb i problemów, zgłaszanie pomysłów i uwag) efekty
jeśli będą, to znikome i niezadowalające. Zapewne są jakieś
środki i narzędzia pobudzające
aktywność, ale bez dobrej woli
i wspólnego działania członków
Stowarzyszenia, ich zastosowanie i tak będzie nieskuteczne.
Ufam, że tak nie będzie i dlatego zarząd przewiduje kontynuację
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niektórych ważnych działań oraz
realizację nowych.
Kontynuacją są: 1) starania
o utworzenie w Kotlinie Jelenigórskiej ośrodka diagnostycznorehabilitacyjnego słuchu i mowy,
współpracującego z klinikami
protezującymi słuch; 2) utrzymanie własnej domeny oraz wzbogacenie treścią strony www.lira.org.
pl; 3) przygotowanie wniosków
o finansowanie projektów realizujących cele statutowe Stowarzyszenia w latach 2012-2013.

Proponowane nowe działania,
to przede wszystkim: a) tworzenie
koncepcji projektów, które finansowane mogą być z funduszów
unijnych w latach 2014-2020;
b) zorganizowanie spotkań dotyczących dostępności protezowania słuchu (aparaty słuchowe,
implanty) u osób niedosłyszących
i niesłyszących; c) przygotowanie
programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki słuchu.
Stowarzyszenie ma swoją sie-

dzibę w Jeleniej Górze przy ul.
Osiedle Robotnicze 47 A w pokoju nr 5. W każdy roboczy czwartek w godz. 12:00-14:00 dyżurują
członkowie zarządu. W pilnych
sprawach można umówić się
telefonicznie (75 75 242 54)
lub e-mailem (jp@lira.org.pl) na
spotkanie w innym dniu. Zapraszamy również do korzystania ze
ścieżki „komentarze“ na stronie
www.lira.org.pl.
Jerzy Prudzienica
Prezes zarządu SN „LIRA“
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KARKONOSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Organizacja pożytku publicznego
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Adres: ul. Osiedle Robotnicze 47A • 58-500 Jelenia Góra • tel.: 75 75 242 54

Punkt Informacji – Telefon Zaufania: tel./fax 75 75 231 83
www.kson.pl • e-mail: redakcja.kson@wp.pl • biuro@kson.pl

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
• JELENIOGÓRSKIE FORUM ORGANIZACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 7
• KARKONOSKI KLUB AMAZONEK 58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 15, tel.: 75 76 46
155
• KOŁO POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH 58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Pawła
II 7, tel.: 75 75 24 931
• ODDZIAŁ TERENOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM 58-500
Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 7, tel.: 75 75
57 163, 75 64 73 185
• POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH 58-500 Jelenia Góra, ul. Wiejska 1, 75 75 258 01
• POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
KOŁO W JELENIEJ GÓRZE 58-500 Jelenia
Góra, ul. Waryńskiego 14, tel./fax.: 75 75 25
961, 75 76 47 818
• TOWARZYSTWO CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE 58-500 Jelenia Góra, ul.
Jana Pawła II 7, tel.: 75 754 10 79

ORGANIZACJE ZRZESZONE W KSON

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI:
• FUNDACJA ANIMUS 59-500 Złotoryja, ul. Kopernika 7, tel./fax.: 76 87 81 024
• TOWARZYSTWO KARKONOSKIE 58-500
Jelenia Góra, Os. Robotnicze 47a tel: 75 75
24 254
• KOŁO MIEJSKIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW 58-500 Jelenia Góra,
Os. Robotnicze 47A, tel.: 75 75 32 736, 609
892 888
• STOWARZYSZENIE INWALIDÓW WZROKU
58-500 Jelenia Góra, Os. Robotnicze 47A,
tel.: 75 75 24 254
• STOWARZYSZENIE LUDZI CIEKAWEGO ŻYCIA „PEGAZ” 58-500 Jelenia Góra, Os. Robotnicze 47A, tel.: 75 75 24 254
• STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI

•
•
•

•

•

•

NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ŚWIATEŁKO” 58500 Jelenia Góra, Os. Robotnicze 47a tel:
75 75 24 254
STOWARZYSZENIE LARYNGEKTOMOWANYCH 58-500 Jelenia Góra, Os. Robotnicze
47A, tel.: 75 75 24 254, 75 64 38 595
STOWARZYSZENIE
NIEDOSŁYSZĄCYCH
„LIRA” 58-500 Jelenia Góra Os. Robotnicze
47A, tel.: 75 75 24 254
STOWARZYSZENIE
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE I RUCHOWO „PRZYJACIELE” 58-500 Jelenia Góra,
Os. Robotnicze 47A, tel.: 75 75 24 254
STOWARZYSZENIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ ,,POGÓRZE” W PODGÓRZYNIE 58562 Podgórzyn, ul. Żołnierska 14, tel.: 75 76
21 671
TOWARZYSTWO TŁUMACZY I WYKŁADOWCÓW JĘZYKA MIGOWEGO „GEST” 58-500
Jelenia Góra, Os. Robotnicze 47A, tel.: 75
75 24 254
ZARZĄD REJONOWY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW 58-500 Jelenia Góra, Os. Robotnicze 47A, tel.: 75 75
24 254

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY:
• BIURO PODRÓŻY EURO 90 TRAVEL 58500 Jelenia Góra
• DUSZPASTERSTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PARAFII ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY
• FIRMA LEXPAS Sp. z o.o. w POZNANIU
60-115 Poznań
• JELENIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z ZESPOŁEM
DOWNA 58-500 Jelenia Góra
• JELENIOGÓRSKI KLUB SPORTOWO-REHABILITACYJNY „VICTORIA” 58-500 Jelenia
Góra
• POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW 58-500 Jelenia Góra
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• KARKONOSKI PARK NARODOWY 58-500
Jelenia Góra
• POLSKIE TOWARZYSTWO PRACOWNIKÓW
SOCJALNYCH KOŁO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE 58-530 Kowary
• STOWARZYSZENIE POETYCKIE W CIENIU
LIPY CZARNOLESKIEJ 58-506 Jelenia Góra
• SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W JELENIEJ GÓRZE 58-560 Jelenia Góra
• TV DAMI 58-500 Jelenia Góra
• ZESPÓŁ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W SOBIESZOWIE 58-570 Jelenia Góra
• PPHU „WAMAR” WACŁAW TARASEWICZ
58-500 Jelenia Góra
• JELENIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB
BEZROBOTNYCH 58-500 Jelenia Góra
• PRZEDSIĘBIORSTWO SIMET SA 58-506
Jelenia Góra
• MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
58-506 Jelenia Góra
• POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 58-508 w jeleniej Górze
INNE OSOBY FIZYCZNE ORAZ PRAWNE

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
W CIESZYNIE
Siedziba główna

ul. Skrajna 5, 43-400 Cieszyn
tel. 33 479 49 00
tel. kom. 508 063 224
e-mail: poczta@mops.cieszyn.pl
www.mops.cieszyn.pl

Filia

ul. Towarowa 6, 43-400 Cieszyn
tel. 33 852 01 55

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn tel.
33 477 71 17

Stowarzyszenie
„Działajmy Razem”
TRIANON.pl
ul. BIelska 4, 43-400 Cieszyn
tel. 33 44 57 011, fax 33 44 57 011

Legendy, podania

Bywało, że hrabia przez wiele dni nie opuszczał sypialni, gdzie podawano mu posiłki. Dla pałacowej służby już wkrótce stało się oczywiste, że
nowy pan boi się czegoś lub kogoś, i że ten lęk ma
coś wspólnego z parkowymi drzewami, otaczającymi pałac. Kiedy na rozkaz Rothkircha wzmocHrabia Carl Heinrich von Rothkirch bał się niono i tak solidne ogrodzenie rezydencji, plotki
drzew. Zwieszające się nad ziemią, poruszane o dziwnym zachowaniu hrabiego przybrały na
wiatrem gałęzie wzbudzały w arystokracie pa- sile.
niczny lęk od dnia, gdy jako chłopiec jechał wraz
W Wojanowie i okolicach zaczęły krążyć poze swoimi rodzicami w odwiedziny do krewnych. głoski o cyrografie spisanym z diabłem, któremu
Kiedy powóz przejeżdżał amfiladą starych drzew, za ukryte w Górach Sokolich skarby raubrittenagle zerwał się silny, porywisty wiatr, a w chwi- rów młody arystokrata zaprzedał duszę, a także
lę później rozpętała się burza. Wicher z ogromną o przepowiedni przestrzegającej Rothkircha przed
mocą pochylił i złamał jedno z drzew, które z hu- śmiertelnym niebezpieczeństwem czyhającym na
kiem spadło na jadący powóz. Stangret zginął na niego wśród starych drzew.
miejscu, podobnie hrabina, która własnym ciałem
Tego stanu rzeczy nie zmienił nawet ożenek
osłoniła kilkuletniego syna. Dzięki
hrabiego z piękną i majętną Ernestytemu chłopiec przeżył, ale lęk
ną von Kockwitz, którą młody
Pałac Wojanów
przed wiatrem i drzewami
małżonek odwiedzał w jej
pozostał w nim na zapokojach raczej rzadko.
wsze.
W czasie tych wizyt
W roku 1817 hralęk Rothkircha stawał
bia stał się nowym
się jeszcze bardziej
właścicielem paławyczuwalny – hracu w Wojanowie.
bia ze strachem spoRezydencja otoczoglądał na widoczne
na była przepięknym
z okien pałacu, rozłoparkiem
krajobrażyste konary drzew.
zowym, którego jedną
Szczególną grozę buz granic stanowiła rzeka
dziła w Rothkirchu zwłaszBóbr, z porastającymi jej brzegi
cza grupa jedenastu drzew znajlicznymi drzewami. Od pałacu w kiedujących się na samym brzegu Bobru. Nadrunku rzeki wiodły, wśród kwiecistych krzewów rzeczny zagajnik w istocie wyglądał dość dziwnie;
i zagajników otaczających romantyczne altany, wszystkie drzewa wyrastały jakby z jednego pnia,
wysypane żwirem ścieżki zachęcające do space- a ich zwieszone nad wodą gałęzie chwiały się narów i rozmyślań. Hrabia w chwili zakupu nowej wet przy całkowicie bezwietrznej pogodzie.
posiadłości był człowiekiem dość młodym – miał
Pomimo upływu czasu zachowanie Rothkircha
niewiele ponad trzydzieści lat. Jego wiek moc- nie zmieniało się, a ciężkie westchnienia i płacz
no jednak kontrastował z zachowaniem – zamiast dobiegające często spoza zamkniętych drzwi sycieszyć się pięknem pałacu i spacerami po otacza- pialni sprawiały, że pałacowa służba zaczęła pojącym go parku Rothkirch zamykał się w swojej dejrzewać swojego pana o obłęd.
sypialni, gdzie nawet w najpiękniejszą pogodę
Hrabia Carl Heinrich von Rothkirch zmarł
kazał zamykać szczelnie okna i zaciągać zasłony w wieku 45 lat. Okoliczności jego śmierci stanowitak, by do pomieszczenia nie przedostawał się na- ły sensację nie tylko w najbliższej okolicy Wojanowet najmniejszy promień słońca...
wa; pewnego ranka hrabiego znaleziono martwego
Najwyraźniej hrabiego nie cieszyło piękno luk- w pałacowym parku – jego ciało leżało w poblisusowej rezydencji, ani uroki przyrody otaczają- żu grupy jedenastu drzew rosnących nad rzeką.
cej pałac, ani śpiew ptaków ukrytych w gałęziach Na twarzy Rothkircha zastygł wyraz śmiertelnego
parkowych drzew, ani nawet malowniczy nurt rze- przerażenia. Wezwany lekarz stwierdził atak serca.
ki płynącej krętym korytem nieopodal pałacu....
TADEUSZ SIWEK

HRABIA i DRZEWA
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Kultura • Kultura • Kultura
Wernisaż w muzeum karkonoskim
W Muzeum Karkonoskim
w Jeleniej Górze miał miejsce
niecodzienny wernisaż – swoje prace prezentowała Magdalena Grodzińska. Niezwykłość
wydarzenia bierze się stąd, że
autorka ma zaledwie 16 lat; od

czwartego roku życia,
niestrudzenie i z niezwykłą pasją tworzy
swoje prace plastyczne; wykazała umiejętności ponadprzeciętne nie tylko w gronie
swoich rówieśników,
ale także znacznie
starszych (wiekiem!)
malarzy. Młodą artystkę charakteryzuje niekonwencjonalne ujęcie tematu,
a także przemyślane konsekwentne rozwinięcie i zakończenie.
Na wystawie można było zobaczyć prace Magdy z każdego
roku jej życia i ujrzeć chronologiczny jej rozwój artystyczny do
końca gimnazjum.

Fot. archiwum MOPS Jelenia Góra

Śmiech to zdrowie
– Znowu zgubiłeś klucze od
mieszkania?
– Nie martw się tato! Tym razem przyczepiłem do nich kartkę
z naszym adresem!
***
– Niech pan pamięta, że alkohol
jest pana największym wrogiem –
przestrzega lekarz pacjenta.
– Ja tam tchórzliwy nie jestem!
***
Dwóch mężczyzn wpada na
siebie w centrum handlowym.
– Najmocniej pana przepraszam. Zagapiłem się. Żona mi
gdzieś zginęła.
– Moja też. A jak pana żona
wygląda?
– Wysoka, blond włosy, zgrabne nogi, duży biust. Ubrana jest

w spódniczkę mini i bluzkę z dekoltem. A pana?
– Nieważne! Lepiej poszukajmy pańskiej!
***
– Wstyd mi za mojego ojca –
zwierza się Franek koledze. – To
prawdziwy tchórz! Ile razy mama
wyjeżdża, on się boi i idzie spać do
sąsiadki!
***
– Jaki to autobus, panie kierowco?
– Czerwony.
– Ale dokąd?
– Do połowy, bo wyżej są szyby.
***
– Dzisiaj w sądzie udało mi się
wygrać sprawę spadkową, którą ty
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prowadziłeś 20 lat – chwali się syn
ojcu, emerytowanemu adwokatowi, po którym przejął praktykę. –
Czy to nie wspaniałe?
– Dużo się jeszcze musisz
uczyć! Przez te 20 lat nieźle żyliśmy z tej sprawy, mogłeś skończyć studia, a ty wysuszyłeś źródełko w jeden dzień!
***
Nauczyciel prowadzi lekcję na
temat szkodliwości picia alkoholu
i palenia papierosów. Polewa robaka alkoholem, a ten nie daje znaków
życia. Podobnie jest z drugim zmoczonym w roztworze z nikotyną.
– Jaki z tych doświadczeń można
wysnuć wniosek – zadaje pytanie.
– Kto pije i pali ten nie ma robali – odpowiada Stasio.

