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Tradycyjnie już w październiku Karkonoski Sejmik Osób 
Niepełnosprawnych podsumował akcję zbierania 1% podat-
ku od osób fizycznych. Upoważnionymi do zbierania daro-
wizn z tytułu jednego procenta są organizacje pożytku pu-
blicznego. W tym roku łączna kwota wpłat od ponad półtora 
tysiąca darczyńców wyniosła około 77 tysięcy złotych. 

Wysokość darowizn była różna – od 11 tysięcy do 19 złotych

intencji jak pomoc drugiemu 
człowiekowi, a przecież od 
nieludzkich słów do nieludz-
kich zachowań jest tylko krok. 

Mamy nadzieję, że ten niemiły 
akcent nie wpłynie na postawy 
ludzi, którzy chcą pomagać in-
nym – mówi prezes KSON-u 
Stanisław Schubert. 

– Przypominamy, że akcja 

1% trwa od stycznia do kwiet-
nia każdego roku i polega na 
zaznaczeniu w deklaracjach 
PIT chęci przekazania daro-
wizny. Ważne jest to, abyśmy 
wpisali w odpowiedniej ru-
bryce numer KRS i nazwisko 
osoby lub instytucji obdaro-
wywanej. 

W tym roku oprócz osób fi-
zycznych darowiznami wyróż-
niono również kilka organiza-
cji pozarządowych na realizację 
celów statutowych. Wszystkie 
środki zadeklarowane przez 
darczyńców przekazano na ra-
chunki obdarowywanych bez 
żadnych potrąceń w dniu 12 
października br. Darczyńcom  
w imieniu obdarowanych skła-
damy wyrazy podziękowania – 
dodaje Stanisław Schubert.

Warto już dziś zastanowić 
się kogo zamierzamy ob-
darować w rozliczeniu PIT 
w roku 2016.

Łukasz Muraszko

 77 tys. zł  
dla potrzebujących!

Była to kwota mniejsza 
w porównaniu z rokiem ubie-
głym o około 7 tysięcy złotych, 
ale zwiększyła się liczba obda-
rowanych. W ubiegłym roku 
było ich 22, a w tym roku jest 
ich 39.  

W tym roku KSON odszedł 
od szerokiej akcji medialnej 
promującej godne populary-
zacji postawy darczyńców. Po 
doświadczeniach lat poprzed-
nich, a szczególnie ubiegłego 
roku, kilka obdarowanych ro-
dzin spotkało się z wyjątkową 
nieżyczliwością w swoim oto-
czeniu, z tego powodu nie jest 
podawana  informacja o kon-
kretnych obdarowanych oso-
bach. 

– Niestety mowa nienawi-
ści sięga również tak czystych 
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Czy potrzebny jest twór, którego praca do tej pory nie przyniosła efektu?

Działa rada, a... nie działa
Ma pięciu członków, a ich głównym zadaniem jest wspieranie sta-
rosty w sprawach istotnych dla osób  niepełnosprawnych. Mowa 
o Powiatowej  Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych. 
Problem w tym, że w jej składzie nie ma reprezentanta jednej 
z najprężniej działających organizacji pozarządowych w regionie 
– czyli Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Kilka tygodni temu do starostwa 
powiatowego – a w zasadzie komisji 
wyłaniającej skład rady – wpłynęło 
12 kandydatur na nowych człon-
ków (upłynął bowiem 4-letni okres 
działalności poprzedniej). Trzy zo-
stały zgłoszone po ustawowym cza-
sie, więc nie brano ich pod uwagę.  
Z pozostałych 9 wybrano 5 osób. 
Niestety pomijając kandydata zgło-
szonego przez KSON. Dlaczego? 
O komentarz w tej sprawie popro-
siliśmy urzędnika nadzorującego 
działalność rady – starostę powiatu 
jeleniogórskiego Annę Konieczyń-
ską. – Komisja wybiera do składu 
rady 5 osób, nie przyglądając się 
temu dokładnie, która organizacja 
je zgłosiła, bo nie to jest prioryte-
tem. Ważny jest natomiast wkład 
pracy, jaki w działalność rady może 
włożyć kandydat – powiedziała.

 Taka sytuacja może dziwić, 
ponieważ KSON od lat wspomaga 
osoby niepełnosprawne w wielu 
dziedzinach życia, odnosząc przy 
tym spore sukcesy – jak choćby 
realizacja projektu Ministerstwa 
Edukacji Narodowej – dotyczącego 
przeciwdziałania przemocy, a obej-
mującego całą Polskę czy program 
aktywizacji zawodowej niepełno-
sprawnych, o którym w ostatnim 
czasie szeroko mówiło się w lokal-
nych mediach. O tych zasługach, 
komisja wybierająca przedstawi-
cieli do Rady ds. Osób Niepełno-
sprawnych zdała się jednak nie 
pamiętać. Szkoda, bo kandydaci 
proponowani przez KSON mają 
jego pełne wsparcie i pomoc. I to 
właśnie wywołuje największe kon-
trowersje w sprawie.

Można więc odnieść wrażenie, 
że w radzie zasiadają wybitni fa-

chowcy i znawcy tematu. Taki skład 
powinien gwarantować skuteczność 
w działaniu.

Co więc do tej pory – czyli 
w okresie kiedy urząd starosty peł-
ni Anna Konieczyńska – udało się 
osiągnąć przedstawicielom Powia-
towej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych?

Pani starosta otwarcie przyzna-
je, że... nic. Tym niemniej wciąż od-
bywają się spotkania i ustalenia, jak 
pomagać. Dyskusje wydają się więc 
co najmniej bezowocne.

Pomysł powołania rady, która 
doradzałaby urzędnikom w jakich 
dziedzinach można nieść pomoc 
osobom tego potrzebującym jak 
najbardziej zasługuje na pochwałę. 
Nasuwa się jednak pytanie czy jest 
nam potrzebna rada, której działa-
nia do tej pory nie przyniosły żad-
nego wymiernego efektu?

Z tym pytaniem zwróciliśmy się 
do Stanisława Schuberta, prezesa 
KSON.  

– Jeżeli te rady będą działały 
w tak fasadowy sposób i będą je-
dynie akceptowały algorytmowy 
podział środków, a nie będą jako 
organy doradcze próbowały pod-
suwać swoim szefom – czyli staro-
stom czy prezydentom – pewnych 
korzystnych dla niepełnospraw-
nych rozwiązań, to stracą swój sens 
istnienia.

Nie można jednak nie wspo-
mnieć, że przecież w poprzednich 
kadencjach Powiatowej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, 
przedstawiciele KSON byli obecni.

Powodem – zdaniem Stanisława 
Schuberta – było przede wszyst-
kim zajmowanie się wręczaniem 
nagród „Liczyrzepy” dla praco-

dawców zatrudniających w swych 
przedsiębiorstwach osoby niepeł-
nosprawne, całkowicie pomijając 
np. kwestię rozwoju turystyki.

Dlaczego więc urzędnicy tworzą 
podobne ciała doradcze? Odpo-
wiedź jest prosta. Takie są wymogi 
prawa. – Są to osoby z dużo więk-
szym doświadczeniem w walce – 
chociażby z likwidowaniem barier 
architektonicznych – niż urzędnicy. 
I to jest właśnie ta oczekiwana po-
moc – twierdzi pani starosta.

Przemysław Kołpajew

NASZ KOMENTARZ
Zadania jakie stoją przed powia-
tową radą są niezwykle istotne 
z punktu widzenia środowiska osób 
niepełnosprawnych powiatu ziem-
skiego. Tym gorzej, że w skład rady 
wchodzi czterech mieszkańców 
Jeleniej Góry, a tylko jedna miesz-
kanka Janowic. Można mieć wątpli-
wość na podstawie dotychczasowej 
działalności członków tej rady, czy 
mają oni rozeznanie co do często 
bardzo trudnej sytuacji mieszkań-
ców podkarkonoskich obszarów 
wiejskich. Będziemy się przypatry-
wać działalności tej rady, w której 
nas nie ma, może powołamy radę 
konsultacyjną, której umocowa-
nie wcale nie musi być słabsze niż 
obecnej rady.  Szkoda więc, że jej 
członkowie nie mogą pochwalić się 
żadnymi istotniejszymi osiągnię-
ciami na niwie współpracy z urzęd-
nikami jeleniogórskiego starostwa. 
Być może sytuacja jeszcze zmieni 
się na lepsze. Pytanie jednak kiedy?

(KSON)
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Zgodnie z rozporządzeniem ministra administracji i cyfryzacji, 
od czerwca 2015 r. wszystkie instytucje publiczne w Polsce (chodzi 
o grupę aż 80 tysięcy podmiotów) powinny przestrzegać międzyna-
rodowego standardu dostępności stron internetowych WCAG 2.0. 
Oznacza to, że ich strony www powinny być powszechnie dostępne 
dla użytkowników, niezależnie od rodzaju ich niepełnosprawności, 
ograniczeń, wieku, używanego sprzętu i oprogramowania.

Niewidomy „buszuje” w internecie, czyli oceniamy strony 
pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych

Pułapek wciąż jest sporo

Temat ten był opisywany wie-
lokrotnie w różnych mediach, 
m.in. w „Niepełnosprawni tu 
i teraz”. Po kilku miesiącach 
obowiązywania Rozporządzenia 
sprawdzamy, jak strony www do-
stosowane są do nowych wytycz-
nych.

Urząd Marszałkowski – śląski
Zacznijmy od śląskiego Urzę-

du Marszałkowskiego (www.
slaskie.pl) – znajdujemy tutaj 
„wyszukiwarkę”. Nie zauważy-
łem jednak zakładki „wielkość 
czcionki” i „przejdź do…”. Skróty 
klawiszowe, z których korzystają 
osoby m.in. niewidome działają 
bez zastrzeżeń. Po wybraniu inte-
resującej nas informacji, program 
udźwiękawiający przechodzi od 
razu do tego tekstu.

Lubuski Urząd Marszałkowski 
www.lubuskie.pl

Poza tym, że program czyta 
wszystko i podstawowe skróty 
klawiszowe działają, strona nie 
posiada podstawowych odno-
śników: „przejdź do treści”, „…
do strony głównej”, „…do wyszu-
kiwarki”. Wyszukiwarki nie zna-
lazłem w ogóle. Nie ma wyboru 
wielkości czcionki czy też zmiany 
kontrastu.

Dolnośląski Urząd 
Marszałkowski – 
www.umwd.dolnyslask.pl

Chyba najlepiej dostosowana 
strona z tych trzech. Na stronie 

głównej mamy przekierowanie 
na stronę dla słabo widzących 
oraz na stronę kontrastową. Jest 
również wyszukiwarka, choć 
nie do końca poprawnie opisa-
na (brak słowa „wyszukiwar-
ka” i „przycisk szukaj”). Skróty 

klawiszowe działają poprawnie. 
Wszystko z poziomu klawiatury 
i dysfunkcji wzroku działa po-
prawnie.

Strona internetowa Powiatu 
Cieszyńskiego 
www.powiat.cieszyn.pl

Na stronie znajduje się prze-
kierowanie strony na wersję kon-
trastową, znajduje się „wyszuki-
warka”, lecz program tego słowa 
nie czyta. Nie zauważyłem moż-
liwości wyboru wielkości czcion-
ki. Nie ma także tzw. szybkich 

przejść po stronie. Nie wszyst-
kie „fokusy” działają poprawnie. 
Skróty klawiszowe bez zastrze-
żeń.

Powiat Jeleniogórski 
www.jeleniogorski.pl 

Skróty klawiszowe działają po-
prawnie. Na stronie znajduje się 
„wyszukiwarka” ale nie jest po-
prawnie opisana. Brak pozosta-
łych, podstawowych przekiero-
wań (ułatwień w pracy) dla osób 
niepełnosprawnych. Nie ma moż-
liwości wyboru wielkości czcion-
ki i zmiany kontrastu strony.

Powiat Gorzowski 
www.powiatgorzowski.pl

Na początku portalu jest chy-
ba wyszukiwarka, ale do końca 

nie jestem o tym przekonany. 
Poza tym, że program udźwięka-
wiający coś czyta, to klawiaturą 
poruszam się na zasadzie „prób 
i błędów”. Z trzech stron powia-
tów w mojej ocenie najbardziej 
nieprzyjazna.

Strona Miasta Cieszyna  
www.cieszyn.pl

Portal Miasta Cieszyna jak 
i Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
jest wykonany zgodnie ze wszyst-
kimi wymaganiami zawartymi 
w WCAG 2.0 i na bieżąco mo-

Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego jest chyba 
najlepiej dostosowana z tych, które porównywaliśmy w tej grupie.
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dernizowany. Poprawnie działają 
wszystkie przekierowania, wybo-
ry czcionki czy wersji kontrasto-
wej, włącznie z przekierowaniem 
do strony w całości dostępnej dla 
osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa 
Miasta Jelenia Góra  
www.jeleniagora.pl

Strona od zeszłego roku nie 
uległa większej zmianie. Piszę to 
„patrząc” na nią jako osoba nie-
widoma i obsługująca ją z pozio-
mu tylko klawiatury. Jest „wyszu-
kiwarka” i na tym koniec. Skróty 
klawiszowe działają poprawnie.

Strona internetowa Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego 
www.gorzow.pl

Tutaj sytuacja wygląda tak, jak 
na większości opisanych wcze-
śniej stronach. Możliwe, że jest 

ona ciekawa 
dla osób wi-
dzących, pełno-
sprawnych, ale 
my, niewidomi, 
nie możemy 
z tego w pełni 
skorzystać.

Po d s u m o -
wując wypada 
podkreślić, że 
nie było moim 
zamiarem wy-
tykanie błędów 
urzędom woje-
wódzkim, po-
wiatowym czy miejskim ale po-
kazanie, że z perspektywy osoby 
niewidomej obsługującej kom-
puter z poziomu tylko klawiatu-
ry i programu dźwiękowego, nie 
wygląda to tak bajkowo i koloro-
wo. Chciałbym korzystać z tych 
stron tak samo, jak osoba widzą-

ca. Niestety, nie zawsze mam ta-
kie same szanse.

Pozostaje mieć nadzieję, że 
następny artykuł na ten temat bę-
dzie bardziej budujący.

Andrzej Koenig
Niewidomy 

Strona www.cieszyn.pl jest wykonana zgodnie ze 
wszystkimi wymaganiami zawartymi w WCAG 2.0.

Jeszcze kilka tygodni temu partie 
polityczne tak bardzo zabiegały 
o nasze głosy. Przyjrzeliśmy się wy-
branym partiom, jak dostosowały 
swoje strony pod kątem dostępno-
ści WCAG 2.0.

Prawo i Sprawiedliwość – PiS
(www.pis.org.pl)

W mojej ocenie strona nie do-
stosowana do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Brak podstawowych 
elementów, czyli „wyszukiwarki”, 
„wielkości czcionki”, „szybkiego 
przejścia do wybranego artykułu 
czy informacji”. Jest „wersja kontra-
stowa”, lecz nie mogę ocenić, jakie 
wykorzystano kolory. Podstawowe 
skróty klawiszowe działają bez za-
strzeżeń. Po wybraniu konkretnej 
wiadomości program udźwiękawia-
jący czyta treść poprawnie i w cało-
ści.

Platforma Obywatelska – PO
(www.platforma.org)

Sytuacja taka sama, jak powy-
żej – strona nie jest dostosowana do 

Dostępność stron www partii politycznych
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Brak podstawowych elementów czyli 
„wyszukiwarki”, „wielkości czcionki”, 
„szybkiego przejścia do wybranego 
artykułu czy informacji” oraz „wer-
sji kontrastowej”. Podstawowe skróty 
klawiszowe działają bez zastrzeżeń. 
Po wybraniu konkretnej wiadomo-
ści program udźwiękawiający czyta 
treść poprawnie i w całości.

Polskie Stronnictwo Ludowe – PSL 
(www.psl.org.pl)

Sytuacja się powtarza. Brak „wiel-
kości czcionki”, „wersji kontrastowej” 
czy „przejdź do…”. Doszukałem się 
„wyszukiwarki”, ale... pod koniec 
strony. Osoba niewidoma na pewno 
nie będzie klikała kilkanaście razy 
na klawiaturze „TAB” żeby do niej 
dotrzeć. Teoretycznie skróty klawi-
szowe działają, ale zdarzyło mi się, 
że znalazłem się po zatwierdzeniu 
„łącza” klawiszem „Enter” w innym 
miejscu strony, niż powinienem.

Kukiz '15 (www.ruchkukiza.pl)
Brak: „Wyszukiwarki”, „Wielko-

ści czcionki”, „Wersji kontrastowej”, 
„Przejdź do…”. Po wybraniu inte-
resującej nas informacji jesteśmy 
bezpośrednio przenoszeni na jej po-
czątek. Program udźwiękawiający 
działa na stronie bez zastrzeżeń.

KORWiN (www.partiakorwin.pl)
Kolejna strona niedostosowana 

do potrzeb osób niepełnosprawnych 
sensorycznie czy intelektualnie. Tak 
jak na opisanych wyżej portalach, 
brakuje czterech podstawowych za-
kładek, które ułatwiają poruszanie 
się po serwisie.

W trakcie kampanii wyborczej 
partie i kandydaci usilnie zabiegali 
o poparcie różnych grup społecz-
nych (górnicy, rolnicy, studenci, 
służba zdrowia). Osoby niepełno-
sprawne są raczej odstawione na 
boczny tor. Jednak ta grupa jest też 
cennym „zastrzykiem poparcia” dla 
kandydatów. Niestety nie zadbano 
o ich komfort przy poznawaniu pro-
gramów partii, przeglądaniu new-
sów itd. A szkoda...

Andrzej Koenig
Niewidomy 
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Ratujmy  Kubusia
Jakub urodził się 13 listopada 
2014 roku. Wkrótce po urodze-
niu wykryto u niego chorobę 
ATS Zespół Krętości Tętnic. 
Choć choroba ta w medycynie 
opisana została w 1967 roku, 
dotychczas na świecie zostało 
stwierdzonych około 100 ta-
kich przypadków. W Polsce to 
pierwszy.

– Tak naprawdę nikt nie wie, 
ile dokładnie dzieci z tą choro-
bą się urodziło, bo przeważnie 
szybko umierały – mówi pani 
Magdalena, mama Jakuba. To 
rzadkie schorzenie polega na 
wężykowatym przebiegu naczyń 
krwionośnych oraz wielu innych 
związanych z tym nieprawidło-
wościach, między innymi nadci-
śnieniu tętniczym, które bardzo 
osłabia organizm.

U Kuby występuje ciężka po-
stać wady, naczynia są mocno 
poskręcane, głównym proble-
mem klinicznym jest niewy-
dolność prawej komory, która 
pracuje w warunkach bardzo du-
żego (maksymalnego) obciąże-
nia. Chłopiec bardzo szybko się 
męczy, jest karmiony za pośred-
nictwem sondy, często łapie in-
fekcje, których konsekwencją są 
na przykład zapalenia płuc. Pod-
czas jednej z infekcji Kuba leczo-

ny był w Szpitalu Wojewódzkim 
nr 2 w Rzeszowie.

– Tam trafiliśmy na doktora 
Szymona Figurskiego. Znalazł 
on informację o tym, że klinika 
w Arabii Saudyjskiej ma bardzo 
dobre wyniki w leczeniu takich 
wad. Wszystkie operacje zakoń-
czyły się sukcesem – mówi mama 
Kuby. Klinika King Abdullah 
Medical City w Rijadzie w Ara-
bii Saudyjskiej jest jedyną kli-
niką operującą takie przypadki. 
Zajmuje się tym od 4 lat. Mimo 
ogromniej nadziei, największym 

problemem okazał się koszt za-
biegu – około 500 tysięcy zło-
tych! W zbiórkę zaangażowało 
się wiele osób i instytucji między 
innymi Caritas Polska, Polskie 
Towarzystwo Walki z Kalectwem 
w Przemyślu. Zorganizowane zo-
stały aukcje charytatywne i kon-
certy. Rodzice cały czas wierzą, że 
uda się zgromadzić odpowiednie 
środki, które pozwolą na urato-
wanie ich syna. W ramce przed-
stawiamy praktyczne informacje, 
jak można pomóc.

D. Pilecka

NUMERY KONT, NA KTÓRE MOŻNA  
WPŁACAĆ ŚRODKI NA LECZENIE:

1) KONTO OJCA KUBUSIA, na które można wpłacać kwo-
ty nie przekraczające 4902 zł. Nr konta Tadeusza Brzyskiego 
02909600043009006455170001 z dopiskiem „Na operację Ku-
busia Brzyskiego”.

2) SUBKONTO KUBUSIA: Polskie Towarzystwo Walki z Kalec-
twem Oddział w Przemyślu. 37-700 Przemyśl ul. Barska 15, nr 
konta 48 1020 4274 0000 1902 0060 3738. Tytuł wpłaty: Jakub 
Brzyski.

3) S.W.I.F.T – do rachunku taty Kubusia nr konta Tadeusza Brzy-
skiego PL 02909600043009006455170001 z dopiskiem „Na 
operację Kubusia Brzyskiego”. S.W.I.F.T: POLUPLPR

4) Darowizny w walutach obcych można przekazywać na na-
stępujące konta: Bank Millenium S.A. al. Jerozolimskie 133, 
02-304 Warszawa S.W.I.F.T. BIGBPLPWXXX 
euro (EUR): PL 23 1160 2202 0000 0000 3436 4677 
dolar (USD): PL 57 1160 2202 0000 0000 6663 1212  
funt (GBP): PL 36 1160 2202 0000 0000 7232 7236 
z dopiskiem „przemysl_kuba 190915”

Jest nadzieja na pomoc rocznemu dziecku.
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Do końca roku 60-osobowa 
grupa seniorów i osób niepeł-
nosprawnych weźmie udział 
w trzech wyprawach do Karko-
noskiego Parku Narodowego. 
Pierwsza z  wycieczek, organi-
zowanych przez Karkonoski 
Sejmik Osób Niepełnospraw-
nych z udziałem Karkonoskie-
go Parku Narodowego, odbyła 
się 12 listopada i prowadziła do 
Centrum KPN w Karpaczu. 

– Jestem zaskoczona i zafa-
scynowana bogactwem i różno-
rodnością flory i fauny regionu, 
w którym mieszkam od 40 lat 
– mówiła uczestniczka wyprawy 
pani Dominika. – Poznaliśmy 
ekologiczne podstawy hodowli 
lasu, ziołolecznictwa ze specyfi-
ką ziół obszaru Karkonoszy, po-
znaliśmy rośliny „ogrodu Karko-
noskiego”. W czasie warsztatów 
oglądaliśmy przez mikroskop 
budowę struktur kamieni, na-
sion, owadów, mchów i innych 
roślin – relacjonowała.

 Pracownicy KPN-u z pa-
sją przekazywali swoją wiedzę 
o sukcesach i zagrożeniach dla 
systemów leśnych flory i fauny 
Karkonoszy. Przy pięknej po-

Niepełnosprawni i seniorzy na szlakach

godzie dużą atrakcją był 4-kilo-
metrowy spacer wzdłuż ścieżki 
edukacyjnej „Dolina Wilczego 
Potoku”. 

– Podczas spaceru spotkali-
śmy kilkudziesięciu indywidu-
alnych turystów, często obco-
języcznych. Przed nami jeszcze 

dwie wyprawy – mówiła koor-
dynator projektu Monika Żak. 
– Jedna do Jagniątkowa (19 li-
stopada) a druga 26 listopada do 
Szklarskiej Poręby – informowa-
ła. 

Projekt realizowany jest przez 
Karkonoski Sejmik Osób Nie-
pełnosprawnych we współpracy 
z Karkonoskim Parkiem Naro-
dowym przy pomocy środków 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu. 

(Ł-M)
Fot. Ł-M

Zapisy na wycieczki – 
w siedzibie KSON-u (Jelenia 
Góra, Osiedle Robotnicze 
47A) od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 10.00 
do 16.00 lub telefonicznie 
pod numerem telefonu 

75 75 24 254.
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Jesienią w sanatoriach rozpoczyna-
ją się remonty. Nie wszyscy przed 
przyjazdem są o tym informowani, 
a rezygnacja z części turnusu może 
oznaczać obciążenie kosztami. – 
Pył i hałas wiertarek udarowych 
sprawiają, że kuracja traci swój 
sens – skarżą się kuracjusze.

Kuracjusz  z Jeleniej Góry (dane 
do wiadomości redakcji) chciał po-
dratować zdrowie w jednym z nad-
morskich Uzdrowisk. Kiedy dostał 
długo wyczekiwane skierowanie na 
kurację do znanej z dobrej renomy 
„Perły Bałtyku” w Kołobrzegu, 
ucieszył się, choć zastanowiła go in-
formacja o przeprowadzanym jed-
nocześnie w obiekcie remoncie.

– Uspokojono mnie, że to prace 
nieuciążliwe. Była mowa o malowa-
niu, wymianie kafelków. Na miejscu 
okazało się, że to całodzienne kucie, 
wiercenie, ogromny hałas i pył od 
rana do wieczora. Na takie warun-
ki się nie godziłem, wykluczają od-
poczynek, wypaczają sens leczenia. 
Po kilku dniach pobytu (cały pobyt 
trwał od 4 do 25 października) by-
łem bardziej zmęczony i schorowa-
ny niż przed przyjazdem. Nie wiem 
jak wytrzymam cały turnus – de-
nerwował się, kiedy rozmawialiśmy. 
Kierownictwo „Perły Bałtyku” w ra-
mach rekompensaty zaproponowało 
mu ulgę w opłacie za telewizor, do-
datkowe zabiegi, ale nie chciał z nich 
korzystać w takich warunkach. My-
ślał o rezygnacji z kuracji, ale oba-
wiał się, że NFZ każe mu zwrócić 
koszty za niewykorzystany w pełni 
turnus.

Małgorzata Koszur, rzecznicz-
ka prasowa Zachodniopomorskiego 
NFZ wyjaśnia, że o planowanych 
od 5 października do 30 grudnia 
remontach oraz ich zakresie na 2 
i 3 piętrze „Perły Bałtyku” prezes 
Uzdrowiska SA Kołobrzeg infor-
mował wcześniej NFZ. Jak twierdzi 
wszystkie oddziały NFZ w Polsce 
przekazywały tę informację ubez-
pieczonym, którzy mieli w tym 

Kuracja w trakcie remontu

czasie wyznaczoną w „Perle Bałty-
ku” kurację. Dwie osoby poprosi-
ły o zmianę terminu. W związku 
z zażaleniem na uciążliwość remon-
tu zapewniono kuracjusza z Jeleniej 
Góry, że Uzdrowisko Kołobrzeg nie 
pobierze opłaty za jego wcześniejszy 
wyjazd jeśli zdecyduje się przerwać 
leczenie, ale ma prawo pobrać opłatę 
od pacjenta, który samowolnie skró-
ci pobyt. – W tym przypadku po-
wód jest uzasadniony, Uzdrowisko 
powinno te koszty wziąć na siebie. 
Kuracjusz może złożyć skargę na 
piśmie do Zarządu Uzdrowisk lub 
po powrocie do domu do swojego 
oddziału NFZ. Jeśli otrzyma kolejne 
skierowanie, NFZ  uwzględni wcze-
śniejsze, uzasadnione przerwanie le-
czenia. NFZ będzie też monitorować 
sytuację w „Perle Bałtyku” tak, by 
przebieg remontu był dla kuracjuszy 
jak najmniej odczuwalny – podkre-
śliła. 

Jak się okazuje, kuracjusz z Jele-
niej Góry był jednym z nielicznych 
poinformowanych przez swój od-
dział NFZ o remoncie w trakcie ku-
racji. Inni, których o to zapytaliśmy, 
np. pan Tadeusz z Wrocławia, pan 
Tomasz z Poznania, przebywający 
w tym samym czasie w „Perle Bałty-
ku” nie byli wcale o tym uprzedzeni. 
– Codzienne kilkugodzinne prace 

wiertarkami udarowymi już po kil-
ku dniach pobytu porządnie irytują. 
Zdenerwowanie to najdelikatniejsze 
określenie. Rzeczniczka NFZ mówi, 
że kuracjusze byli wcześniej infor-
mowani o remontach, ale którzy? Je-
śli wszystkie oddziały NFZ w Polsce 
powinny udzielać takich informacji 
wcześniej, dlaczego tego nie robią? – 
pytają niezadowoleni.

Prezes Uzdrowisk SA Mate-
usz Korkuć, zarządca  wszystkich 
obiektów sanatoryjnych w Koło-
brzegu wyjaśnia, że kuracje m.in. 
w „Perle Bałtyku” planowane są 
przez cały rok, z dużym wyprze-
dzeniem, a 5 czerwca o planowa-
nych pracach poinformował NFZ. 
– Remontu nie było tu od 20 lat, od 
dawna mieliśmy uwagi dotyczące 
zużytego wyposażenia pokoi, łazie-
nek. Niestety, nie ma złotego środ-
ka, by zadowolić wszystkich, te pra-
ce koniecznie trzeba było wreszcie 
wykonać – ubolewa.

Najlepiej więc dmuchać na zim-
ne i zgodnie z radą rzeczniczki 
NFZ już w chwili, gdy otrzymujemy 
skierowanie na kurację, wykluczyć 
możliwość remontu. Pobyt w sana-
torium przyniesie wówczas oczeki-
wane efekty, zamiast niepotrzebnej 
irytacji.

Tekst i fot. Jolanta Wiatr

„Perła Bałtyku” w Kołobrzegu, to znane w całej Polsce sanatorium. Aby 
pobyt nie zakończył się rozczarowaniem przed wyjazdem lepiej upewnić się, 

czy w obiekcie nie ma remontu.
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W siedzibie Karkonoskiego 
Sejmiku Osób niepełnospraw-
nych odbyło się spotkanie  tre-
nerów zainteresowanych pro-
jektem „Bezpieczna Szkoła. 
Bezpieczna Przyszłość”, który 
jest skierowany do wszystkich 
szkół w Polsce. Istotą projektu 
jest  upowszechnianie wśród 
wszystkich pracowników szko-
ły  umiejętności rozpoznawa-
nia sytuacji zagrożenia oraz 
wiedzy o zasadach postępowa-
nia w takich sytuacjach.

– Trenerzy – komentuje ko-
ordynatorka tej części projektu 
Ewa Miłuch-Szewczyk – w pra-
cy warsztatowej pracowali nad 
scenariuszem szkolenia i warsz-
tatów ze wszystkimi pracowni-
kami szkoły oraz koniecznymi 
materiałami pomocniczymi.  Są 
to osoby z różnych regionów 
kraju, którzy  wykazali się dużym  
doświadczeniem w pracy dydak-
tycznej i trenerskiej. Szczególną 
uwagę poświęcono obowiązu-
jącym w szkole procedurom na 
wypadek zagrożenia, a zwłasz-
cza zapisów dotyczących dzieci 
ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi oraz dzieci z niepeł-
nosprawnością. 

Celem upowszechnianie w placówkach oświaty umiejętności rozpoznawania zagrożenia

Bezpieczna szkoła – bezpieczna przyszłość

Dwudziestu uczestników 
spotkania podzieliło się swoją 
wiedzą i doświadczeniem  na te-
mat bezpieczeństwa w szkołach 
i innych placówkach edukacyj-
nych oraz wypracowania me-
tod integrowania pracowników 
szkół wokół tego zagadnienia.  
Szczególną uwagę poświęcono 
niebezpieczeństwu zagrożeń ter-
rorystycznych. 

Przypominamy, że KSON 
przystępuje do realizacji pro-
jektu „Bezpieczna Szkoła. Bez-
pieczna Przyszłość” w oparciu 
o uzyskanie dotacji w konkursie 
ogłoszonym przez MEN. – To 
bardzo poważne zadanie – mówi 

koordynator projektu Iwona Pi-
kosz – bowiem wypracowane 
standardy musimy upowszech-
nić w 2300 placówkach wskaza-
nych przez kuratoria we wszyst-
kich regionach kraju. 

– Oprócz audytu przygoto-
wania placówek do postępo-
wania w sytuacjach kryzyso-
wych, pracować będziemy nad 
upowszechnianiem właściwych 
reakcji i zachowania  w przy-
padku zagrożenia, dlatego też 
spektrum naszej współpracy 
nie tylko dotyczyć będzie pra-
cowników oświaty, ale również 
instytucji i urzędów odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo. 
Projekt trwał będzie 38 miesięcy, 
a już dzisiaj zgłaszamy  potrzebę 
współpracy ze znawcami tej spe-
cjalności z całego kraju.  Wkrót-
ce uruchomimy stronę interne-
tową i przekazywać będziemy na 
bieżąco informację z realizacji 
tego, szczególnie pożytecznego 
aktualnie projektu – podkreśla 
Iwona Pikosz.      

 
M.D.

Fot. Archiwum KSON
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Certyfikaty dla seniorów na czasie
W piątek, 13 listopada, w inte-
gracyjnej świetlicy Karkono-
skiego Sejmiku Osób Niepeł-
nosprawnych spotkało się 
ponad 40 uczestników i wykła-
dowców trzeciej edycji kursów 
komputerowych „Senior na 
czasie”. Projekt realizowany był 
przez sejmik od maja br. przy 
udziale środków MPiPS. 

Zakres szkolenia obejmował 
podstawy pracy na komputerze 
ale również, w grupie zaawan-
sowanej, bardziej skomplikowa-
nych form komputerowych ope-
racji. Oddzielną grupę stanowili 
uczestnicy kursu finansowanego 
przez PFRON „Aktywizacja nie-
pełnosprawnych seniorów 60+”. 
Podstaw znajomości komputera 
przy użyciu specjalnego progra-
mu dla słabowidzących i niewi-
domych uczyło się osiem osób 
z taką właśnie niepełnospraw-
nością. 

– Nie wiedziałam – mówi 
pani Krystyna ze Stowarzysze-
nia Inwalidów Wzroku, że przy 
moim słabym widzeniu będę 
mogła opanować umiejętność 

Dzięki projektom KSON-u wiele starszych osób przestało bać się komputera

posługiwania się klawiaturą 
komputera. Dziś już mogę ob-
sługiwać transakcje bankowe, 
surfować po Internecie oraz ko-
munikować się ze znajomymi. 

Dla wielu uczestników kom-
puter stał się narzędziem umoż-
liwiającym wirtualny kontakt 
przez Skype z rodziną z zagranicy. 
Wszyscy uczestnicy kursu zgła-
szali chęć i potrzebę kontynuacji 
takiej właśnie nauki. – Będziemy 

realizowali to w następnych pro-
jektach składanych do różnych 
instytucji. Doświadczenia zdoby-
te przez trzy edycje projektu Se-
nior na Czasie, daje nam podsta-
wy starania się o środki w dużym 
ogólnopolskim projekcie adreso-
wanym szczególnie do starszych 
i niepełnosprawnych mieszkań-
ców peryferyjnych miejscowości 
do 20 tysięcy mieszkańców. Już 
współpracujemy z niektórymi 



11Czytaj więcej w e-biuletynie: www.kson.pl oraz na facebooku

gminami powiatu jeleniogórskie-
go w celu rozpoznania możliwo-
ści i potrzeb w tym zakresie – 
mówi Monika Żak, koordynator 
projektu.

– Dzięki projektom mającym 
na celu przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu osiągnęliśmy 
jeden najważniejszy efekt – se-

niorzy przestali się bać kompu-
tera – dodaje. 

M.D.
Fot. Archiwum KSON

Już po raz szósty Urząd Miasta Zielona Góra 
ogłasza konkurs fotograficzny. Tym razem prze-
biegać będzie on pod hasłem „Dopóki życie 
trwa”. Kto może wziąć w nim udział? Organiza-
cje pozarządowe i instytucje działające na rzecz 
osób niepełnosprawnych z Zielonej Góry. 

Pokażcie, jak działacie, co robicie, aby pomóc 
osobom niepełnosprawnym, jak działacie, pracu-
jecie ze swoimi podopiecznymi. Przekażcie emo-
cje i to, co dziennie widzicie – uśmiech, radość, 
chęć życia. Jak podkreślają organizatorzy celem 
konkursu jest m.in. inspirowanie do kreatyw-
nych działań na polu artystycznym osób niepeł-
nosprawnych, upowszechnianie i popularyzacja 
fotografii, jako dziedziny sztuki, ukazywanie osób 
niepełnosprawnych w naturalnych czynnościach 
życiowych właśnie przy pomocy fotograficznych 
środków wyrazu. 

Każdy może przesłać trzy prace. Mogą być 
czarno-białe lub kolorowe. Ważne jest, aby zacho-
wać wymiar 20 na 30 na papierze fotograficznym, 
czy też wydruku. 

(maw)
Fot. Organizator

Lubisz fotografować? Weź udział w konkursie „Dopóki życie trwa”

Pokaż, jak pomagasz innym 

Zdjęcia należy wysyłać do 4 grudnia br. na 
adres: Urząd Miasta Zielona Góra Wydział 
Oświaty i Spraw Społecznych ul. Zachodnia 
63 a (65-552) Zielona Góra. Nie zapomnij-
cie zawrzeć dopisku: konkurs fotograficzny 
„Dopóki życie trwa.”   Zwycięzców pozna-
my 14 grudnia. Szczegółowy regulamin 
znajdziecie na stronie urzędu miasta: www.
zielonagora.pl. 
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Koło Polskiego Związku 
Niewidomych w Gorzowie 
Wlkp. funkcjonuje już wiele 
lat. – Członkami PZN mogą 
być osoby niepełnosprawne 
z dysfunkcją narządu wzroku, 
z umiarkowanym i znacznym 
stopniem niepełnosprawno-
ści zarówno dorośli jak i dzie-
ci – informuje  prezes Elżbieta 
Czerwonka. 

Zebrania dla nowo przyję-
tych członków organizowane 
są raz na pół roku. Celem tych 
zebrań jest udzielanie informa-
cji na temat przysługujących 
ulg i przywilejów, zapoznanie 
z działalnością związku, a przede 
wszystkim zapoznaniem z moż-
liwościami prowadzenia reha-
bilitacji. – Mam przygotowane 
różne informacje oraz wskazów-
ki dla nowych członków. Może-
my również zorganizować wy-
jazd szkoleniowy na przykład 
do ośrodka w Bydgoszczy. Tam 
prowadzone są szkolenia przy-
gotowujące do samodzielnego 
życia dla osób niewidomych 

Tu niewidomi znajdą pomoc
Koło PZN w Gorzowie Wielkopolskim radzi, integruje i wspiera 

i słabowidzących – informuje 
pani prezes. 

Razem łatwiej
Obecnie w gorzowskim kole 

zrzeszonych jest około 400 osób 
z Gorzowa Wlkp., Skwierzyny, 
powiatu gorzowskiego, sulęciń-
skiego. Ważne są dla nich syste-
matyczne spotkania, możliwość 
skorzystania ze wsparcia oraz 
wspólne wyjazdy szkoleniowe 
oraz integracyjne. Celem dzia-

w Domu Pomocy Społecznej. 
Zarząd Koła PZN w Gorzowie 
Wlkp. opiera swoją działalność 
na pracy społecznej członków. 

Wyjazdy i spotkania
Składki przeznaczane są na 

prowadzenie biura oraz organi-
zację wspólnych wyjazdów, któ-
re organizowane są kilka razy 
w roku na turnusy rehabilitacyj-
ne oraz wyjazdy integracyjne. 
Są też turnusy wypoczynkowe 
w miejscowościach nadmor-
skich, w górach lub nad jeziora-
mi. Corocznie organizowane są 
wycieczki i wyjazdy krajoznaw-
cze a także zagraniczne. Turnu-
sy szkoleniowe dla członków 
koła obejmują różnego rodzaju 
rehabilitacje: podstawową, lecz-
niczą, społeczną, zawodową, 
orientacji przestrzennej (poru-
szanie się z białą laską) i nauki 
życia codziennego. Wyjazdy 
takie odbywają się w Ośrodku 
Leczniczo-Rehabilitacyjnym 
Klimczok w Ustroniu Morskim lub  
w  Ośrodku Rehabilitacji i Szko-

„
„

Polski Związek Niewi-
domych, Koło w Gorzowie 
Wlkp. zaprasza do swojej 
siedziby przy ul. Chrobrego 
6,  telefon 95 735 39 69.

łania gorzowskiego koła jest 
udzielanie osobom zrzeszonym 
pomocy w społecznej integra-
cji, rehabilitacji, wyrównywa-
niu szans w dostępie do infor-
macji, edukacji, zatrudnieniu 
i aktywności społecznej. Ważne 
jest odwiedzanie członków koła 
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lenia w Bydgoszczy. – Ważna 
jest dla nas wymiana doświad-
czeń, również dzielenie się in-

formacjami o leka-
rzach, klinikach także 
poza granicami Polski. 
Wiele osób przycho-
dzi aby porozmawiać, 
pobyć razem. Wiele 
osób również dzwo-
ni, aby porozmawiać, 
gdy czują się samotne 
– mówi jedna z wolon-
tariuszek Koła PZN 
w Gorzowie Wlkp. 

Na co dzień  
i okolicznościowo

Organizowane są 
również imprezy oko-
licznościowe takie jak 
zabawa karnawałowa, 
impreza mikołajkowa, 
spotkanie opłatkowe 
z poczęstunkiem wi-
gilijnym i śpiewaniem 

kolęd. Spotkania integracyj-
ne z okazji Dnia Dziecka mają 
najczęściej charakter wyjazdo-

wy były wyjazdy do Zoo Safari, 
Muzeum Chleba w Bogdańcu, 
Wioski Labiryntów i Źródeł 
w Paprotach, Wioski Hobbitów, 
Parku Wieloryba w Rewalu. 
W październiku co roku orga-
nizowany jest Dzień Białej La-
ski. Spotkania członków koła 
PZN w Gorzowie Wlkp. są pełne 
niezapomnianych przeżyć, po-
nieważ w gronie osób podob-
nych do siebie wszyscy czują 
się dobrze i nabierają pewności 
siebie. Zawierają nowe znajomo-
ści, otwierają się na świat, dzięki 
czemu z łatwością integrują się 
ze środowiskiem. Imprezy inte-
gracyjne dla osób niewidomych 
słabo widzących odbywają się 
dzięki dofinansowaniu ze środ-
ków PFRON oraz dużemu zaan-
gażowaniu wolontariuszy koła.

Dorota Pilecka
Zdjęcia udostępnione przez 

Koło PZN w Gorzowie Wlkp. 
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Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, nazywane potocz-
nie „kopertą” to przywilej, do którego mają prawo określone oso-
by. – Niestety, nie wszyscy o tym pamiętają i ten przywilej igno-
rują – mówi Artur Wilimek, rzecznik Straży Miejskiej w Jeleniej 
Górze. Dlatego strażnicy podczas codziennych patroli kontrolują 
czy miejsca te zajmują osoby uprawnione.  Reagują też na zgło-
szenia mieszkańców dotyczące nieuprawnionego zajmowania 
„kopert”. 

Strażnicy miejscy strzegą miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

„Autodranie” pod lupą 

Funkcjonariusze sprawdza-
ją prawidłowość oznakowania 
tych miejsc. Jeśli budzi ono wąt-
pliwości, informacja przekazy-
wana jest do zarządcy drogi lub 
administratora terenu.  Kontro-
lowane są również karty parkin-
gowe (ważność) jak i podstawa 
jej używania przez kierującego. 
Oprócz kontroli strażnicy wska-
zują również miejsca, w których 
mogłyby być wyznaczone tzw. 
„koperty”. Funkcjonariusze stra-
ży miejskiej biorą także udział 
w akcjach na rzecz „uwolnienia 
kopert” („Czy naprawdę chciał-
byś być na naszym miejscu”). 

Bywają problemy
– Niestety nieprawidłowo-

ści lub braki w oznakowaniu 
się zdarzają. Powstają wtedy 
sytuacje, w których zarówno 
uczestnicy ruchu drogowego, 
jak i podejmujący interwencje 
funkcjonariusze mają wątpliwo-
ści związane z nieprawidłowym 
lub mało czytelnym oznakowa-
niem. Strażnicy miejscy zmu-
szeni są wtedy do odstąpienia 
od interwencji i wyciągnięcia 
przewidzianych prawem kon-
sekwencji wobec kierującego 
pojazdem – informuje rzecz-
nik prasowy Straży Miejskiej 
w Jeleniej Górze Artur Wilimek.  

Bez wątpliwości
Prawidłowo oznakowane 

miejsce dla pojazdu osoby nie-
pełnosprawnej, które nie budzi 
żadnych wątpliwości to miejsce 
oznakowane znakiem piono-
wym D-18a „parking – miejsce 
zastrzeżone”, z tabliczką T-29 
(umieszczoną pod tym znakiem) 
oraz znakiem poziomym P-20 
„koperta” i P-24 (miejsce dla po-
jazdu osoby niepełnosprawnej).

Dla kogo koperty
Osoby uprawnione do par-

kowania na kopercie dla osoby 
z niepełnosprawnością:

– osoba niepełnosprawna le-
gitymująca się kartą parkingową 

kierująca pojazdem samocho-
dowym oznaczonym tą kartą, 

– kierujący pojazdem, który 
przewozi osobę niepełnosprawną 
legitymującą się kartą parkingo-
wą, 

– kierujący pojazdem nale-
żącym do placówki, zajmującej 
się opieką, rehabilitacją lub edu-
kacją, przewożący osobę mającą 
znacznie ograniczone możliwo-
ści samodzielnego poruszania 
się, pozostającą pod opieką takiej 
placówki. 

Do parkowania na tzw. „ko-
pertach” uprawnia specjalna kar-
ta parkingowa. Od 1 lipca 2015 
r. obowiązują tylko nowe karty 
parkingowe, uprawniające do 
parkowania na tzw. kopertach, 
przeznaczonych dla pojazdów 
osób z niepełnosprawnością. Po-
przednie karty straciły ważność 
i nie uprawniają do parkowania 
w tych miejscach.

Dla kogo karty
Kartę parkingową może uzy-

skać: 
1) osoba niepełnosprawna 

zaliczona do znacznego albo 
umiarkowanego stopnia niepeł-
nosprawności, mająca znacznie 
ograniczone możliwości samo-
dzielnego poruszania się; 

2) osoba niepełnosprawna, 
która nie ukończyła 16 roku ży-
cia mająca znacznie ograniczone 
możliwości samodzielnego po-
ruszania się; 

3) placówka zajmująca się 
opieką, rehabilitacją lub edu-
kacją osób niepełnosprawnych 
mających znacznie ograniczone 
możliwości samodzielnego po-
ruszania się. 
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Więcej informacji dotyczą-
cych uzyskania karty parkingo-
wej można znaleźć na stronach 
internetowych prowadzonych 
przez Integrację: www.karta-
parkingowa.pl oraz na portalu 
www.niepelnosprawni.pl. 

W przypadku zaparkowa-
nia pojazdu na tzw. kopercie, 

bez pozostawienia w nim w wi-
docznym miejscu nowej (nowy 
wzór) karty parkingowej, kieru-
jący musi liczyć się z niżej wy-
mienionymi konsekwencjami.  
Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami za pozostawienie pojazdu 
na miejscu przeznaczonym dla 
osób z niepełnosprawnością bez 

ważnej karty parkingowej grozi 
mandat karny w wysokości 500 
zł. Kierowca otrzyma również 5 
punktów karnych. 

Kary dotkliwe
Jeżeli kierowca zaparkuje po-

jazd na miejscu przeznaczonym 
dla osób z niepełnosprawnością, 
a dodatkowo posługuje się w spo-
sób nieuprawniony ważną kartą 
parkingową, zostanie ukarany 
mandatem karnym w wysokości 
800 zł (za posługiwanie się kar-
tą parkingową przez osoby nie-
uprawnione grozi mandat w wy-
sokości 300 zł). Funkcjonariusze 
uprawnionych służb, w tym stra-
ży miejskiej, wydają również dys-
pozycję usunięcia pojazdu z tzw. 
koperty na koszt właściciela. 

(SM) fot. SM

Uprawniona osoba niepełno-
sprawna o obniżonej spraw-
ności ruchowej, kierująca po-
jazdem samochodowym oraz 
kierujący pojazdem przewożą-
cy taką osobę mogą, pod wa-
runkiem zachowania szczegól-
nej ostrożności, nie stosować 
się do zakazów wyrażonych 
znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, 
B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39. 

Same pozytywne informacje w listopadzie od Zrze-
szenia Sportowo-Rehabilitacyjnego „START” Zielona 
Góra. Miesiąc się jeszcze nie zakończył, a na koncie 
podopiecznych kolejne tytuły. 

Sportowe wieści z Ziemi Lubuskiej

Szymon Sowiński, zawodnik 
stowarzyszenia wziął udział w Pu-
charze Świata niepełnosprawnych 
w strzelectwie sportowym, który 
odbył się w Stanach Zjednoczo-
nych (od 31 października do 8 li-
stopada br.). Reprezentował nasz 
kraj, wchodząc w skład cztero-
osobowej drużyny i zajął czwarte 
miejsce. A 14-15 listopada w Wo-
jewódzkim Ośrodku Sportu i Re-
kreacji w Drzonkowie odbyły się 
Drużynowe Mistrzostwa Polski 
niepełnosprawnych w tenisie 
stołowym organizowane przez 
Polski Związek Tenisa Stołowe-
go w Warszawie. Po raz czwar-
ty z rzędu niepokonani okazali 
się zawodnicy zielonogórskiego 
„Startu”, zdobywając tytuł Druży-

nowego Mistrza Polski 
2015. 

Tymczasem w Go-
rzowie Wlkp. czas na 
długo oczekiwane wy-
darzenie. Już w środę 
19 listopada o 10.00 
na boisku spotkają się 
ze sobą dwie drużyny Balian II 
Rugby Wielkopolska – Stran-
gers Zielona Góra. Nie mieliście 
jeszcze okazji być na żywo na 
meczu rugby na wózkach? Tego 
spotkania nie możecie przega-
pić. – Wspaniała atmosfera, kar-
kołomne wyczyny zawodników, 
niesamowita adrenalina, możli-
wość rozmowy z profesjonalny-
mi zawodnikami – to wszystko 
po to, aby rozpropagować tę dys-

cyplinę, zintegrować ludzi z róż-
nych środowisk oraz pokazać jak 
łamać bariery – zapowiadają or-
ganizatorzy. 

Spotkanie odbędzie się w ra-
mach kampanii informacyjno-
-promocyjnej „Możemy, bo 
chcemy, czyli niepełnosprawni 
o niepełnosprawnych” realizo-
wanej przez Fundację Ad Rem 
i portal  www.egorzowska.pl. 

(maw)
Fot. START Zielona Góra
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KSON zasłużony dla Jeleniej Góry
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych doceniony przez miasto

W sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury uho-
norowano 30 października br. osoby i instytucje „Zasłużone dla 
Miasta Jeleniej Góry”. Wręczono również nagrody finansowe 
i tytuł honorowego obywatela stolicy Karkonoszy. Radni doceni-
li działalność Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych 
oraz jego prezesa Stanisława Schuberta.

Wśród osób wyróżnionych 
przez radnych znaleźli się zwią-
zani z działalnością na rzecz osób 
niepełnosprawnych. – Myślę, że 
wszyscy jeleniogórzanie są faj-
ni, a ci, którzy zostali wyróżnieni 
są najfajniejsi – ocenił przewod-
niczący Rady Miejskiej Jeleniej 
Góry Leszek Wrotniewski. W tym 
roku nie było kontrowersji pod-

czas głosowania, jeśli są jakieś za-
strzeżenia, są one rozstrzygane na 
Komisji Statutowo-Organizacyj-
nej. Tak więc w JCK-u zgromadzi-
ło się grono wybitnych mieszkań-
ców naszego miasta.

Podwójne wyróżnienie
Tytuł „Zasłużonego...” otrzy-

mał zarówno Stanisław Schubert, 

jak i Karkonoski Sejmik Osób 
Niepełnosprawnych. – Przy-
miotnik Karkonoski oznacza 
jakość, przymiotnik Karkonoski 
oznacza rzetelność, przymiot-
nik Karkonoski oznacza nie-
zawodność, a jeśli dodamy do 
tego otwartość i chęć pomocy 
wyjdzie nam z tego Karkonoski 
Sejmik Osób Niepełnospraw-
nych – to instytucja, dzięki któ-
rej słowo niepełnosprawny prze-
staje mieć znaczenie – mówił ze 
sceny prowadzący uroczystość 
Ryszard Grzywacz, który wcielił 
się w rolę Piotra Kraśko, a całe 

Za „Zasłużonych dla Jeleniej Góry” zo-
stali ponadto uznani: ksiądz prałat Je-
rzy Gniatczyk, ksiądz dziekan Krzysztof 
Kowalczyk, Jan Wołkowiecki, Stanisław 
Gmyrek, Franciszek Kosch, a także Ze-
spół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych 
w Jeleniej Górze. Nagrody Miasta Jele-
niej Góry otrzymali: Teresa Adamowicz 
(w dziedzinie działalności społecznej), 
Adam Wolak (kultura i sztuka) oraz Ja-
nusz Lewiński (sport i turystyka). Hono-
rowym obywatelem Jeleniej Góry został 
Wiktor Marconi.
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wydarzenie odbywało się przy 
scenariuszu głównego wydania 
Wiadomości. W rolę reportera 
rozmawiającego z wyróżniony-
mi wcielił się Justyn Bilski.

Radość z pomagania
– Od 15 lat pozyskujemy 

środki na aktywizację osób nie-
pełnosprawnych – głównie spo-
za budżetu Miasta. Mamy jeden 
podstawowy cel – wyciągnąć 
ludzi z domu. Choć strzyka was 
w krzyżu, bolą was nogi – warto 
wyjść, bo przez każdy promyk 
spotkania z drugim człowie-
kiem przedłużamy sobie życie, 
wypełniamy sobie życie również 
potrzebą pomagania drugiemu 
człowiekowi – powiedział prezes 
Karkonoskiego Sejmiku Osób 
Niepełnosprawnych, Stanisław 
Schubert. – Sejmik i jego doko-
nania nie byłyby możliwe, gdyby 
nie ogromna rzesza wolontariu-
szy, z czego większość to ludzie 
niepełnosprawni – dodał szef 
KSON-u dziękując wszystkim 
wolontariuszom i organizacjom, 
z którymi współpracuje.

Wśród uhonorowanych była 
również Ewa Pelzer – nazywa-
na Białym Aniołem działaczka 
stowarzyszenia W Cieniu Lipy 
Czarnoleskiej, która od dzie-
sięcioleci charytatywnie działa 
na rzecz osób poszkodowanych 
przez los. – Chciałabym podzię-
kować prezesowi Towarzystwa 
Walki z Kalectwem (wniosko-
dawcom – red.) Lechowi Kar-
wowskiemu, wiceprezes Lucynie 
Szpak – za to, iż dostrzegli moją 

działalność na niwie pomocy 
ludziom potrzebującym – po-
wiedziała Ewa Pelzer. Jestem 
tylko maleńkim ogniwem w tym 
ogromnym łańcuchu pozytyw-
nych zdarzeń. Moja pomoc nie 
byłaby możliwa, gdybym na dro-
dze swojego życia nie spotkała 
szlachetnych ludzi – dodała wy-
różniona przez jeleniogórskich 
radnych.

Przemek Kaczałko



18 TU i TERAZ  bezpłatna infolinia  800 700 025

Międzynarodowy Dzień Niewidomych obchodzony jest każdego roku    w połowie października na różne sposoby. My prezentujemy dwa… 

Na Podbeskidziu działają cztery 
koła terenowe: dwa w Bielsku- 
Białej oraz po jednym w Cieszy-
nie i Żywcu. Każde z nich „białą 
laskę” obchodziło inaczej. Jed-
nak zwieńczeniem było wspól-
ne wyjście do Teatru Polskiego 
w Bielsku-Białej na sztukę Bole-
sława Prusa „Lalka” w reżyserii 
Anety Gorszyńskiej. Spektakl 
ten przygotowany został i wy-
stawiany w ramach ogłoszone-
go przez prezydenta Bronisława 
Komorowskiego roku 2015 – 
Rokiem „Lalki”.

Biała laska i „Lalka”  z audiodeskrypcją

Podstawowym założeniem 
reżyserki spektaklu jest odciąże-
nie „Lalki" od wpisanych w nią 
szkolnych interpretacji i skojarzeń. 
Owiany złą sławą „konflikt między 
romantyzmem a pozytywizmem" 
nie jest już w stanie rozpalić dzi-
siejszej publiczności. W odczuciu 
reżyserki można jednak pokazać, 
że ciekawe zderzenia i odbicia 
tkwią dziś w „Lalce" gdzie indziej: 
w emocjach bohaterów, w niemoż-
liwej miłości, w zaskakującej ak-
tualności stosunków ekonomicz-
nych opisywanych przez Prusa, 
w ironicznym spojrzeniu na pol-
ską mentalność oraz w wyrazistej 
klasowości świata, dziś rozumianej 
inaczej, ale przecież obowiązującej.

– Podzielę się z Państwem kil-
koma wrażeniami osób niewido-
mych po spektaklu. Sztuka po-
kazywała życie jako teatr, gdzie 
bohaterowie byli jednocześnie wi-
dzami. Szczególnie urzekła mnie 
postać Rzeckiego grana przez ko-
bietę, która uwypukliła charakter 
postaci. Audiodeskrypcja umożli-
wiła mi pełne rozeznanie w akcji 
oraz odbiór emocji jakie przedsta-
wili aktorzy swoimi gestami – mó-
wiła  niewidoma Iwona Czarniak. 

– Wersja kinowa „Lalki” różni 
się od wersji przedstawionej przez 
Teatr Polski. W sztuce można było 
odnaleźć kilkanaście wątków od-
noszących się do czasów współ-
czesnych. Zachwyciła mnie gra ak-
torów zwłaszcza Pana Kazimierza 
Czapli, który wcielił się w postać 
Wokulskiego –  stwierdził słabo 
widzący Jan Nawrot.

– Największe wrażenie zrobił 
na mnie Kazimierz Czapla, który 
wcielił się w Wokulskiego. Spektakl 
porusza wiele wątków i uważam, 
że zarówno młode pokolenie, które 
czyta „Lalkę” jako lekturę w szkole, 
jak i starsi powinni wybrać się do 
teatru, aby zasmakować spotka-
nia z żywą sztuką. Dodam sztuką 
przez duże „S” – podsumowała 
zaprzyjaźniona ze środowiskiem 

osób niewidomych i  współorga-
nizatorka wyjść niewidomych do 
teatru Izabela Mazurek. –  Z życz-
liwości Teatru Polskiego w Bielsku 
korzystamy już od dwóch lat. Są 
dla nas przygotowywane specjalne 
spektakle z audiodeskrypcją, któ-
rą opracowuje Fundacja Siódmy 
Zmysł. Spektakle te cieszą się dużą 
popularnością wśród niewido-
mych – dodała.

W tym sezonie 2015/2016 , 
w którym Teatr Polski obchodzi 
jubileusz 125-lecie działalności 
wraz z Fundacja Siódmy Zmysł 
w ramach projektu Okolice sztuki. 
Audiodeskrypcja-integracja-eks-
presja, dofinansowanego  ze środ-
ków Ministerstwa Kultury  i Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach 
programu Edukacja Kulturalna 
przygotował dla naszego środo-
wiska kilka sztuk teatralnych, jak 
również warsztaty. 

Z okazji tak wspaniałego jubi-
leuszu 125-lecia Teatru Polskiego 
w Bielsku-Białej życzymy wszyst-
kim osobom współpracującym  
z  teatrem jak również miłośnikom 
teatru wielu fantastycznych przed-
stawień i niezapomnianych prze-
żyć artystycznych.

Andrzej Koenig, niewidomy

Fot. Archiwum Autora

Corocznie 15 października 
na całym świecie obchodzony 
jest Międzynarodowy Dzień 
Niewidomych i Święto Białej 
Laski. W tym dniu osoby nie-
widome, ociemniałe i słabowi-
dzące wspólnie spotykają się 
w większym gronie i podsu-
mowują ostatnie 12 miesięcy, 
wspominają imprezy, zabawy, 
konkursy, turnieje w których 
brali udział, ale przede wszyst-
kim mile spędzają wspólnie 
czas.
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Międzynarodowy Dzień Niewidomych obchodzony jest każdego roku    w połowie października na różne sposoby. My prezentujemy dwa… 

Polski Związek Niewidomych oraz jego dolnośląski odpowiednik 
zorganizował w sali Arka przy parafii św. Jana Apostoła i Ewange-
listy Święto Białej Laski. Podczas uroczystości odznaczono osoby 
wspierające działania na rzecz niewidomych i niedowidzących, 
był czas na występy artystyczne oraz integrację.

A tak było w Jeleniej Górze

Międzynarodowy Dzień Bia-
łej Laski przypada na 15 paź-
dziernika, spotkanie integra-
cyjne odbyło się 8 dni później 
w Jeleniej Górze i jak podkreśla-
ją organizatorzy, chcieliby, aby 
kolejne koła PZN organizowały 
naprzemiennie imprezę w kolej-
nych latach. – Istotą spotkania 
jest integracja, pokazanie, że też 
jesteśmy w społeczeństwie i jak 
funkcjonujemy – powiedziała 
Anna Jaworska, szefowa jelenio-
górskiego koła Polskiego Związ-
ku Niewidomych.

Wśród wyróżnionych za 
wzorową współpracę ze związ-
kiem było Miasto Jelenia Góra. 
W imieniu prezydenta Marcina 
Zawiły, odznaczenie odebrał za-
stępca włodarza stolicy Karko-
noszy, Jerzy Łużniak. – Myślę, 
że ta współpraca będzie jeszcze 
bardziej owocna. Z jednej strony 
staramy się, by nasze jednost-
ki współpracowały, a z drugiej 
strony bariery, które zdajemy 
sobie sprawę – jeszcze są w mie-

ście, będziemy starać się usuwać 
– zadeklarował wiceprezydent 
Jeleniej Góry. Za owocną współ-
pracę podziękowano m.in. Miej-
skiemu Przedsiębiorstwu Go-
spodarki Komunalnej w Jeleniej 
Górze oraz posłance Zofii Czer-
now.

Święto Białej 
Laski to okazja do 
spotkań, wymiany 
doświadczeń, poglą-
dów oraz integracji. 
Na co dzień niewi-
domi oraz niedowi-
dzący borykają się 
z wieloma problema-
mi, są bariery archi-
tektoniczne, bariery 
w zatrudnieniu, ale 
powoli sytuacja się 
poprawia. – Dużo się zmienia 
w tym kierunku. Gdy pojawia 
się problem niedowidzenia, spo-
tykamy się z większym zrozu-
mieniem, ale jeszcze dużo pracy 
przed nami. Nie jesteśmy osoba-
mi upośledzonymi, nie należy 

się nas bać – podkreślała Anna 
Jaworska. Podczas spotkania 
poruszono też temat rynku pra-
cy, do którego dostęp dla osób 
o dysfunkcji wzroku jest bardzo 
ograniczony. – Pracuje obecnie 
ok. 5 proc. osób niewidomych – 
powiedziała organizatorka Dnia 
Białej Laski w Jeleniej Górze.

W części artystycznej zgro-
madzeni goście wysłuchali kon-
certu laureatki Festiwalu Zacza-
rowanej Piosenki – Katarzyny 
Nowak, która jest doskonałym 
przykładem, że pomimo barier, 

w życiu można osiągnąć wiele. 
Niewidoma artystka występowa-
ła już w swojej karierze u boku 
kilku gwiazd, jak chociażby Zbi-
gniew Wodecki.

Tekst i fot. Przemek Kaczałko
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Przegląd ciekawych blogów
Blogi często mają charakter dzienników czy pamięt-
ników. To miejsce w internecie, gdzie dzielimy się 
swoimi osobistymi przeżyciami z różnych dziedzin, 
umiejętnościami, spostrzeżeniami na temat życia 
politycznego i społecznego. W niniejszym artykule 
postaramy się przybliżyć kilka blogów.

Zaczynamy od bloga „Listy 
do nieba”. Autorka opisuje to, 
co przeżywa pracując z osoba-
mi terminalnie chorymi, ale nie 
tylko. W swoich tekstach zwraca 
się bezpośrednio do Boga, tak 
jakby szukała u Niego wsparcia 
oraz odpowiedzi na nurtujące 
ją pytania. Traktuje go jak naj-
bliższego przyjaciela, ponieważ 
wie, że On nigdy jej nie zawie-
dzie. Stara się wskazywać drogę 
ludziom, którzy tego potrzebują, 
jednak nigdy nie narzuca swojej 
woli. Prezentowany blog znaj-
duje się pod adresem: http://
dziennik-milosierdziem-pisany.
blogspot.com/

Kolejną propozycją jest „Bo 

życie ma wszystkie kolory tęczy”. 
To historia pisana przez oso-
bę niepełnosprawną w formie 
pamiętnika. Autorka w bardzo 

prosty sposób opisuje 
wydarzenia ze swojego 
życia oraz ciekawostki 
związane z przyrodą czy 
przeczytanymi książka-
mi. W swoich tekstach 
stara się pozytywnie pa-
trzeć na świat. Warto przeczytać, 
by nabrać odrobinę optymizmu. 
Blog ten można znaleźć po adre-
sem: http://bo-zycie-ma-wszyst-
kie-kolory-teczy.blogspot.com/

Autorka następnego interne-
towego pamiętnika kieruje się 
ciekawym podejściem do życia: 
uważa, że nawet będąc osobą 
nieuleczalnie chorą można speł-
niać swoje marzenia. Podkreśla, 
że niepełnosprawność ruchowa 
nie oznacza niepełnosprawności 
intelektualnej. W swoich notat-
kach opisuje to, co ją spotkało. 
Przygody, które przeżyła. Pole-
cam go serdecznie wszystkim 
tym, którzy są ciekawi nieco in-
nego spojrzenia na świat. Adres 
bloga: http://illuminatif-jeanne.
blogspot.com/

Kolejną ze stron, która przy-
ciągnęła moją uwagę jest blog 
„Historie z wnętrza duszy”. Pi-
sarka ukazuje w formie opo-
wiadania dzieje dziewczyny 
niepełnosprawnej ruchowo. Po-
kazuje jej zmagania związane 
z codziennością. Opowieść jest 
fikcją literacką, historią pisaną 
przez kobietę, która podpisuje 
się nickiem „marzycielka mi”. 
Adres bloga: http://historiepisa-
nezwnetrzaduszy.blogspot.com/

Przez listę pokazanych przeze 

mnie blogów chciałabym uświa-
domić odbiorcom, że pisanie 
tego typu wypowiedzi może być 
nie tylko formą uzewnętrznie-
nia własnych myśli i poglądów, 
ale także wskazówką dla innych 
osób, które często nie potrafią 
docenić tego, co ich otacza. Na-
rzekają na swój ciężki los, często 
nie zdając sobie sprawy, że wo-
kół nich znajdują się ludzie, któ-
rzy pomimo cierpienia czerpią 
z życia całymi garściami.

Anna Tokarska
blogerka

ACZkolwiek kocham życie – 
zdjęcie autorki bloga

Joanna Jarosz prowadzi bloga  
„Bo życie ma wszystkie kolory tęczy”,  

fot. Marta Zabłocka

Autorka bloga pt. Listy do nieba
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posiadamy wiele ciekawych ty-
tułów. Do dyspozycji czytelni-
ków jest ok. 250 
au d i ob o oków. 
W ramach posia-
danych środków 
p o w i ę k s z a m y 
zbiór dwa razy 
w roku. Jeste-
śmy w trakcie 
zamawiania ko-
lejnych tytułów 
skierowanych dla 
dzieci, młodzie-
ży i dorosłych 
– przedstawia 
Krzysztof Krysta, dyrektor biblio-
teki.

Od roku biblioteki m.in. 
w Skoczowie, Goleszowie, Ze-
brzydowicach posiadają w swoich 

zbiorach książki nagrane w for-
macie „czytak”. Jednak do ich słu-
chania potrzebne jest urządze-
nie typu „czytak” lub program 
zainstalowany w telefonie czy 

Jesteśmy zabiegani, na wiele rzeczy nie starcza nam czasu, odwołu-
jemy przez to spotkania ze znajomymi. O wyjściu do kina, teatru 
czy muzeum nawet nie myślimy. Nie mówiąc o czytaniu. Wiele 
osób wciąż niechętnie korzysta z książek nagranych w formacie pli-
ku mp3 (tzw. audiobooków) lub tzw. czytaka. Trzeba to zmienić.

Cygler, Pilch, Mankell, Coben czyli niepełnosprawni czytają książki

„Zajrzyj” do książki mówionej

Audiobook to nic innego jak 
książka mówiona, czyli nagranie 
dźwiękowe zawierające odczyta-
ny przez lektora tekst publikacji 
książkowej. W Polsce już w poło-
wie lat 30. firma płytowa Orpheon 
nagrała bajki Adama Mickiewi-
cza, czytane przez aktora i mala-
rza Mariusza Maszyńskiego. Póź-
niej książki mówione na taśmach 
magnetofonowych nagrywano 
od lat 60. XX wieku na potrzeby 
czytelników Biblioteki Polskiego 
Związku Niewidomych.

Na terenie powiatu cieszyń-
skiego można jeszcze wypożyczyć 
książki mówione nagrane na ta-
śmach magnetofonowych w filii 
Biblioteki Miejskiej w Cieszynie 
przy ul. Srebrnej 6  – siedziba Pol-
skiego Związku Niewidomych.

– Dysponujemy 610 tytułami 
książek mówionych z czego zaso-
by biblioteki to 430, nasze – czyli 
darowizny i egzemplarze zaku-
pione ze środków Starostwa Po-
wiatowego – to 180. Przeciętnie 
miesięcznie wypożyczanych jest 
ponad 200 tytułów. Ze zbiorów 
książek na kasetach korzysta już 
tylko trzech czytelników, w tym 
95-letnia kobieta z czeskiego Cie-
szyna. Na bieżąco z biblioteką 
powiększamy nasze zbiory, z któ-
rych korzystają zarówno niewido-
mi jak i zwykli czytelnicy – mówi 
Wiesława Kopoczek z filii biblio-
teki przy ul. Srebrnej w Cieszynie.

Pokaźnym zbiorem książki 
mówionej może pochwalić się 
również Biblioteka Publiczna im. 
J. Wantuły w Ustroniu.

– Nasz zbiór nie jest może tak 
duży jak w Cieszynie, ale także 

tablecie, umożliwiający odtwa-
rzanie tego typu plików. Książ-
ki te biblioteki otrzymały dzięki 
współpracy samorządów z Sto-
warzyszeniem Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Larix” im. 
Henryka Ruszczyca.

Osoby niewidome, znające 
pismo Braille'a, mogą w kołach 
Polskiego Związku Niewidomych 
wypożyczyć książki i czasopisma 
wydane takim właśnie pismem.

Osoby o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełno-
sprawności z zaznaczonym sym-
bolem  – choroba oczu – mają do 
dyspozycji zbiory audiobooków 
w Głównej Bibliotece Pracy i Za-
bezpieczenia Społecznego w War-
szawie, które mogą ściągać (tylko 
do użytku własnego).

Kolejnym udogodnieniem, dla 
osób słabowidzących, są książki 
drukowane powiększoną czcion-
ką. Po te książki często sięgają 
osoby starsze. Te zbiory w biblio-
tekach nie są obszerne ale wiele 
bibliotek poszerza ofertę.

Wiele osób zapewne nie da 
się namówić na zamianę książki 
drukowanej na książkę mówioną, 
ale są osoby, które jedynie dzię-
ki takim wydaniom mogą zapo-
znawać się z literaturą. W samo-
chodzie, autobusie czy pociągu, 
zamiast stale słuchać tej samej 
muzyki, możemy odsłuchiwać 
książkę mówioną.

Andrzej Koenig
Niewidomy 
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O możliwościach wspólnego działania na rzecz osób niepełno-
sprawnych mówiono podczas Ogólnopolskiej Konferencji Sejmi-
ków Osób Niepełnosprawnych, która odbyła się w Łodzi w poło-
wie września. Wnioski są obiecujące.

Co dała Ogólnopolska Konferencja Sejmików Osób Niepełnosprawnych?

Sejmiki razem

Konferencja prezentowała 
działalność i osiągnięcia Sejmi-
ków Osób Niepełnosprawnych 
oraz możliwości finansowego 
wspierania osób z niepełnospraw-
nościami w ramach nowej per-
spektywy EFS na lata 2014-2020. 
Otworzył ją wiceprezydent Łodzi 
Krzysztof Piątkowski. Podkreślił 
rolę tego spotkania w integracji 
środowiska działającego na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami.

Celem działania Sejmików jest 
wspieranie działalności organiza-
cji członkowskich, koordynacja 
ich współpracy i współdziałania, 
reprezentowanie interesów osób 
niepełnosprawnych, tworzenie 
warunków dla pełnego i aktyw-
nego udziału osób z niepełno-
sprawnością w życiu społecznym 
oraz wspieranie działań na rzecz 

Schubert, prezes Karkonoskiego 
Sejmiku Osób Niepełnospraw-
nych, który także uczestniczył 
w konferencji. – Chodzi o to, żeby 
nie konkurować ze sobą ubiegając 
się o środki z tych samych źródeł. 
Głównym źródłem finansowania 
organizacji osób niepełnospraw-
nych, zrzeszonych w sejmikach, 
a tych sejmików jest w Polsce 
osiem, jest Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. I w tej materii rów-
nież występujemy bardzo często 
jako konkurenci. Doświadczenia 
wskazują, że PFRON woli mieć 
jednego dużego partnera. Na-
szym drugim celem powinno 
być też dążenie do ustalenia jed-
nakowych procedur w różnych 
obszarach, np. wspólne zasady 
wydawania kart parkingowych, 
ujednolicenie różnego rodzaju 
ulg, np. w komunikacji miejskiej. 
Obecnie w każdym mieście są one 
inne.

– Spotkania sejmików umożli-
wiają nam zapoznanie się z dobry-
mi praktykami – dodała Barbara 
Kadziewicz. – Skoro innym się 
udało to my też możemy spróbo-
wać przenieść takie działania do 

realizacji zasady równości szans 
tej grupy obywateli w społeczeń-
stwie.

– Możliwość wysłuchania 
poszczególnych wystąpień, ale 
przede wszystkim wspólne deba-
towanie, otwiera przed naszymi 
organizacjami nowe szanse – po-
wiedziała Barbara Kadziewicz, 
prezes Lubuskiego Sejmiku Osób 
Niepełnosprawnych. Jednym 
z efektów konferencji jest podję-
cie decyzji dotyczącej podpisania 
ogólnopolskiego porozumienia 
Sejmików Osób Niepełnospraw-
nych.

Po co? – Po pierwsze, żeby 
organizacje osób niepełnospraw-
nych miały zidentyfikowane 
potrzeby i starały się o środki 
z różnych źródeł w sposób zinte-
growany – odpowiada Stanisław 
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naszego miasta. Czasem nie trze-
ba wywarzać otwartych drzwi, ale 
trzeba wiedzieć, że ktoś te drzwi 
już otworzył.

Porozumienie podpisało pięć 
sejmików: szczeciński, lubuski, 
karkonoski, łódzki i krakow-
ski. Założyły one Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Sejmików Osób 
Niepełnosprawnych. – Statut już 
został opracowany i został złożo-
ny wniosek o rejestrację – dodał 
S. Schubert. Jego zdaniem, przy-
niesie to korzyści organizacjom 
zrzeszonym w sejmikach, a przede 
wszystkim – osobom niepełno-
sprawnym. – Nie ma obawy o za-
chwianie finansowania tych orga-
nizacji, wszystko jest policzalne, 
zapisane w projektach – podkreślił.

To nie jedyne tematy, jakie po-
ruszano na konferencji sejmików. 
Zastępca dyrektora Biura Pełno-
mocnika Rządu ds. Osób Nie-
pełnosprawnych p. Alina Wojto-
wicz-Pomierna omówiła nowe 

i wspólnego działania wszystkich 
organizacji na rzecz środowiska 
osób z niepełnosprawnościa-
mi oraz przedstawili działania 
Łódzkiego Sejmiku na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami.

O działaniach związanych 
z dostosowaniem tras, miejsc 
i obiektów turystycznych do po-
trzeb osób z niepełnosprawno-
ściami oraz zatrudnianiem osób 
z niepełnosprawnościami w usłu-
gach turystycznych mówił prezes 
KSON Stanisław Schubert. KSON 
ma w tym temacie spore doświad-
czenie, rokrocznie organizuje cy-
kle wycieczek krajoznawczych 
dla osób niepełnosprawnych. 
Realizował też innowacyjny pro-
jekt „Gościnni niepełnosprawni”, 
zachęcając hotelarzy do zatrud-
niania inwalidów. Szeroko o pro-
jektach tych pisaliśmy w poprzed-
nich wydaniach NTiT.

Ciekawy, choć mało optymi-
styczny wniosek, można wysnuć 
po wysłuchaniu prelekcji przed-
stawicieli akcji „Szlachetna Pacz-
ka”: Marty Kosiorek oraz Romana 
Bartoszuka (odpowiednio koor-
dynatora i asystenta koordynatora 
akcji). „Szlachetna Paczka” ma za 
zadanie nie tylko niesienie po-
mocy, ale i przełamywanie barier. 
Niestety, zaangażowanie młodzie-
ży w działania na rzecz osób po-
trzebujących wciąż jest niewielkie.

M.D.
Fot. ŁSON

spojrzenie na niepełnosprawność, 
zawarte w Konwencji ONZ o pra-
wach osób niepełnosprawnych. 
W wystąpieniu podkreśliła rolę 
tego aktu prawnego ze względu 
na liczbę osób z niepełnospraw-
nościami (na świecie jest 659 mln 
a w Polsce – prawie 5 mln) i zakres 
tematyczny, obejmujący poszano-
wanie godności i niezależności, 
niedyskryminację, równość szans, 
pełne i skuteczne uczestnictwo 
i włączenie w społeczeństwo.

Teresa Hernik, prezes Zarzą-
du PFRON przedstawiła zasady 
współdziałania z organizacjami 
pozarządowymi przy realizacji 
projektów, których adresatami są 
osoby z niepełnosprawnościami 
i ich rodziny.

W imieniu organizatorów 
Konferencji wystąpili Tomasz 
Musielski – prezes i Wojciech Łu-
kaszewicz – wiceprezes Łódzkie-
go Sejmiku Osób Niepełnospraw-
nych. Podkreślili oni rolę edukacji 
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Pan Andrzej dzięki wytrwałości i silnej determinacji woli znowu mówi 

Jeśli się chce, można wiele
67-letni Andrzej Łysiak jest po laryngektomii. Jeszcze przed trzema laty mówił szeptem i nie mógł 
porozumiewać się bez pomocy osób trzecich. Przypadek pana Andrzeja to dobry przykład silnej woli, 
konsekwencji i wytrwałości, która w rezultacie doprowadziła do znacznej poprawy jakości jego życia. 

Pan Andrzej pierwsze go-
dziny dnia spędza na korekcie 
mowy zastępczej (przepono-
wej) nagrywając, odtwarza-
jąc i poprawiając brzmienie 
swojego głosu.  Jego historia 
powinna być motywacją dla 
wszystkich, którzy zmagają 
się z podobnym problemem. 
Jak widać, nawet po tak dra-
stycznej operacji jak  usunię-
cie krtani można wrócić do 
sprawności i żyć normalnie.

Poniżej publikujemy frag-
ment listu pana Andrzeja:

„To między innymi dzięki 
spotkaniom z wami wróciłem do 
normalnego życia. Czasami na-
wet zapominam, że jestem chory. 
Miałem ostatnio zabawną i pod-
noszącą mnie na duchu historię. 
Załatwiałem jakąś sprawę w któ-
rymś z urzędów. Mówiłem, jak 
wiadomo, głosem ochrypniętym. 
Odzywa się do mnie facet 
słowami: chrypka z przeziębienia 
czy za dużo się wczoraj śpiewało? 
Dochodzę do dużej wprawy 
w mówieniu. Tak, jak pisałem, 
czasami zapominam o tym co 
przeszedłem. Zacząłem pisać 
książkę w wolnych chwilach – 
mam ich niestety na razie mało, 
ale myślę, że zbiorę się w sobie. 
Tematyka: Jak wróciłem do nor-
malności i prawie pełnej spraw-
ności. Dzięki czemu nie potrze-
buję stałej opieki jestem w 100 
procentach samodzielny. Prowa-
dzę naprawdę poważne rozmowy 

biznesowe i nie mam żadnych 
problemów w porozumiewaniu 
się. Dalej pracuję nad poprawą 
mowy. Myślę, że jeszcze można 

więcej. Chciałbym pomóc innym. 
Zobaczymy czy się uda.”

(Red/Andrzej Łysiak)
Fot. Archiwum Andrzeja Łysiaka
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Zdecydowanym zwycięzcą wy-
borów do Sejmu jest Prawo i Spra-
wiedliwość, które uzyskało 37,58 
procent poparcia. Drugie miej-
sce zajęła Platforma Obywatelska 
z poparciem 24,09 procent. Na 
trzecim miejscu na podium zna-
lazł się Ruch Kukiza, na którego 
głosowało 8,81 procent wyborców. 
W Sejmie znajdą się także przed-
stawiciele Nowoczesnej Ryszarda 
Petru (ugrupowanie to uzyskało 
poparcie 7,60 procent) oraz Pol-
skie Stronnictwo Ludowe (5,13 
procent). Frekwencja w wyborach 
wyniosła 50,92 procent.

Przekładając wyniki na man-
daty poselskie: PiS ma w Sejmie 
8. kadencji 235 posłów, Platforma 
Obywatelska – 138, Kukiz ‚15 – 42, 
Nowoczesna Ryszarda Petru – 28, 
PSL – 16. Zgodnie z tym, pozwoli 
to partii PiS na samodzielne rządy.

Do Sejmu nie weszły: Zjedno-
czona Lewica, która miała popar-
cie wielkości 7,55 procent. Był to 
jednak komitet koalicyjny i próg 
wyborczy dla takiego komitetu 
wynosił 8 procent, partia KOR-
WiN – 4,76 procent, Razem – 3,62 
procent oraz inne, mniejsze ugru-
powania.

Patrząc na mapę administracyj-
ną kraju, PiS wygrał w 14 z 16 wo-
jewództw. PO była lepsza jedynie 
w województwach Zachodniopo-
morskim i Pomorskim.

Jelenia Góra i Legnica
W okręgu tym (okręg nr 1) 

zwyciężyło Prawo i Sprawiedli-
wość (w samej Jeleniej Górze mi-
nimalnie lepsza była Platforma 
Obywatelska). Posłami zostali: 
Adam Lipiński (miał najlepszy wy-
nik w okręgu – 26,2 tys. głosów), 
Elżbieta Witek, Marzena Machałek 
(ma już drugą kadencję, swoje spo-

Kogo wybraliśmy?
Za nami wybory do Sejmu i Senatu RP. Wyniki są powszechnie znane, ale przypo-
minamy je z dziennikarskiego obowiązku. Przybliżamy też, jak głosowali miesz-
kańcy regionów, w których ukazuje się Biuletyn „Niepełnosprawni Tu i Teraz”.

łeczne biuro w KSON-ie), Krzysz-
tof Kubów, Wojciech Zubowski, 
Ewa Szymańska (wszyscy PiS), 
Ewa Drozd, Stanisław Huskowski, 
Zofia Czernow, Robert Kropiwnic-
ki (PO), Robert Winnicki (Kukiz 
‚15) oraz Elżbieta Stępień (No-
woczesna). Frekwencja w okręgu 
jeleniogórsko-legnickim: 46,71 
procent.

Gorzów i Zielona Góra
W okręgu nr 8 (zielonogórsko-

gorzowskim) był niemal remis: PiS 
uzyskało poparcie wielkości 28,27 
procent, Platforma Obywatelska 
– 28,21 procent. Region ten był 
mocno podzielony, dla przykła-
du w Gorzowie i Zielonej Górze 
zwyciężała nieznacznie Platforma 
Obywatelska, ale w powiatach su-
lęcińskim i wschowskim zdecydo-
wanie lepszy był PiS. PO wygry-
wała m.in. w powiatach słubickim, 
strzelecko-drezdeńskim. Posłami 
zostali: Elżbieta Rafalska, Marek 
Ast, Jerzy Materna, Artur Zasada, 
Jacek Kurzępa (PiS), Stefan Niesio-
łowski (najlepszy wynik w okręgu 

– 29,3 tys. głosów), Bożenna Bu-
kiewicz, Tomasz Kucharski, Ka-
tarzyna Osos, Krystyna Skibińska 
(PO), Jarosław Porwich (Kukiz 
‚15) i Paweł Pudłowski (Nowo-
czesna). Frekwencja w tym okręgu 
wyniosła: 44,63 procent.

Bielsko-Biała i Cieszyna
W okręgu nr 27 (do którego 

należą wymienione wyżej mia-
sta) zdecydowanie wygrało Prawo 
i Sprawiedliwość (40,42 procent), 
PO uzyskała 23,57 procent po-
parcia. W samym Cieszynie mini-
malnie (o około 3,5 procenta) lep-
sza była Platforma Obywatelska, 
w Bielsku-Białej – wyraźnie (o 8,5 
procenta) wygrał PiS. Posłami zo-
stali: Stanisław Szwed (46,2 tys. 
głosów – najwięcej w okręgu), Sta-
nisław Pięta, Kazimierz Matuszny, 
Jacek Falfus, Grzegorz Puda (PiS), 
Mirosława Nykiel, Małgorzata Pę-
pek (PO), Jerzy Jachnik (Kukiz 
‚15), Mirosław Suchoń (Nowocze-
sna). Frekwencja w okręgu: 56,35 
procent.

R.Z.

Kto do Senatu?
Podobnie jak do Sejmu, zdecydowanym zwycięstwem PiS-u zakończy-
ły się wybory do Senatu. Na sto mandatów PiS objął 61, PO – 34, PSL 
– 1. Cztery pozostałe mandaty objęli kandydaci startujący z własnych 
komitetów. W okręgu cieszyńskim senatorem został Karol Węglarzy 
(PO), w jeleniogórskim – Krzysztof Mróz (PiS), a w gorzowskim – 
Władysław Komarnicki (PO). Pełną listę posłów i senatorów można 
znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl.
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O tym, że bowling jest sportem dostępnym dla wszystkich, także 
niepełnosprawnych, można było się przekonać podczas „VI Ogól-
nopolskiego Turnieju Niewidomych i Słabowidzących w Bowlin-
gu BESKIDY 2015”, który odbył się pod koniec września na krę-
gielni w klubie „Atmosfera” w Bielsku Białej.

Niewidomi grają w bowling i kręgle

Zasady gry są niezwykle proste. 
Celem jest strącenie wszystkich 
kręgli poprzez trafienie ich kulą. 
Rozgrywka składa się z dziesięciu 
rund, a każda runda z maksymal-
nie dwóch rzutów. Wyjątkiem jest 
ostatnia, dziesiąta runda, w któ-
rej możliwe są maksymalnie trzy 
rzuty. Punkty zdobyte przez gra-
cza w poszczególnych rundach 
odpowiadają liczbie strąconych 
kręgli. W bowlingu mamy 10 krę-
gli ustawionych w trójkąt, a w krę-
glach klasycznych – 9 kręgli usta-
wionych w  karo.

Do stolicy Podbeskidzia zje-
chało prawie 60 niewidomych 
lub słabowidzących zawodni-
ków wraz ze swoimi asystentami 
i kibicami z terenu całej Polski, 
m.in. z Zamościa, Poznania, Lu-
blina, Chorzowa czy Warszawy. 
W turnieju uczestniczył m.in. 
wielokrotny Mistrz Polski w ka-
tegorii B3 – Zbigniew Strzelecki 
oraz Marek Zwolenkiewicz. Obaj 
zawodnicy są członkami kadry 
narodowej niewidomych. Z. 
Strzelecki reprezentował Polskę 
na tegorocznych Mistrzostwach 
Świata w koreańskim Seulu.

Osoby niewidome i słabowi-
dzące grające w bowling podzie-
lone są na trzy kategorie: B1 – 
osoby niewidome (aby wyrównać 
szansę wszystkim zawodnikom 
mają dodatkowo zasłonięte oczy), 
B2 – osoby widzące ale tylko wo-
kół siebie i B3 – osoby słabo wi-
dzące. Zawodnicy z kategorii B2 
i B3 grają zazwyczaj na zmianę 
na jednym torze, aby zawodnik 
z kategorii z B3 pomagał słownie 
temu z B2. – Do gry używamy 
kul różnej wielkości i wagi. Każdy 
zawodnik ma założone specjalne 
obuwie. Buty do kręgli mają po-
deszwę wykonaną z tworzywa, 
które pozwala na zrobienie od-
powiedniego poślizgu przed rzu-
tem kulą. Buty są używane tylko 
w kręgielni, chronią rozbieg przed 
porysowaniem i zniszczeniem – 
tłumaczy zasady Marek Zwolen-
kiewicz, zawodnik klubu „Karo-
linka” Chorzów.

W zeszłym roku zawody były 
rozgrywane na mniejszej kręgiel-
ni w Czechowicach Dziedzicach 
z uwagi na kapitalną przebudowę 
obiektu w Bielsku-Białej. Obecnie 
zawodnicy mają do dyspozycji 

wyremontowany obiekt w stolicy 
Podbeskidzia, z ośmioma profe-
sjonalnymi torami.

– Czynników wpływających 
na dobre rzuty jest wiele: smaro-
wanie toru, nawierzchnia, tem-
peratura panująca na kręgielni. 
W zeszłym roku udało mi się 
wygrać ten turniej w swojej kate-
gorii B3 i na to samo liczę dzisiaj 
– powiedział po oddaniu ostat-
niego rzutu Zbigniew Strzelecki, 
który w środowisku ma pseudo-
nim „Zając”.

Jak dużo trzeba trenować aby 
utrzymywać wysoką formę?

– Jestem zawodnikiem „Karo-
linki” Chorzów, mieszkam i pra-
cuję w Warszawie, a w sezonie 
gram w bowling z osobami peł-
nosprawnymi w lidze w Płocku. 
Właśnie podczas zawodów czy 
turniejów się doszkalamy – od-
powiada Zbigniew Strzelecki.

– Na treningi kręgli klasycz-
nych jeżdżę do Raciborza, a bow-
ling to ćwiczę głównie na zawo-
dach i turniejach – odpowiada 
Marek Zwolenkiewicz.

Atmosfera na kręgielni jak 
i poza nią podczas tego cztero-
dniowego turnieju była wyśmie-
nita. Rywalizacja była zacięta, 
uczestnicy cieszyli się z popra-
wienia swojego rekordu życio-
wego, ale i ze spotkania ze zna-
jomymi lub nawiązania nowych 
kontaktów.

Podsumowaniem tego niech 
będą słowa mojej 10-cio letniej 
córki Marty Koenig, która po 
wyjściu z zawodów powiedziała: 
byłam pierwszy raz na kręgielni 
i jest tu superowo. A jak zobaczy-
łam niewidomych, którzy mieli 
zakryte oczy to nie wierzyłam, 
że trafią do celu. A oni to robili 
bezbłędnie...

Andrzej Koenig
niewidomy 

Turniej bowlingu niewidomych – Beskidy 2015.
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Jama ustna stanowi jedyny w swoim rodzaju komplekso-
wy element organizmu, mający stałe połączenie ze światem 
zewnętrznym. Już od pierwszych chwil życia pojawiają się 
w niej drobnoustroje, które znajdują doskonałe warunki do 
rozwoju i rozmnażania.

Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli co wiemy o próchnicy

Zadbać o zęby

Systemy obronne, wytwarza-
ne przez organizm starają się nas 
uchronić przed ewentualnymi 
chorobami i zapewnić równowa-
gę sił. Do takich mechanizmów 
należy: samooczyszczanie pod-
czas aktu żucia, ślina wraz z ca-
łym arsenałem funkcji obron-
nych, oraz budowa nabłonka 
wyścielającego jamę ustną. Jed-
nak mechanizmy te nie wystar-
czają do zachowania równowagi 
pomiędzy zdrowiem a chorobą. 
Próchnica, zapalenie dziąseł, 
krwawienia, choroby przyzębia, 
pokazują bezsilność systemów 
obronnych organizmu wobec 
namnażającej się flory bakteryj-
nej.

Chciałabym zwrócić uwa-
gę na wielką potrzebę edukacji 
w zakresie profilaktyki jamy ust-
nej, prawidłowej higieny zębów, 
dziąseł i szyjek zębowych.

Grupą szczególną są dzieci 
i młodzież szkolna, gdzie brak 
odpowiedniej wiedzy na temat 
technik szczotkowania zębów, 
wyboru odpowiedniej szczotecz-
ki, pasty i innych dodatków wią-
że się z szybkim pojawieniem się 
próchnicy, krwawiących dziąseł 
w przestrzeniach międzyzębo-
wych, czyli choroby zakaźnej. 
PRÓCHNICA JEST CHOROBĄ 
ZAKAŹNĄ! Czego nie zniszczy 
próchnica w wieku młodym, do-
kończą paradontopatie w wieku 
dojrzałym. W bardzo dużym 

stopniu to my decydujemy o wy-
borze drogi. Wybierzmy zdro-
wie i piękny uśmiech. Utrzyma-
nie pełnych łuków zębowych do 
późnej starości jest absolutnie 
możliwe.

Dzisiaj wiemy już znacznie 
więcej na temat chorób jamy 
ustnej, które w dużym stopniu 
przyczyniają się do poważnych 
chorób w całym organizmie. 
Przewlekłe stany zapalne przy-
zębia wywołują skutki daleko 
poza jamę ustną. Choroba wień-
cowa, cukrzyca, udar mózgu, 
a nawet przedwczesny poród 
u kobiet wskazują na powiąza-
nia tych i prawdopodobnie wie-
lu innych schorzeń ze średnią 
i głęboką postacią zapaleń przy-
zębia i próchnicy zębów. To jak 
bomba z opóźnionym zapłonem 
w naszym organizmie.

Usuńmy przyczynę a nie bę-
dzie choroby!

W Polsce problem próchnicy 
i chorób tkanek okołozębowych 
jest dramatycznie duży. Już u 60 
procent trzylatków mamy do 
czynienia z próchnicą zębów 
mlecznych. Jest to początek pira-
midy problemów w przyszłości: 
wśród 80 procent 5-latków ma 
próchnicę zębów mlecznych, 80 
procent 12-latków ma próchni-
cę ale już zębów stałych, wśród 
15-latków problem dotyczy 91 
procent społeczeństwa a wśród 
18-latków – aż 95 procent. Ba-

dania naukowe pokazują że Po-
lacy powyżej 67 roku życia mają 
bardzo duże braki w uzębieniu.

Nowości protetyczne typu: 
korony, mosty, implanty, cyr-
kon, porcelana, pełna ceramika, 
licówki itp., dają nam złudne 
poczucie bezpieczeństwa i moż-
liwości odtworzenia zniszczeń 
naszego uzębienia w stopniu do-
skonałym. Reklamy i wszelkiego 
rodzaju artykuły zachęcają nas 
do skorzystania z usługi. Na-
turalnie cena jest odpowiednia 
do jakości. Pamiętajmy jednak, 
że nic co jest sztuczne nie może 
równać się z naturą. Zdrowy ząb, 
zdrowe przyzębie jest najcen-
niejsze, najlepsze dla naszego 
zdrowia.

Mycie zębów nie jest naszą 
ulubioną czynnością, musimy 
jednak sobie uświadomić że 
tylko dokładne, mechaniczne 
pozbycie się płytki bakteryjnej 
z miejsc najbardziej narażonych 
na atak bakterii (przestrzeni 
międzyzębowych, okolicy szyjek 
zębów i grzbietu języka) w przy-
szłości uchroni nas przed wielo-
ma problemami.

Wybierając szczoteczki, 
zwracajmy uwagę na ich gę-
stość i miękkość. Tylko miękkie 
i gęste włosie na szczoteczce jest 
w stanie prawidłowo wypolero-
wać nasze zęby i nie uszkodzić 
powierzchni szkliwa i dziąsła. 
Podobnie szczoteczki między-
zębowe – powinny mieć rdzeń 
nierysujący powierzchni zęba 
a także dokładnie wymiatać 
złogi z przestrzeni międzyzę-
bowych. Zwracajmy uwagę na 
skład past i płukanek. Zawarty 
w nich SLS jest szczególnie dla 
nas szkodliwy.

Pamiętajmy, że zdrowie za-
czyna się w jamie ustnej. Choro-
ba również.

Renata Dziedzicka
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!Co na to górnicy?
Listy pani Ziuty

W nocy, panie redaktorze, nie 
mogłam spać. Nie dosyć, że mój 
stary jak zwykle wydawał odgło-
sy przypominające pomruki lwa 
cierpiącego po konsumpcji nie-
świeżego szaszłyka z antylopy, to 
na dodatek lokatorzy z góry urzą-
dzali prywatkę. Rano czekałam na 
sąsiada na klatce schodowej, aby 
zwrócić mu uwagę na niestosowne 
zachowanie przy pomocy słów po-
wszechnie uznanych za obraźliwe. 
Wyglądał jak wymięta szmata, ale 
zachował resztki inteligencji, bo 
od razu zaczął mnie przepraszać.

– To nie to, pani Ziuto, o co 
pani nas podejrzewa. Ciężko pra-
cowaliśmy z moją Zochą nad po-
większeniem rodziny.

– Szajba wam odbiła?
– Żadna szajba, ale ekono-

miczne myślenie. Rząd ma płacić 

po 500 złotych na każde dziecko. 
Jakbym miał chociaż piątkę, to by 
było 2500. Tyle jako ochroniarz nie 
zarabiam, a jaka to niewdzięczna 
robota! Po wyciągnięciu kliento-
wi ukradzionego batonika z kie-
szeni, często słyszę, abym sam go 
zjadł i się nim udławił. A ja nie 
cierpię słodyczy! Poza tym, jak so-
bie przypomnę, że się wysługuję 
zagranicznym korporacjom, któ-
re nie płacą podatków do naszej 
narodowej kasy, to na sam widok 
czegoś słodkiego jeszcze bardziej 
mnie mdli.

– Ale dlaczego ta nocna praca 
tak pana zmęczyła?

– Wyszedłem z wprawy pani 
Ziuto. Powiem więcej – trochę też 
zapomniałem jak dzieci się robi. 
Dobrze, że teraz w internecie moż-
na znaleźć popularnonaukowe 

filmy instruktażowe. Jestem więc 
zmęczony i fizycznie i psychicznie. 
Nic dziwnego, że twarz mi się nie-
co zestarzała, ale po kosmetykach 
krajowej produkcji wszystko po-
winno wrócić do normy.

Podczas porannego spaceru 
zauważyłam, że mój sąsiad nie był 
jedynym, który wziął się za realiza-
cję rządowych zaleceń. Mężczyźni 
wyglądali podobnie jak on, nato-
miast kobiety od czasu do czasu 
przeciągały się zalotnie i tryskały 
humorem. Sporo osób kręciło się 
w pobliżu banków. Widocznie były 
zainteresowane wzięciem kredytu 
na poczet przyszłych dochodów.

Wielu wyborców zastanawia 
się jak nowy rząd poradzi sobie 
z problemami nurtującymi polskie 
górnictwo. Sądzę, że powiększa-
nie przyrostu naturalnego może 
być interesującą alternatywą dla 
zwalnianych z kopalń. Podobno 
górnicze związki zawodowe już ją 
analizują. Ziuta Kokos

W ostatnią sobotę listopada (28 XI) odbędzie się Dzień Otwar-
ty Notariatu. Zainteresowani mieszkańcy będą mogli skorzy-
stać z informacji udzielanych przez rejentów w 24 miastach 
Polski, w tym m.in. we Wrocławiu, w Jeleniej Górze i Legnicy.

Porozmawiaj o spadku 
i testamencie

W tym roku hasłem prze-
wodnim akcji jest „Porozmawiaj 
z notariuszem o dziedziczeniu”. 
Notariusze chcą podzielić się 
wiedzą m.in. o darowiznach, te-
stamentach, umowach o doży-
wociu i o umowach renty. Udzie-
lą także informacji o zmianach 
w prawie spadkowym, które 
weszły w życie w 2015 roku. Do-
tyczą one spadków z elementem 
transgranicznym oraz wprowa-
dzenia jako zasady dziedzicze-
nia z dobrodziejstwem inwenta-
rza. Dyżury notariuszy odbędą 
się 28 listopada w godz. 10-16, 

w Jeleniej Górze w Książnicy 
Karkonoskiej (ul. Bankowa 
27), w Legnicy – w Galerii 
Piastów (małe patio na par-
terze, ul. Najświętszej Ma-
rii Panny 9), we Wrocławiu 
–  w budynku Starej Giełdy 
(Plac Solny 16). Szczegóło-
we informacje o terminach 
i miejscu spotkań można 
znaleźć na plakacie. Bliż-
sze informacje o akcji są 
zamieszczone na stronie: 
http://www.porozmawiajz-
notariuszem.pl/ 

R.Z.
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KRZYŻÓWKA z KSON-em

ROZWIĄZANIE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Moje dane osobowe:
imię i nazwisko: …...............................................
adres: ….................................................................
telefon (mail): …..................................................

Nr 7

Litery z pól zaznaczonych szarym kolorem, czytane z góry na 
dół, utworzą rozwiązanie. Należy wpisać je w miejsce obok, wy-
ciąć, przykleić na kartkę pocztową i przesłać na adres redakcji: 
Niepełnosprawni Tu i Teraz, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-
500 Jelenia Góra z dopiskiem „Krzyżówka nr 7”, bądź przynieść 
osobiście, w terminie do 30 grudnia. Spośród nadesłanych od-
powiedzi rozlosujemy nagrodę – niespodziankę. Ze zwycięzcą 
skontaktujemy się telefonicznie bądź drogą mailową. Nagrody 
w konkursie przekazał KSON oraz Wydawnictwo Ad-Rem. Au-
torem krzyżówki jest Henryk Suchodół.
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Soul&Fanky (zabawa przy muzyce 
z czarnych płyt) – 28.11, g. 20.30 
2 Art Cafe; „Moralność pani Dul-
skiej” – 30.11, g. 12.00 i 17.00; „Bal 
w operze” – 1-2.12, g. 13.00 oraz 
3.12, g. 11.00 i 13.00; „Królowa 
Śniegu” – 4.12, g. 9.00 i 11, 5.12, 
g. 16.00 i 20.00, 6.12, g. 12.00 oraz 
8-9.12, g. 9.30 i 11.30; „Baju, baju 
mój naju” – 10 i 12.12, g. 10.00; 
„O krasnoludkach i sierotce Mary-
si” – 11.12, g. 10.00, 13.12, g. 16.00, 
15-17.12, g. 9.00 i 11.30 oraz 18.12, 
g. 10.00; „Trzy razy Piaf” (scena 
studyjna) – 19.12, g. 19.00; Najpięk-
niejsze melodie świata pod choinkę 
– 19.12, g. 20.00; „Paryż i Ty” (wie-
czór sylwestrowy) – 31.12, g. 20.00.    

CIESZYN
• Teatr im. Adama Mickiewi-

cza: „Heca 2015” (Cieszyńskie 
wieczory Kabaretowe) – 28-29.11, 
g. 18.00; Koncert kolęd i pasto-
rałek (wykonawcy: Alicja Ma-
jewska, Olga Bończyk, Zbigniew 
Wodecki i Włodzimierz Korcz) – 
4.12, g. 18.00; „Między łóżkami” 
– 11.12, g. 17.30 i 20.30; Musical 
Szach – 14.12, g. 9.00 i 11.00 oraz 
15.12, g. 9.00 i 18.30; „Czerwony 
Kapturek” – 17.12, g. 9.00 i 10.30; 
„Valses de Vienne” (walce wiedeń-
skie) – 18.12, g. 19.00; Rodzinne 
spotkanie świąteczne – 26.12, g. 
16.00; „Spróbujmy jeszcze raz” – 
31.12, g. 20.00.

JELENIA GÓRA
• Helios – Galeria Sudecka, al. 

Jana Pawła II 51. Rezerwacja tele-
foniczna: indywidualna – 75 718 
64 19, grupowa – 75 765 74 78; Lot, 
ul. Pocztowa 11, tel. 75 76 76 370, 
kino@kino-lot.pl; Grand, ul. Krót-
ka 3, tel. 600 272 831 oraz +48 75 
75 223 78, kinogrand@o2.pl.

JELENIA GÓRA
• Teatr im. Cypriana Kami-

la Norwida: „Pierścień wielkiej 
damy” – 27.11, g. 19.00; „Łó-
deczka” (spektakl dla najmłod-
szych) – 28-29.11, g. 11.00; „Scro-
oge. Opowieść wigilijna” – 4.12,  
g. 10.00 i 19.00 oraz 5-6 i 8.12,  
g. 17.00; „Cudownie, wundervoll, 
uzasny” – 9.12, g. 19.00; „Scrogge. 
Opowieść wigilijna” – 12-13.12,  
g. 17.00; „Mąż mojej żony” – 
19.12, g. 19.00 i 20.12, g. 16.00; 
Kabaret Paranienormalni (scena 
impresaryjna) – 20.12, g. 18.00 
i 20.30; „Czego nie widać” (sylwe-
strowy spektakl przedpremiero-
wy) – 31.12, g. 20.00.   

• Zdrojowy Teatr Animacji: 
„Tymoteusz Rymcimci” (spektakl 
z audiodeskrypcją i projekcją 
dialogów) – 25-27.11, g. 11.00; 
„Rydygier, mój przyjaciel wampir” 
– 29.11, g. 16.00; „Wymyślone po-
dróże Mo” – 1.12, g. 9.00 i 10.30 
oraz 2.12, g. 9.00 (po spektaklu wi-
zyta św. Mikołaja); „Brzydkie ka-
czątko” – 3.12, g. 9.00 i 10.30 oraz 
5.12, g. 16.00; Wielki Teatr Legend 
Karkonoszy – 8-9.12, g. 10.00; 
„Brzydkie kaczątko” – 10.12,  
g. 10.00; Zdrojowy czwartek 
z filharmonią (pastorałki) – 10.12,  
g. 19.00; „Wymyślone podróże 
Mo” – 11.12, g. 10.00; „Cyrk Dok-
tora Dolittle” – 13.12, g.16.00; 
„Dekameron” – 18.12, g. 19.00.

GORZÓW WLKP.
• Teatr im. Juliusza Osterwy: 

„Moralność pani Dulskiej” – 26.11, 
g. 10.00; „Sceny dla dorosłych, 
sztuka kochania” – 27.11, g. 17.00 
i 20.00; „Moralność pani Dulskiej” 
(finał konkursu Klasyka Żywa) – 
28.11, g. 19.00, Andrzejki w rytmie 

NASZ INFORMATOR NA CZAS WOLNY 

Co, gdzie, kiedy... GORZÓW WLKP.
• Helios, Al. Konstytucji 3 

Maja 102, tel. 95 737 27 38, fdp.pl/
repertuar/gorzow-wielkopolski/
Helios; 60 Krzeseł, ul. Pomorska 
73, tel. 95 733 25 26, mosart.pl/
60-krzesel.   

CIESZYN
• Piast, ul. Ratuszowa 1, tel.  

33 852 04 26, e-mail: biuropiast@
interia.pl  

JELENIA GÓRA
Warsztaty artystyczne – 28.11, 

od g. 9.00 w Jeleniej Górze przy 
ul. Bacewicz 4 (Zabobrze). Celem 
warsztatów jest rozwój: kreatyw-
nego myślenia, wyobraźni, umie-
jętności pracy w grupie, zdolności 
manualnych oraz umiejętności 
koncentracji na zadaniu i dopro-
wadzaniu projektu do finału. Me-
tody, to różnorodne techniki pla-
styczne, lepienie z mas, wycinanie, 
klejenie, przedstawianie.  Szczegó-
łowe informacje: tel. 75-76-76-006.

GORZÓW WLKP.
27 listopada Miejskie Centrum 

Kultury odwiedzi zespół CZER-
WIE, który tworzy muzykę do 
spektakli teatralnych i filmów. 
Tym razem będzie można obej-
rzeć obraz „Charlie Żołnierzem” 
(w roli głównej Charlie Chaplin) 
z muzyką na żywo w wykonaniu 
zespołu. Początek o godz. 19.30. 

CIESZYN
Centrum Kultury i Sztuki 

„Dwór Kossaków” zaprasza 28 
listopada o godz. 16.00 na spo-
tkanie poświęcone książce Zofii 
Kossak „Z otchłani”. Gościem bę-
dzie prof. Zdzisława Mokranow-
ska, wykładowca Uniwersytetu 
Jana  Kochanowskiego w Kielcach 
oraz w Zakładzie Teorii Literatury 
Instytutu Nauk o Literaturze Pol-
skiej Uniwersytetu Śląskiego.

TEATRY

IMPREZY

KINA
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Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
serdecznie zaprasza do korzystania z usług

Bezpłatne porady prawne 
dla osób 

niepełnosprawnych
(terminy porad uzgadniane 

w biurze KSON lub telefonicznie) 

Radca Prawny-Aplikant 
Mateusz NOWAK

Radca Prawny 
Bartosz NOWAK

INFORMACJE I ZAPISY
w biurze KSON

ul. Osiedle Robotnicze 47A, 
tel. 75 752 42 54, 75 752 31 83
800 700 025 (bezpłatna infolinia)

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

–  porady prawne
–  porady psychologa 
–  pośrednictwo pracy z  moż-

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

Centrum INFORMACJI 
I WSPARCIA 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CENTRUM CZYNNE JEST:  
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 10.00-16.00

NAPISZ DO NAS! 

info@kson.pl

liwością korzystania z ofert 
pracy

–  porady Społecznego Rzecz-
nika Osób Niepełnospraw-
nych i Pacjentów

–  porady mediatora sądowego
–  porady asystenta rodziny

Psycholog
Maja KOZŁOWSKA
Doradca ds. poradnictwa
socjalnego i rodzinnego

Alicja MROCZKOWSKA

SPOŁECZNY RZECZNIK 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

I PACJENTÓW 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.

 

Redaguj BIULETYN 
razem z nami!

Zapraszamy do współredagowania biuletynu 
Niepełnosprawni Tu i Teraz.

Czytelniku!
Coś Cię denerwuje, chcesz zabrać głos w waż-
nej sprawie, opisać własne przeżycia, podzielić 
się doświadczeniami? Czekamy na listy, spo-
strzeżenia, artykuły dotyczące problematyki 
osób niepełnosprawnych.

Materiały prosimy przesyłać pod adres:
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,  

ul. Osiedle Robotnicze 47A,  
58-500 Jelenia Góra z dopiskiem „BIULETYN”, lub 

drogą elektroniczną na adres: biuro@kson.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian 

redaktorskich w nadesłanych artykułach.

Od 1 czerwca zapraszamy do Karkonoskiego Klubu Seniora i Wolontariusza! 

Mediator d/s Karnych i Cywilnych

Dorota Gniewosz

Radca Prawny 
Jakub PAWLAK
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Kurator wystaw artystycznych Ma-
rek Sitko, z lewej Agnieszka Para, 

Magda Duda i Tomasz Pieczyński.

32 TU i TERAZ bezpłatna infolinia  800 700 025

Replika zielonego przedwojennego tramwaju od wielu lat stoi 
w centrum miasta. Wnętrze zabytkowego pojazdu sporadycz-
nie było wynajmowane przez instytucje do celów reklamowych 
i informacyjnych. Przez jakiś czas sprzedawane były tu ciasta 
i lody. Od dłuższego czasu nic w nim się nie działo, a właściwie 
działo się źle, bo pojazd ulegał dewastacji. Przed całkowitym 
zniszczeniem, od niedawna ratują historyczną bimbę uczestni-
cy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Fundacji „Złota Jesień” 
oraz Środowiskowych Domów Samopomocy przy współpracy 
z Zespołem Szkół Gastronomicznych im. Febronii Karamać.

Zabytkowy tramwaj promocją  
Gorzowa Wielkopolskiego

wykonywane przez osoby niepeł-
nosprawne, uczestniczące w zaję-
ciach placówek pomocowych.

Gorzowianie chętnie kupu-
ją jabłuszka – renety, wykonane 
z gipsu i filcu, twierdząc, że są one 
doskonałą dekoracją każdej kuch-
ni. Reneta landsberska, typowana 
jest jako jeden z symboli miasta. 
Jej nazwa pochodzi od Landsber-
ga – tak przed wojną nazywał 
się Gorzów 

Wielkopolski. W tramwaju moż-
na kupić wiele różnych gadżetów 
reklamujących nadwarciański 
gród. Będą tam oferowane oko-
licznościowe pamiątki i dekoracje. 
Na pewno w sprzedaży znajdą się 
bombki choinkowe i szopki bożo-
narodzeniowe. Będą informacje 
o koncertach i wystawach, a nade 
wszystko swoje prace mogą poka-
zywać rodzimi twórcy. 

Replikę tramwaju usytuowa-
no w Gorzowie Wlkp. w 2004 r. 
z okazji wejścia Polski do Unii 
Europejskiej. Trzy lata później, 
pod osłoną nocy, ważącą prawie 
6 ton bimbę w tajemniczych oko-
licznościach przetransportowa-
no do Zielonej Góry i ustawiono 
przed hotelem śródmiejskim. Do 
„porwania” tramwaju przyzna-
li się zielonogórscy dziennikarze 
radiowi, którzy potrzebowali eks-
ponatu do prezentowania swoich 
audycji. Emitowane były przez 
całe wakacje. Po zabawnej histo-
rii, tramwaj wrócił do Gorzowa 
i nadal cieszy się zainteresowa-
niem turystów.

Rekonstrukcję zabytkowego 
tramwaju wykonała gorzowska 
firma Poraj w oparciu o zachowa-
ne XIX-wieczne fotografie.

Wanda Milewska

W stacjonarnym pojeździe są 
dobre warunki do prowadzenia 
promocji przez cały rok. Jest tu 
doprowadzona energia elektrycz-
na, są założone grzejniki, jest tak-
że doprowadzona woda. Tramwaj 
znajduje się w pobliżu Kawiarni, 
którą przy współpracy z uczniami 
„Gastronomika” prowadzą także 
niepełnosprawni tych placówek, 
a która uroczyście została otwarta 
w tym roku  w czerwcu.

Adam Siekiera i Łukasz Su-
wary sprzątają wnętrze tram-
waju. Pracami porządkowymi 
na zewnątrz zajął się Andrzej 
Grudziński. Pierwsze prace pro-
mowała Magda Duda i Adam 
Siekiera.

Obok informacji o wydarze-
niach kulturalnych, promowane 
są tu także dzieła gorzowskich 
twórców z różnych dziedzin, 
a także prezentowane są wytwory 

Tramwaj dostał 
kolejne „życie”.

Tramwaj dostał kolejne „życie”.


