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LSON

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest organiza-
cją pożytku publicznego od 2004 roku i pośredniczy w prze-
kazaniu 1 procenta podatku od osób fizycznych na rzecz po-
trzebujących. W pierwszym roku wpłaty te wynosiły około  
3 tysięcy złotych. W kolejnych latach wzrastały. Sukcesyw-
nie również wzrastała ilość darczyńców i obdarowanych. 

Dziękujemy
za 1 procent

W ubiegłym roku 39 osób 
zostało obdarowanych kwotą 
łącznie około 77 tysięcy złotych 
przez około 1700 osób.

To w tym roku, przy po-
dobnej liczbie obdarowanych, 
udało się zebrać od 1300 dar-
czyńców kwotę ponad 157 ty-
sięcy złotych. – To swoisty re-
kord – mówi pani Janina Frys, 
wolontariuszka Karkonoskiego 
Sejmiku Osób Niepełnospraw-
nych. – Proceduralnie wygląda 
to w ten sposób, że na początku 
roku obrachunkowego zwraca-
ją się do nas osoby oczekujące 
pomocy. Dokumentują swoją 
niepełnosprawność lub nie-
pełnosprawność swoich pod-
opiecznych, otrzymują zgodę 
od Sejmiku na używanie na-
szego numeru KRS i prowadzą 

akcję wśród podatników: znajo-
mych, przyjaciół, rodziny.

– W tym roku padł również 
– mówi pani Janina – rekord co 
do wysokości zebranej kwoty. 
Jeden z przedsiębiorców prze-
kazał na rehabilitację kwotę 
około 70 tysięcy złotych.

To godny naśladowania 
przykład i dowód, że można 
i warto dzielić się sercem i port-
felem.

Od pewnego czasu Sejmik 
odszedł od praktyki pokazywa-
nia obdarowanych i darczyń-
ców z uwagi na swoistą mowę 
nienawiści i niedobre komenta-
rze w lokalnych środowiskach, 
gdzie mieszkają obdarowani.

Zaznaczyć warto, że Sejmik 
jako jedna z niewielu organi-
zacji przekazuje zebrane kwoty 

w całości, zawsze w miesiącu 
wrześniu lub październiku, po 
otrzymaniu odpowiednich wy-
kazów z urzędów skarbowych. 
Obdarowani mają również 
możliwość sprawdzenia, czy 
wszystkie kwoty, które zostały 
im przypisane, zgodnie z wolą 
darczyńców, trafiły do nich.

Wszyscy obdarowani są rów-
nież instruowani co do szczegól-
nych zasad postępowania z taką 
darowizną, a przede wszystkim 
przeznaczania tych środków na 
cel wskazany przez darczyńców 
i przechowywanie wszystkich 
dokumentów dla ewentualnych 
potrzeb kontrolnych.

Nie możemy także podzięko-
wać wszystkim ludziom otwar-
tych serc za ich gest dobroci, 
bowiem nie wszyscy ujawniają 
swoje nazwiska w odpowied-
niej rubryce w deklaracji PIT. 
Wszystkim jednak w imieniu 
obdarowanych bardzo serdecz-
nie dziękujemy.

Ł.M.
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KSON w gronie Liderów 25-lecia PFRON!
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zna-
lazł się w gronie laureatów Liderów 25-lecia PFRON. 
– W kategorii dostępność zajęliśmy drugie miejsce – 
mówi Monika Żak, koordynator projektów PFRON. 
Do konkursu zgłoszono ponad 70 osób i organizacji 
spośród ponad 1000 korzystających z różnych form 
dofinansowania PFRON.

Konkurs Lider 25-lecia 
PFORN zorganizowano w 25. 
rocznicę pierwszej ustawy Sej-
mu RP o zatrudnieniu i rehabi-
litacji osób niepełnosprawnych. 
Był to początek współczesnego 
systemu wspierania tego środo-
wiska w Polsce. Ustawa stworzyła 
nowe szanse dla funkcjonowania 
osób niepełnosprawnych w co-
dziennym życiu i w rehabilitacji. 
Miło nam przypomnieć, że swój 
osobisty udział w tworzeniu tej 
ustawy i zasad wspierania nie-
pełnosprawnych miał zmarły już 
niestety poseł Ziemi Jeleniogór-
skiej tamtej kadencji i wieloletni 
prezes Spółdzielni Simet S.A. Je-
rzy Hubert Modrzejewski.

Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej we współ-
pracy z Państwowym   Fundu-
szem Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych ogłosiło plebiscyt 
na Liderów 25-lecia – tych, któ-
rych działania, pomysły i inicja-
tywy szczególnie przyczyniły się 
do rozwoju systemu wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych.

Kandydatów można było zgła-
szać w pięciu kategoriach: Do-

stępność, Edukacja, 
Sport, Pracodawca, 
Kultura.

Wyboru Lide-
rów dokonała Ka-
pituła, złożona z: 
Ministra Rodziny, 
Pracy i  Polityki 
Społecznej, Pełno-
mocnika Rządu do 
Spraw Osób Nie-
pełnosprawnych, 
Prezesa Zarządu 
Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji 
Osób Niepełno-
sprawnych oraz 
Dyrektora Biura Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Osób Niepełno-
sprawnych, także na podstawie 
wyniku głosowania internetowe-
go.

Wyniki plebiscytu ogłoszono 
26 września na uroczystej konfe-
rencji  w Sejmie  oraz uroczysto-
ści w Teatrze Palladium w War-
szawie.

– To wielka satysfakcja – 
mówi Stanisław Schubert, prezes 
KSON-u – dla wszystkich orga-
nizacji tworzących Sejmik i ich 

wolontariuszy. A dzisiaj 
wszystkim tym, którzy 
oddali głosy na naszą 
organizację poprzez in-
ternetowe wypełnienie 
ankiety, serdecznie dzię-
kujemy – podkreśla. 

Oficjalne wręczenie 
tytułu Lidera 25-lecia 
PFRON Karkonoskiemu 
Sejmikowi Osób Niepeł-
nosprawnych nastąpiło 
w czasie uroczystości 

obchodów 15-lecia tej organiza-
cji, która przypadła na dni 11-14 
października br. 

– W zorganizowanych przez 
nas KSON-aliach – mówi Wal-
demar Wiśniewski, wiceprezes 
KSON – zaplanowaliśmy szereg 
imprez plenerowych w specjal-
nie przygotowanym Ogrodzie 
KSON. Oprócz pokazów zdrowe-
go grillowania w programie były  
zawody sportowe, zajęcia rekre-
acyjne, wycieczka piesza w oko-
lice Wzgórza Kościuszki oraz bal 
pod hasłem „Gdzie się podziały 
tamte prywatki”. Główna część 
uroczystości to Gala 15-lecia 
w Teatrze Zdrojowym w Cie-
plicach w dniu 14 października. 
KSON-alia zostały objęte patro-
natem Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego, Prezesa PFRON, 
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. 
(Więcej o KSONaliach na str.  
18-19). 

 (Ł.M.)
Fot. Archiwum KSON
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– Gdyby Biskup miał napi-
sać autobiografię, od czego by 
zaczął? Od lat dziecięcych, czy 
może od wieku dojrzałego?

– Myślę, że pisałbym o dzie-
ciństwie, było ono bardzo rado-
sne, pełne miłości rodzicielskiej. 
W rodzinie pielęgnowano war-
tości chrześcijańskie i panowała 
zgoda. To co sobie kojarzę z ro-
dziną, to jest wszystko bardzo po-
zytywne – szczęśliwe dzieciństwo, 
chociaż nie było przepychu. Nie 
było tego wszystkiego co jest dzi-
siaj, co można by sobie zamarzyć. 
Nam wystarczało to, co mieliśmy. 

– Jakie są najmilsze wspo-
mnienia Biskupa z dzieciństwa? 

– One wiążą się z dziadkami, 
ale także z moim domem rodzin-
nym. Na przykład zawsze były ta-
kie rytuały: w sobotę odbywała się 
kąpiel, następnie ścielone były łóż-
ka i zakładana była świeża bielizna 
pościelowa. Potem odbywało się 
słuchanie opowiadań, czytanych 

Modlitwa wiernych 
bardzo mi pomogła

Wywiad z Biskupem Stefanem Regmuntem, 
Biskupem Seniorem Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

np. z Przewodnika Katolickiego. 
Niepowtarzalne chwile to były 
wspólnie przeżywane święta. Je-
chaliśmy wtedy na wioskę, tam 
były inne zwyczaje niż w mieście, 
na przykład na podłodze rozkła-
dana była słoma, a odwiedziny 
składało się rodzinie ale także 
odwiedzało się sąsiednie domy. 
Potem wszyscy razem muzykowa-
liśmy. 

– Kiedy podjął Biskup decy-
zję o tym, że kapłaństwo jest jego 
powołaniem?

– Decyzja to była w roku 1969 
w momencie wstąpienia do semi-
narium. Ale wcześniej myślałem 
o tym, chociaż nigdy głośno się nie 
zwierzałem. Czasem inni mówili: 
ten, to chyba będzie księdzem. Co 
decydowało, że tak mówili? Może 
wskazywało na to moje zachowa-
nie, takie spokojniejsze w szkole 
średniej. Nie było też okazji żeby 
bardzo szaleć, bo chodziłem do 
dwóch szkół i miałem dużo zajęć.

– Czy były rozterki w związku 
z tym?

– Nie. Był dzień kiedy powie-
działem tak: idę. Nigdy nie było 
cofania. Kiedy prosiłem o przyję-
cie do Seminarium sugerowano 
mi: „może kolega odłoży tę decy-
zję na następny rok. Wtedy zdecy-
dowałem: teraz albo nigdy.

– Papież Jan Paweł II miano-
wał Biskupa na pomocniczego 
diecezji legnickiej. Proszę o krót-
kie wspomnienie Jana Pawła II. 

– Ojca św. znałem jeszcze jako 
kardynała, przyjeżdżał do Wro-
cławia na Wrocławskie Dni Dusz-
pasterskie. Nieraz otwierałem Ks. 
Kardynałowi drzwi, wprowadza-
łem do pokoju ks. kardynała. Póź-
niej spotkałem Go jako papieża. 
Mogę powiedzieć hasłowo o nim: 
to człowiek święty, słuchający, 
serdeczny, wymagający od siebie, 
ale też i od innych, mądry, gościn-
ny. Przez 14 lat każdego roku po 
święceniach biskupich wraz z bp 
Tadeuszem Rybakiem  wspólnie 
jeździliśmy do Rzymu i tam 
przeżywaliśmy ten czas roczni-
cy moich święceń. Każdego roku 
przyjmował nas na  obiedzie, bądź 
kolacji Ojciec święty. To był Pa-
pież o ojcowskim sercu, traktował 
nas jak swoje dzieci.

– Co jest najważniejsze w po-
słudze biskupiej?

– Myślę, że drugi człowiek 
i sprawy Boże. I nie powiedział-
bym, że taka czy inna praca, tyl-
ko podkreślę – drugi człowiek. 
Tam, gdzie był drugi człowiek 
widziałem miejsce dla swojej pra-
cy, dla realizacji swojego zawoła-
nia: „Służyć w miłości”. A sprawy 
Boże? – to dlatego dla nich byłem 
posłany, jako biskup diecezji  pil-
nowałem, żebym nie był świec-
kim biskupem, ale zatroskanym 
o sprawy nadprzyrodzone w życiu 
człowieka.  

– Czy nie żałuje Biskup, że 
podał się do dymisji?

– Słowo dymisja nie jest ade-
kwatne do mojej sytuacji. Bo pro-
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sić o zwolnienie, to jest co innego 
niż dymisja, która ma raczej nega-
tywne zabarwienie. Często rozu-
mie się ją, że  ktoś  nie sprawował 
dobrze funkcji i został zdymisjo-
nowany, odwołany. Natomiast czy 
nie żałuję, że prosiłem Ojca św. 
o zwolnienie z dotychczasowej 
posługi ordynariusza? W tamtym 
momencie uważałem, że to jest 
bardzo słuszne, tym bardziej, że 
powiedziano mi, że co najmniej 
rok jest potrzebny na wyjście 
z choroby. Dlatego zrozumiałem, 
że w imię odpowiedzialności 
muszę oddać te obowiązki. Na-
tomiast gdybym wiedział, że Pan 
Bóg mnie tak przeprowadzi przez 
chorobę i wróci siły, to mógłbym 
zrobić tu jeszcze jakąś poprawkę 
ale uważam, że wszystko się dzieje 
z wolą Bożą, dlatego uznaję, że do-
brze zrobiłem.

– Jak Biskup spędza wolny 
czas? 

– Ja nie umiem trwać w bezro-
bociu, czytam, odwiedzam miej-
sca, ludzi, dużo spaceruję. Piszę 
i przygotowuję nowe rzeczy. 

– Jak przyjął Biskup wiado-
mość o ciężkiej chorobie? Bo 
chyba taka była diagnoza.

– Ze spokojem. Próbowałem 
się leczyć pracując, a w pewnym 
momencie podjąłem decyzję ra-
dykalną: muszę posłuchać leka-
rzy, bo oni mi mówią, że trzeba 
oderwać się od pracy, zmienić styl 
życia i podjąć konkretne leczenie, 
skupić uwagę na chorobie i spo-
sobie jej wyleczenia. Jeśli tego nie 
będzie to nie można oczekiwać, 
że coś się zmieni, będzie gorzej – 
apelowali lekarze. 

– W parafiach ludzie modlili 
się o zdrowie Biskupa, czy była 
odczuwalna ta więź modlitew-
na? 

– Bardzo mocno. Byłem tym 
mile zaskoczony. Ta modlitwa 
w zasadzie mnie uzdrowiła. Ka-
płani, siostry zakonne, ludzie 
świeccy. Słyszałem w radiu, czy-
tałem w czasopismach, że ludzie 

modlą się za mnie. Dziennie przez 
trzy miesiące było odprawianych 
50 Mszy św. w mojej intencji. Ja się 
musiałem w pewnym momencie 
zwrócić do mediów z prośbą, żeby 
innych wziąć na wokandę i ich 
omadlać mocno i głośniej, a mnie 
włączyć do chorych i modlić się 
bardziej anonimowo. Pomyśla-
łem, że nie mogę sobie zagarnąć 
tych wszystkich modlitw, bo to by 
było niesprawiedliwe. 

– Mimo przejścia na emery-
turę nadal Biskup jest bardzo za-
jęty. Nad czym Biskup pracuje?

– Jestem dopiero niecały rok 
w tej nowej rzeczywistości, ale 
mam dużo zamówień na sympo-
zja, konferencje. Proszą mnie, aby 
prowadzić rekolekcje dla księży, 
wykłady. Mam wiele materiałów 
do publikacji, które trzeba upo-
rządkować. Muszę to robić roz-
tropnie. Na razie zatrzymuję się 
przy sprawach bieżących. W listo-
padzie  11 i 12 tego dnia miesiąca  
odbywać się będzie  międzynaro-
dowa konferencja w Watykanie, 
w której będę uczestniczył. Do 
tego ważnego wydarzenia też mu-
szę się przygotować. Jeżdżę też na 
parafie, bierzmuję, przewodniczę 
różnym uroczystościom. 

– Jaką myśl przekaże Biskup 
osobom niepełnosprawnym na 
zakończenie naszej rozmowy?

– Chcę im podziękować, że 
o mnie pamiętają i mile wspo-
minają, że wielu z nich się mo-
dli, żebym był w pełni sił. Chcę 
powiedzieć, że niepełnosprawni 
mają swoje miejsce w społeczeń-
stwie i wnoszą swój wkład w życie 

społeczne. Patrzę na uczestników 
paraolimpiady w Rio de Janeiro, 
zdobyli więcej medali aniżeli ich 
rówieśnicy w olimpiadzie. Nie-
którzy nawet osiągnęli lepsze wy-
niki niż ci z olimpiady, z tej samej 
dyscypliny. Świadczy to o tym, że 
mają duże możliwości, by prowa-
dzić dialog ze światem. Ich życie 
ma sens. Jest dla nas wszystkich 
wyzwaniem, abyśmy swoje życie 
umieli właściwie przeżyć i spo-
żytkować. Niepełnosprawni: są 
mi bardzo bliscy, zawsze czuję się 
wśród nich jak w rodzinie. Niech 
im się dobrze wiedzie. 

Szczególne podziękowania 
chciałbym złożyć Panu Stanisła-
wowi Schubertowi, długoletnie-
mu prezesowi Karkonoskiego 
Sejmiku Osób Niepełnospraw-
nych, z którym wielokrotnie się 
spotykałem i miałem możliwość 
zaobserwowania, że dużo się na 
tym terenie działo i dzieje. Posia-
da on dar gromadzenia nie tylko 
osób niepełnosprawnych, ale tak-
że tych, którzy mogą pomóc nie-
pełnosprawnym. Są wśród nich 
przedstawiciele miasta, różnych 
instytucji, organizacji i wielu nie-
zrzeszonych przyjaciół.

Na całą przyszłość życzę każdej 
osobie niepełnosprawnej Szczęść 
Boże. Dołączam również serdecz-
ne pozdrowienia dla tych, którzy 
towarzyszą niepełnosprawnym. 
Niech doświadczają na co dzień  
radości, dobra i wdzięczności.

Dziękuję serdecznie Jego Eks-
celencji za rozmowę

Wanda Milewska

Bp Stefan Regmunt – ur. się 20 czerwca 1951 r. w Krasnym-
stawie. Jest absolwentem studiów teologicznych, doktorem nauk 
humanistycznych w zakresie psychologii, był biskupem pomocni-
czym legnickim w latach 1995-2007, Biskupem Diecezjalnym Zielo-
nogórsko-Gorzowskim w latach 2008-2015, od 2015 jest Biskupem 
Seniorem Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

PEŁNA TREŚĆ ROZMOWY Z BP. STEFANEM REGMUNTEM 
na www.kson.pl
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Jeleniogórski dworzec wkrótce bez barier
Kolejowe podróże z początkiem lub metą 
w Jeleniej Górze będą wkrótce dostępne dla 
osób niepełnosprawnych. Obok dotychczaso-
wych schodów do podziemnych przejść, prowa-
dzących na cztery perony, wybudowane zostaną 
w sumie trzy windy i jedna platforma dźwigo-
wa. I to nie koniec…

Ponadto planowane jest za-
montowanie specjalnych listew, 
które już od kasy poprowadzą 
osobę niewidomą do windy, 
a dalej podziemnym przejściem 
do kolejnych wind na poszcze-
gólne perony. W newralgicznych 
punktach umieszczone zostaną 
specjalne, wyczuwalne pod sto-
pami, wypukłe maty odblaskowe 
ułatwiające orientację osobom 
niewidomym i niedowidzącym. 
Przypomnijmy, że o te udogod-
nienia zabiegał na etapie pro-
jektowania Karkonoski Sejmik 
Osób Niepełnosprawnych.

Drugi etap modernizacji 
dworca kolejowego na stacji 
głównej w Jeleniej Górze prze-

biega znacznie 
szybciej, niż 
p r z e b u d o -
wa w ramach 
p i e r w s z e g o 
etapu. Inwesty-
cja o wartości 
niemal 24 mi-
lionów złotych 
ma być zakończona do końca 
bieżącego roku.

Postęp prac widoczny jest 
gołym okiem każdego dnia. 
Zgodnie z podpisaną 12 czerw-
ca 2015 r. umową, wykonawca 
przebudowuje perony – obiekty 
będą wyższe i znacznie ułatwią 
podróżnym wsiadanie do pocią-
gów, czego można już doświad-

czyć na oddanych do użytku 
peronach. W ramach prac po-
wstaje nowa nawierzchnia, od-
nawiane są wiaty, montuje się 
czytelne oznakowania i tablice 
informacyjne, a wyższy poziom 
bezpieczeństwa pasażerów za-
gwarantuje lepsze oświetlenie 
oraz instalacja monitoringu.

Tekst i fot. Przemek Kaczałko

Wykonawcą prac jest konsorcjum Infrakol –
Track Tec Construction, ich wartość wynosi 
23,7 mln zł (brutto).
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Uroczystość powitania paraolimpijczyków zrzeszonych w Go-
rzowskim Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” odbyła 
się 27 września w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Udział 
w niej wzięli m.in. posłanka na Sejm Krystyna Sibińska, prezy-
dent miasta Jacek Wójcicki oraz miejscy radni.

O sukcesach polskich para-
olimpijczyków pisaliśmy w po-
przednim numerze. Przypomnij-
my, że podczas XV. Letnich 
Igrzysk Paraolimpijskich w Rio 
de Janeiro lubuscy sportowcy 
zdobyli osiem medali: jeden zło-
ty, dwa srebrne i pięć brązowych. 
Za swoje sukcesy otrzymają także 
nagrody finansowe od Sejmiku 
Województwa Lubuskiego.

Zgodnie z uchwałą sejmiku 
z 2012 r., każdy lubuski medali-
sta igrzysk olimpijskich oraz pa-
raolimpijskich dostanie nagrodę 
pieniężną: za złoty medal – 20 
tys. zł, za srebrny – 14 tys. zł, a za 
brązowy – 10 tys. zł.

Prezydent Wójcicki podzięko-
wał sportowcom za poświęcenie 
i trud, bez których odnoszenie 
sukcesów jest niemożliwe. – Czę-
sto spotykamy ludzi, którym się 
nie chce nawet wstać z łóżka, 

narzekających na codzienne ży-
cie i trudności. Wy jesteście do-
skonałym przykładem na to, że 
walcząc, ciężko pracując można 
dojść do sukcesów – powiedział.

Natomiast Zbigniew Lewko-
wicz, trener lekkoatletów przy-
pomniał, że Gorzów Wlkp. był 
reklamowany w Rio de Janeiro 
dzięki reprezentacji sportowców 
z gorzowskiego „Startu”. – Na 
każdym starcie widniała flaga 
z Gorzowem, kibicowaliśmy 
z flagami, które otrzymaliśmy 
od władz miasta – mówił. Tre-
ner jednocześnie zwrócił uwagę, 
że sytuacja w sporcie niepełno-
sprawnych jest bardzo trudna. 
– Musimy trenować w innych 
miastach, ponieważ u nas nie 
ma warunków – wspomniał. 
Lewkowicz, pełniący także 
funkcję zastępcy przewodniczą-
cego zarządu GZSN ,,Start” Go-

rzów Wlkp. poprosił rządzących 
o podjęcie działań zmierzają-
cych do rozwoju bazy szkolenio-
wej w Gorzowie Wlkp.

Gorzowski „START” na para-
olimpiadzie w Rio reprezentowa-
li: Maciej Lepiato – złoto w sko-
ku wzwyż, 11. miejsce w skoku 
w dal, Bartosz Tyszkowski – sre-
bro w pchnięciu kulą, 8. miejsce 
w rzucie oszczepem, Milena Ol-
szewska – brąz w indywidualnej 
rywalizacji łuczniczek, 6. miejsce 
w łuczniczej rywalizacji mikstów, 
Lech Stoltman – brąz w pchnię-
ciu kulą, Łukasz Mamczarz – 4. 
miejsce w skoku wzwyż, Krzysz-
tof Ciuksza – 4. miejsce w biegu 
na 400 m, 6. miejsce na 800 m, 
Adrian Imianowski – 5. miej-
sce w rzucie dyskiem, Mateusz 
Michalski – 5. miejsce w biegu 
na 100 m, Łukasz Wietecki – 5. 
miejsce na 1500 m, 10. miej-
sce na 5 km, Renata Śliwińska 
– 6. miejsce w pchnięciu kulą, 
6. miejsce w rzucie dyskiem, 
Tomasz Blatkiewicz – 6. miej-
sce w pchnięciu kulą, 8. miejsce 
w rzucie dyskiem.

Wanda Milewska

Powitanie lubuskich 
paraolimpijczyków
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Po raz pierwszy uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Strzegomiu mieli możliwość 
gry na bębnach. – Widząc jak 
osoby niepełnosprawne lubią 
muzykę, chciałam zorganizo-
wać dla nich wyjątkowe zaję-
cia i natrafiłam na warsztaty 
bębniarskie Mariusza Raźne-
go z Wrocławia, które okazały 
się niesamowitą rehabilitacją, 
pełną radości i świetnej zaba-
wy – mówi kierownik placówki 
Sabina Kubacka. We wrześniu 
br. odbyły się tu pierwsze tego 
typu zajęcia, ale nie ostatnie. 
Kolejne zaplanowano już za 
miesiąc. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Strzegomiu powstały w grud-
niu 2013 roku. Do placówki 
uczęszcza 25 podopiecznych 
z niepełnosprawnością umiarko-
waną i znaczną. Mają oni od 23 
do 60 lat. W pięciu pracowniach 
(technicznej, ogrodniczo-flory-
stycznej, krawiecko-tkacko-haf-
ciarskiej, artystycznej i informa-
tycznej) uczą się codziennych 
czynności oraz zawodu. 

– Takie jest założenie tej 

Dyrekcja WTZ w Strzegomiu przygotowała dla swoich podopiecznych niezwykłą niespodziankę

Rytmy bębnów afrykańskich na stałe zagościły w  życiu Mariu-
sza Raźnego ponad dekadę temu. Przełomowy pod tym wzglę-
dem był rok 1999. – Właśnie wtedy zdecydowałem o podjęciu 
edukacji w zakresie muzyki zachodnioafrykańskiej – opowiada 
M. Raźny. – Pragnienie zgłębienia wiedzy, rodząca się pasja oraz 
chęć rozbudowy własnego instrumentarium sprawiły, że posta-
nowiłem zająć się produkcją bębnów na własną rękę. Sześć lat 
później rozpocząłem prowadzenie warsztatów bębniarskich, 
a w 2007 roku, założyłem zespół Tiriba. Nieustanna chęć rozwo-
ju zawiodła mnie do Gwinei, kraju, gdzie powstał pierwszy bę-
ben djembe. Tam też miałem możliwość obserwować przy pracy 
lokalnych rzemieślników produkujących instrumenty. Obecnie 
produkcją bębnów zajmuję się zawodowo. Do mojej działalności 
należy również prowadzenie warsztatów bębniarskich, szeroko 
rozumiana edukacja muzyczna dzieci, prowadzenie integracyj-
nych warsztatów dla firm/instytucji, organizacja koncertów ze-
społu Tiriba – dodaje muzyk. 
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placówki: usamodzielnienie 
i uzawodowienie naszych pod-
opiecznych – mówi Sabina Ku-
backa. – Są tacy, których uczymy 
codziennych czynności, nawet 
takich jak korzystanie z toale-
ty, sprzątanie, ubieranie się itp. 
Jednak mamy też grupę, która te 
czynności już opanowała i mo-
żemy rozwijać ich umiejętno-
ści oraz przyuczać do prostych 
czynności zawodowych. Takie 
osoby odbywają praktyki w miej-
scowych przedsiębiorstwach np. 
jako pomocnik ogrodnika czy 
pomoc kuchenna, a niektórzy 
nawet podejmują pracę. Dlatego 
do każdego podchodzimy indy-
widualnie, dla każdego piszemy 
indywidualny program terapeu-
tyczny – dodaje kierownik pla-
cówki. 

Ważne jednak, by znaleźć 
odpowiednią motywację do re-
alizacji tego programu i rozwoju 
uczestnika. Stąd wyszukiwanie 
przez kierownika placówki za-
jęć nietuzinkowych. – Zrobiłam 
naszym podopiecznym niespo-
dziankę – mówi Sabina Kubacka. 
– Nie wiedzieli nic o warsztatach 

do chwili, kiedy nie 
zaczęliśmy wnosić 
bębnów do sali. 
Ich zaciekawienie, 
a później radość 
z zajęć była nie do 
opisania. Począt-
kowo dowiedzie-
liśmy się, jak po-
wstaje bęben, jak 
nazywają się jego 
części i że każdy 
bęben ma swoje 
imię. Następnie mogliśmy sobie 
wybrać bęben i zaczęliśmy grać. 
Początkowo basy (bum), a póź-
niej ton (tu, tu). W efekcie koń-
cowym udało nam się stworzyć 
przyjemną dla uszu melodię. 
Nawet ci, którzy początkowo 
bali się tych dźwięków, szybko 
przekonali się do instrumentu 
i pytali, kiedy będą następne za-
jęcia. Dlatego postanowiłam, że 
za miesiąc powtórzymy spotka-
nie z p. Mariuszem – dodaje S. 
Kubacka. 

To, co dla zdrowych ludzi mo-
głoby się wydawać tylko zabawą, 
dla osób niepełnosprawnych, 
jest przede wszystkim rehabili-

tacją. – Takie zajęcia są zarówno 
rehabilitacją psychiczną, jak i fi-
zyczną uczestników warsztatów 
– mówi Sabina Kubacka. – Oso-
by niepełnosprawne umysłowo 
otwierają się przy muzyce na 
innych, uczą się współdziałania 
w grupie. Natomiast te z niepeł-
nosprawnością fizyczną, w tym 
z przykurczem rąk, rehabilitują 
ręce, bo muszą je rozprostować 
by w ten bęben uderzyć – dodaje 
kierownik placówki. 

Taka forma rehabilitacji 
jest coraz częściej doceniana. 
Nawet do tego stopnia, że na 
warsztaty Mariusz Raźny został 
zaproszony do Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego dla Osób 
Niesłyszących i Niedosłyszących 
w Raciborzu. 

– Tam, w Raciborzu, po mo-
ich zajęciach, na których byłem 
dwa lata temu i w zeszłym roku, 
powstał zespół muzyczny grają-
cy na bębnach – opowiada Ma-
riusz Raźny. – W Strzegomiu 
reakcja uczestników była równie 
wspaniała. Ta muzykoterapia 
bardzo się tym ludziom spodo-
bała. Byli oni podczas zajęć bar-
dzo skupieni i radośni – dodaje 
M. Raźny. 

Angelika Grzywacz-Dudek
Fot. WTZ Strzegom
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WSZYSCY JESTEŚMY SOBIE POTRZEBNI
W auli Politechniki Wrocławskiej 26 września 2016 r. odbyła się 
Dolnośląska Gala Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek pod 
patronatem Pawła Hreniaka – Wojewody Dolnośląskiego, Ceza-
rego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego, 
Rafała Dutkiewicza – Prezydenta Miasta Wrocławia.

Rozstrzygnięto dolnośląski konkurs Lady D.

W imieniu marszałka gratu-
lacje wszystkim uczestniczkom 
złożył Paweł Parus, pełnomoc-
nik ds. osób niepełnospraw-
nych. Na gali obecna była także 
Katarzyna Lubiniecka-Różyło, 
pełnomocniczka urzędu mar-
szałkowskiego ds. równości. 
Organizatorkami konkursu na 
terenie województwa dolno-
śląskiego były posłanki: Joan-
na Augustynowska, prof. Alicja 
Chybicka oraz Elżbieta Stępień.

Przybyłych na uroczystość 
gości przywitała, prowadząca 
galę profesor Alicja Chybicka 

i poprosiła o zabranie głosu po-
sła na Sejm RP Sławomira Pie-
chotę.

Poseł przedstawił krótko 
historię, ideę powstania i cele 
Konkursu Lady D. im. Krysty-
ny Bochenek. Powiedział m.in. 
że konkurs odbywa się już od 
2002 roku. Jego nazwa pochodzi 
od angielskiego Lady Disabled – 
Dama Niepełnosprawna, a także 
kojarzony jest księżną Walii – 
Dianą, która była znana ze swojej 
działalności charytatywnej i dzia-
łalności na rzecz osób z niepeł-
nosprawnością. Celem Konkursu 

Lady D. jest uhonorowanie kobiet 
z niepełnosprawnościami, które 
wnoszą istotny wkład w różne 
dziedziny życia społecznego oraz 
promowanie ich postaw.

Dalej nastąpiło przedstawie-
nie kapituły konkursu, w której 
składzie były posłanki Joanna 
Augustynowska, Alicja Chybic-
ka, Elżbieta Stępień, poseł Sła-
womir Piechota, a także Alicja 
Szatkowska – prezes Milickiego 
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzie-
ci i Osób Niepełnosprawnych, 
Wiesława Pohoriło – prezes Sto-
warzyszenia „Tęcza” w Oławie, 
Bartłomiej Skrzyński – rzecznik 
prezydenta Wrocławia ds. osób 
niepełnosprawnych.

Kapituła wybierała laureat-
ki w pięciu kategoriach: Dobry 
Start, Kultura i Sztuka, Sport, 
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Życie Społeczne oraz Życie Za-
wodowe.

Laureatami zostali:
Kategoria I – Dobry Start: 

Alicja Więch, Andrzelika Kosat-
ka – laureatki,

Kategoria II – Kultura i Sztu-
ka: Elżbieta Wyskiel  – laureatka, 
Katarzyna Rozdolska – wyróż-
nienie,

Kategoria III – Sport: Lucyna 
Kornobys – laureatka, Katarzyna 
Sobczak – wyróżnienie,

Kategoria IV Życie Społeczne: 
Katarzyna Owsiak – laureatka, 
Bożena Łoposzko – wyróżnie-
nie, Ewa Kaźmierczak-Wojtasie-
wicz – wyróżnienie,

Kategoria V Życie Zawodo-
we: Joanna Sagan – laureatka,  
Judyta Niburska – wyróżnienie. 

Laureatki i osoby wyróżnio-
ne otrzymały dyplomy, kwiaty 
i upominki ufundowane przez 
sponsorów. Zrobiono pamiątko-
we zdjęcia.

O każdej z uczestniczek po-
wiedziano wiele ciepłych i waż-
nych słów na temat ich dzia-
łalności i postaw życiowych, 
z których dobitnie wynika, że 
nie należy się poddawać mimo 
przeciwności, że należy wyko-

rzystywać każdą sytuację dla 
spełnienia swoich planów, ma-
rzeń i że ich życiowy heroizm 
jest inspiracją, daje siłę do dzia-
łania innym.

Wszystkie uczestniczki mogą 
być wzorem dla innych jak po-
konywać własne słabości, jak 
czerpać z życia radość i przeno-
sić ją na innych.

Galę zakończyły występy 
zespołów teatralnych „Jeste-
śmy” i „Our Point”, działającego 
w Centrum Edukacyjno-Kul-
turalnym Dzieci i Młodzieży 
we Wrocławiu, prowadzonego 
przez Krystynę Paraszkiewicz-

-Pater. Zaprezentowany przez 
Panią Wiktorię Jankowiak-Rac-
ko jeden z utworów, jej autor-
stwa, pod tytułem „Super girl” 
był dobrą pointą Dolnośląskiej 
Gali Konkursu Lady D. im. Kry-
styny Bochenek. Wskazywał, że 
niekoniecznie trzeba porówny-
wać się z innymi i jak pisał Phil 
Bosmans – „Poznaj swoją war-
tość i zacznij się doceniać”.

Organizatorki tej edycji kon-
kursu wspaniale przygotowały 
tę uroczystość i uczyniły wszyst-
ko, żeby Gala Konkursu Lady D. 
przebiegła w serdecznej atmosfe-
rze i pozostawiła u uczestniczek 
poczucie docenienia i satysfakcji 
z prowadzonych przez nie dzia-
łań.

– Gala skłoniła mnie do jesz-
cze dwóch refleksji. Pierwsza, 
że wszyscy jesteśmy sobie na-
wzajem potrzebni. Druga – asy-
stent osoby niepełnosprawnej to 
„instytucja”, która powinna być 
powszechnie dostępna – powie-
działa Ewa Kaźmierczak-Wojta-
siewicz, zgłoszona do Konkursu 
Lady D. przez Karkonoski Sej-
mik Osób Niepełnosprawnych 
w Jeleniej Górze, wyróżniona 
w kategorii Życie Społeczne, któ-
ra zrelacjonowała przebieg gali.

relacjonowała 
Ewa Kaźmierczak-Wojtasiewicz 
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Polski Związek Niewidomych, Koło w Jeleniej Górze – zorganizo-
wał 7 października w jeleniogórskim Hotelu Fenix uroczyste spo-
tkanie, podczas którego po raz 16. podsumowano rok działalno-
ści przy okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski (oficjalnie 
przypada na 15 października).

Dzień Białej Laski w jeleniogórskim PZN

Uroczystość odbywała się 
pod hasłem „Wychodzimy z cie-
nia” – podobnie jak prezentowa-
na wystawa zdjęć. – Ma ona na 
celu ukazanie, że osoby niepeł-
nosprawne wzrokowo za pomo-
cą przyrządów dostosowanych 
do ich dysfunkcji mogą normal-
nie funkcjonować w społeczeń-
stwie: pracować, spełniać się, 
uprawiać hobby – tłumaczyła 
Iwona Tymiuk, nowa prezes Pol-
skiego Związku Niewidomych 
w Jeleniej Górze. W części arty-
stycznej wystąpił Leszek Kopeć 
– laureat wielu konkursów pio-
senki turystycznej i studenckiej.

Święto niewidomych i niedo-

widzących to okazja, aby zapre-
zentować, z jakimi problemami 
na co dzień spotyka się środowi-
sko, a także na pokazanie dzia-
łań, jakie podejmuje związek na 
rzecz swoich członków. 

– W naszym mieście jest cięż-
ko. Trzeba mieć bardzo dużo siły, 
żeby zdobyć jakiekolwiek środki 
i dzięki nim zorganizować coś dla 
członków stowarzyszenia – wy-
znała Iwona Tymiuk przyznając, 
że Jelenia Góra pod względem 
architektonicznym nie jest dosto-
sowana do potrzeb osób niedo-
widzących i niewidomych. 

– Jest wiele przejść dla pie-
szych, które nie mają udźwięko-

wienia, nie mają wypustek i nie 
są oznakowane pierwsze i ostat-
nie schodki – podała jako przy-
kład przewodnicząca.

W uroczystości wziął udział 
prezydent Jeleniej Góry Mar-
cin Zawiła, więc zapytaliśmy 
jak Miasto dba o niewidomych 
i niedowidzących? – To ich trze-
ba zapytać. Staramy się jak mo-
żemy, ale nie wszystko możemy 
– stwierdził prezydent.  

Osobom z dysfunkcją wzro-
ku organizatorzy życzyli przede 
wszystkim, aby spotykali na 
swojej drodze ludzi życzliwych, 
wykazujących się zrozumieniem 
i przyjaźnią.

Tekst i fot. Przemek Kaczałko
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Przez trzy dni w Kotlinie Jele-
niogórskiej odbywały się Ma-
newry Ratownictwa Medycz-
nego, w których uczestniczyło 
prawie 40 zespołów strażaków 
zawodowych i ochotników, 
a także funkcjonariuszy innych 
służb mundurowych, liczących 
w sumie ponad 150 osób. Przy-
byli także Czesi z Jablonca i Se-
mily.

Podobne manewry odbywają 
się w okolicach Jeleniej Góry dwa 
razy do roku. Ich organizatorzy 
za każdym razem dbają, aby sce-
nariusz ćwiczeń, jakie mają do 
wykonania ratownicy jak naj-
bardziej przypominał sytuacje, 
które mogą się zdarzyć podczas 
realnych katastrof lub innych 
zdarzeń losowych. Tym razem 
wśród zadań jakie przygotowano 
dla ratowników znalazło się rów-
nież udzielanie pomocy osobom 
niesłyszącym. – W ratowaniu 
takich osób pierwsza trudność 
polega na tym, aby zorientować 
się, że osoba która milczy nie robi 
tego na skutek urazu ale że jest to 
wynikiem niepełnosprawności – 
mówi st. kpt Andrzej Ciosk, oficer 
prasowy Komendanta Miejskie-
go Państwowej Straży Pożarnej. 

Manewry z udziałem niepełnosprawnych

– Potem musimy pokonać ba-
rierę komunikacyjną, gdyż nadal 
bardzo mało ratowników posłu-
guje się językiem migowym. Pra-
gnę przypomnieć, że od kilku lat 
w jeleniogórskiej Komendzie Po-
wiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej funkcjonuje telefon (jego 
numer, aby uniknąć fałszywych 
zgłoszeń, nie jest ogólnie dostęp-
ny, ale był rozpowszechniany po-
przez organizacje osób niepełno-
sprawnych), za pośrednictwem 
którego można wezwać ratunek 
za pomocą SMS. Gdy tego typu 
zgłoszenie wpłynie do stanowi-
ska kierowania dyżurny ma obo-

wiązek na nie zareagować jak na 
zgłoszenie telefoniczne.

Co warte podkreślenia, w ma-
newrach w roli pozorantów, obok 
uczniów szkół pożarniczych, wy-
stąpiły też osoby niepełnospraw-
ne. Byli to głuchoniemi oraz 
dwoje amputantów: były strażak 
Sławomir Wilczyński, który stra-
cił nogi podczas dojazdu na akcje 
ratowniczą oraz uprawiająca siat-
kówkę na siedząco Danuta Bujok. 
Ofiarę zdarzenia losowego zagra-
ła też wicemistrzyni paraolimpij-
ska Lucyna Kornobys. – Wszyscy 
oni walczą poprzez udział w tego 
typu działaniach ze stereotypem 
niepełnosprawnych jako osób 
wycofanych, skupionych na so-
bie – mówi A. Ciosk. Ich pomoc 
jest nieoceniona, gdyż pozwala 
aby zadania, w których ćwiczy-
my udzielanie pomocy niepeł-
nosprawnym, jak najbardziej 
odpowiadały realnym sytuacjom. 
Mam nadzieję, że umiejętności 
jakie zdobędziemy podczas tego 
typu manewrów zaprocentu-
ją podczas akcji, gdy naprawdę 
trwa walka o ludzkie życie.

Grzegorz Kuzia



14 TU i TERAZ  bezpłatna infolinia  800 700 025

Za rzadką uważa się cho-
robę, której częstość w po-
pulacji nie jest wyższa niż 
5:10000 osób. Nie zawsze 
rozłożenie choroby w popu-
lacji jest jednakowe. W jed-
nym rejonie choroba może 
nie występować, a w innym 
będzie powszechna i tak 
się dzieje w przypadku ta-
lasemii – anemii uwarun-
kowanej genetycznie, która 
w Europie Północnej jest 
niezwykle rzadko spoty-
kana, natomiast w base-
nie morza Śródziemnego 
występuje dość powszech-
nie. Podobnie rzecz się ma 
w przypadku gorączki śród-
ziemnomorskiej występują-
cej powszechnie w Armenii, 
a np. we Francji prawie nie-
spotykanej. 

Liczba chorób rzadkich roz-
poznanych na świecie sięga 
kilku tysięcy, obecnie można 
mówić o 6-7 tysiącach, lecz sys-
tematycznie wraz z rozwojem 
medycyny i pędem cywilizacyj-
nym w literaturze medycznej 
pojawiają się nowe pozycje. 

Można przyjąć, iż wszyst-
kie choroby związane z genami 
i ich specyficznym układem są 
chorobami rzadkimi. Czyn-
nikiem sprzyjającym powsta-
waniu genetycznie uwarunko-
wanych chorób rzadkich jest 
pokrewieństwo partnerów. 
Każda osoba jest nosicielem 
5-10 genów chorób rzadkich, 
a ponieważ są to geny recesyw-
ne (uśpione), nie mamy obja-
wów choroby. W przypadku, 

CHOROBY RZADKIE – jak z nimi walczyć

gdy partner okaże się również 
nosicielem tego samego „złego” 
genu, istnieje 25% ryzyko za-
chorowania u potomka.  Jednak 
nie wszystkie choroby rzadkie 
opierają się o choroby gene-
tyczne. Wśród chorób rzadkich 
spotyka się nietypowe, rzadkie 
nowotwory, choroby infekcyj-
ne czy też autoimmulogiczne. 
Większość, bo ponad połowa 
chorób ujawnia się dopiero 
u osób dojrzałych i do tej grupy 
należą np. mięśniak Kaposiego, 
stwardnienie zanikowe boczne, 
rak tarczycy, czy też choroba 
Hutingtona, czy choroba Cro-
ha. 

Tak u dorosłych, jak i u dzie-
ci koszty leczenia są olbrzymie. 
W Polsce w przypadku chorych 
dzieci na mukopolisacharodyzę 
typu pierwszego roczny koszt 
leczenia farmakologicznego 
wynosi 800 tysięcy złotych, 
a dzieci chorych jest ponad 
sześćdziesięcioro. W przypad-
ku mukopolisacharodyzy typu 
drugiego koszt wzrasta do 2 mi-

lionów złotych!, a takich dzieci 
w Polsce jest dwoje. Należy rów-
nież pamiętać, że to jest terapia, 
która będzie trwać całe życie.

Na wiele chorób rzadkich 
nie ma leków i niejednokrotnie 
określa się je mianem „chorób 
sierocych”. Badania naukowe 
często dla firm farmaceutycz-
nych okazują się „nieopłacalne”. 
Wolą one zaangażować swój 
kapitał i potencjał w masowego 
pacjenta opracowując terapie 
dla całego rynku. Jednak syste-
matyczny postęp dokonujący się 
w medycynie i w farmacji poka-
zuje, że badania należy kontynu-
ować aby móc walczyć z tym, co 
już znane, ale i z tym co ciągle 
jeszcze nieodkryte lub pozosta-
je w fazie niepełnej wiedzy. Ty-
siące osób na świecie nadal nie 
są dobrze lub wcale zdiagno-
zowane. Nie wynika to li tylko 
z nieumiejętności postawienia 
diagnozy lecz niejednokrotnie 
z braku wiedzy w świecie me-
dycznym o istnieniu danej cho-
roby lub zbyt małej ilości danych 

Fo
t. 

R.
 Z

ap
or

a



15Czytaj więcej w e-biuletynie: www.kson.pl oraz na facebooku

ukowcy współpracując dają na-
dzieję chorym na większe efekty 
ich pracy, a co za tym idzie na 
nowe możliwości walki z cho-

robami rzadkimi. Należy jednak 
pamiętać, iż istnieją również 
uwarunkowania etyczne, które 
nie pozwalają niejednokrotnie 
ingerować w komórki rozrod-
cze. Nadal nie wiadomo jakie 
mogą być skutki takich działań 
i w tym miejscu zamyka się koło. 

Na świecie, w Europie ale 
i w Polsce istnieje wiele firm, 

„

„

W Polsce jest sześć-
dziesięcioro dzieci cho-
rych na mukopolisacha-
rodyzę typu pierwszego. 
Roczny koszt leczenia 
jednego dziecka farma-
kologicznego wynosi 800 
tysięcy złotych.

na temat konkretnego schorze-
nia. Osoby dotknięte choroba-
mi rzadkimi są o wiele bardziej 
uwrażliwione i potrzebują wię-
cej empatii, której niejednokrot-
nie brak całemu środowisku, nie 
tylko medycznemu. Stają przed 
murem nie do pokonania, gdyż 
nie mają odpowiedniego wspar-
cia. W przypadku takich cho-
rych całe środowisko powinno 
się integrować począwszy od 
rodziny poprzez służbę zdrowia, 
jak i osoby z otoczenia chore-
go. Takie wsparcie może pomóc  
w  walce z chorobą, dodać wia-
ry w możliwe wyzdrowienie, dać 
siłę przetrwania. 

Żyjemy w świecie globalnym. 
Daje to możliwości szybkiej ko-
munikacji i wymiany wiedzy, 
umiejętności, dzielenia się bada-
niami, a co za tym idzie postęp 
następuje szybciej. Badacze, na-

instytucji zajmujących się do-
radztwem terapeutycznym dla 
osób i rodzin osób dotkniętych 
chorobami rzadkimi. Do Kar-
konoskiego Sejmiku Osób Nie-
pełnosprawnych i utworzonej 
przez Sejmik Fundacji Instytut 
Rewalidacji zgłosiła się prywat-
na firma, która dysponuje ze-
społem specjalistów z dziedziny 
medycyny, biologii i biotechno-
logii. Ich misją, jak sami o sobie 
mówią, jest niesienie pomocy 
osobom chorym, które ze wzglę-
du na rzadkość przypadłości nie 
mają możliwości uczestniczenia 
w powszechnie dostępnych te-
rapiach. Kontakt z nimi można 
nawiązać poprzez stronę inter-
netową  http://help4rare.eu/.

opracowała Anna Daskalakis
Na podstawie: polki.pl, 

chorobyrzadkie, orpha.net

Miasto Jelenia Góra od 10 
października 2016 roku prowa-
dzi akcję pilotażową bezpłatnego 
szczepienia ochronnego przeciw 
grypie dla seniorów, tj. osób po-
wyżej 65 roku życia.

Szczepienia będą dokonywa-
ne w godzinach otwarcia punk-
tów szczepień w następujących 
przychodniach:
1. Przychodnia „Doktor”, ul. 

Grottgera 10. 
2. Przychodnia Zabobrze, ul. 

Ogińskiego 1B. 
3. ZUL „Zdrowie”, ul. Mosto-

wa 2. 
4. Przychodnia POZ Orle, ul. 

Cieplicka 83a.

Szczepienia dla seniorów
Do szczepienia należy się zgło-

sić z dowodem osobistym. Ilość 
osób do szczepienia ochronnego 
zaplanowano na poziomie 500, 

po 125 osób w każdej przychod-
ni.

Zapraszamy wszystkie zainte-
resowane osoby. 
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Nie będzie o polityce zagranicznej, europejskiej czy krajowej. Bę-
dzie o młodej kobiecie, która mimo niepełnosprawności, mimo 
wynikających z niej trudów życia codziennego realizuje swoje 
marzenia. I to jak!

Śląsk cieszyński: z Górek Wielkich na staż do Brukseli na wózku inwalidzkim

Nie widzi barier

Tą kobietą jest Marta Zając 
z Górek Wielkich. Porusza się 
na wózku inwalidzkim. Dowie-
działem się o niej od niepełno-
sprawnego kolegi, który widuje 
się z nią na zabiegach rehabilita-
cyjnych. Marta prowadzi aktyw-
ny tryb życia, kończy studia na 
jednej z bielskich uczelni.

Andrzej Koenig: Jak to się 
stało, że tak młoda kobieta po-
rusza się na wózku?

Marta Zając: Wiek nie ma 
tutaj znaczenia, bo nie jest to 
raczej jakiś wyznacznik niepeł-
nosprawności w dzisiejszych 
czasach. Od urodzenia jestem 
chora na SMA to jest rdzeniowy 
zanik mięśni.

– Jak Pani sobie radzi na co 
dzień, poruszając się na wóz-
ku?

– Dobrze. Potrzebuję pomocy 
w przemieszczaniu się wózkiem, 
ale nie mam problemu z poko-
nywaniem barier, czy znalezie-
niem osób chętnych do pomocy. 
Wystarczą chęci, zaangażowanie 
i wszystko da się zorganizować, 
więc częściej przebywam poza 
domem niż w nim. Studiuję 
dziennie bohemistykę. Bardzo 
lubię podróżować i odwiedzać 
nowe miejsca, więc co roku robię 
plan, gdzie chciałabym pojechać 
i staram się go realizować. Ogól-
nie to jestem aktywną osobą i tą 
pasją do życia staram się „zara-
żać” innych niepełnosprawnych.

– Jak doszło do tego, że od-
była Pani miesięczny staż u eu-

rodeputowanego w Brukseli? 
Jakie wrażenia z pobytu? Jak 
traktowani są tam niepełno-
sprawni?

– Staż wygrałam w konkursie 
„Grasz o staż” organizowanym 
przez europosła Marka Plurę. 
Przeszłam przez wszystkie etapy, 
dostałam się do finału i zwycię-
żyłam. Chciałabym zaznaczyć, że 
nie był to konkurs przeznaczony 
tylko dla osób niepełnospraw-
nych. Wszyscy chętni walczyli 
na tych samych prawach, ale ja 
byłam jedyną niepełnosprawną 
w finale i pierwszą niepełno-
sprawną stażystką z asystentu-
rą w Parlamencie Europejskim. 
Staż to była dla mnie niesamo-
wita przygoda. Nigdy nie prze-

szło mi przez myśl, że znajdę 
się w miejscu wielkiej polityki 
od środka. Poznałam ciekawe 
osoby, które do tej pory znałam 
tylko z telewizji czy gazet. Mam 
same pozytywne wrażenia i je-
stem pewna, że doświadczenia, 
które tam zdobyłam pomogą mi 
w przyszłości. Niestety, Brukse-
la, jako miasto nie jest rajem dla 
wózków. To stare miasto, więc 
nie wszystkie krawężniki są ob-

niżone, windy w budynkach są 
małe, a do większości miejsc 
(restauracje, puby) trudno się 
dostać, ponieważ dwa schody 
to minimum. Ale cóż, taki urok 
tego miasta. Na szczęście, udało 
mi się wszystko ogarnąć, więc 
można powiedzieć, że pokona-
łam bariery Brukseli.

– Jak Pani oceni podejście 
polskiego społeczeństwa do 
osób niepełnosprawnych? Na 
jakie bariery napotyka Pani bę-
dąc „wózkowiczką”?

– Dość dużo podróżuję, 
mieszkałam już w Czechach 
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Marta Zając na piętrze budynku Europarlamentu z widokiem na Brukselę.
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i w Belgii, mam wielu znajomych 
za granicą i wydaje mi się, że 
polskie społeczeństwo jest dość 
zamknięte i ma problem z akcep-
towaniem jakiejkolwiek „inno-
ści”. Uważam, że w naszym kraju 
(w większości przypadków, ale 
nie u wszystkich) wizja osoby nie-
pełnosprawnej nadal opiera się 
na stereotypach. Moja postawa 
wobec życia zazwyczaj spotyka 
się z ogromnym zaskoczeniem, 
bo się spełniam, studiuję, podró-
żuję, jestem uśmiechnięta i zado-
wolona ze swojego życia, a chyba 

powinnam być nieszczęśliwa, 
bo jestem niepełnosprawna. Dla 
wielu ludzi niepełnosprawność 
to synonim nieszczęścia. To po-
dejście się zmienia, kiedy pozna-
je się jakiegoś „kulawego”. Wiele 
razy słyszałam od nowo pozna-
nych ludzi, że otworzyłam im 
oczy i dzięki mnie zrozumieli, 
że niepełnosprawni to ludzie, jak 
wszyscy inni. Oczywiście, spoty-
kam też osoby, które nie widzą 
niczego niezwykłego w tym, że 
ktoś jest niepełnosprawny, ale 
wiele osób zachowuje dystans 

i potrzebują czasu, żeby się prze-
łamać. Chciałabym również za-
znaczyć, że często same osoby 
niepełnosprawne przyczyniają 
się do takiego postrzegania nas, 
bo skoro ciągle się narzeka, że sy-
tuacja niepełnosprawnych w Pol-
sce jest taka zła, że nie ma pracy 
dla nas, że renty za małe i ogólnie 
wszystko jest złe, to trudno o to, 
żeby pełnosprawni nie mieli o nas 
zdania, że jesteśmy ofiarami.

Andrzej Koenig
Niewidomy 

Oprócz chorób nowotworowych na całym świecie w pierwszej 
dziesiątce znajduje się cukrzyca. To choroba, która nie boli ale na 
pewno może zniszczyć organizm doprowadzając do poważnych 
powikłań albo śmierci. Dlatego tak ważne jest, by o naszej chorobie 
wiedzieli inni.

Opaska, która może uratować życie

Osoba chorująca na cukrzy-
cę powinna być zaopatrzona 
w podstawowe środki takie jak: 
glukometr, ciśnieniomierz, pen 
z wymiennym wkładem insuliny 
(jeżeli podaje sobie insulinę). Do-
datkowo każdorazowo w czasie 
wyjścia z domu powinien mieć 
przy sobie cukier w kostkach lub 
tabletki z glukozą (produkty do-
stępne w aptekach). Pewnie to 
wielu rozśmieszy, ale taka rzecz 
może uratować takiej osobie ży-
cie. Sam się o tym przekonałem 
dwukrotnie. Ale o tym później.

Chory na cukrzycę musi uwa-
żać, aby nie doprowadzić do hi-
poglikemii czyli niedocukrzenia. 
Występuje ona wówczas, jeżeli 
stężenie glukozy we krwi jest <55 
mg/dl (3,0 mmol), niezależnie od 
tego, czy występują objawy, czy 
nie. Objawy hipoglikemii to: po-
cenie się, drżenie rąk, mrowienie 
wokół ust, kołatanie serca, uczu-
cie wilczego głodu, zaburzenia 
koncentracji, osłabienie, niewy-
raźne widzenie, zaburzenia za-

chowania, takie jak agresja albo 
wesołkowatość.

Są to objawy, które osoba cho-
rująca powinna sama wychwycić. 
Każdy, kto chociaż raz miał nie-
docukrzenie, wyczuje to. Najgor-
sze jest doprowadzenie organi-
zmu do takiego poziomu glukozy 
we krwi, przy którym straci się 
przytomność.

Najczęściej do zmniejszenia 
glikemii dochodzi u chorych na 
cukrzycę leczonych insuliną, rza-
dziej w przypadku leczenia do-
ustnymi lekami przeciwcukrzy-
cowymi. U chorych na cukrzycę 
leczonych insuliną hipoglikemia 
może wystąpić w następujących 
sytuacjach: niespożycie posiłku 
po wstrzyknięciu insuliny, zbyt 
mała kaloryczność spożytego po-
siłku, zbyt duża przerwa między 
wstrzyknięciem insuliny a posił-
kiem, zbyt szybkie wchłonięcie 
się insuliny po zastrzyku inten-
sywny nieplanowany wysiłek fi-
zyczny, zbyt duża dawka insuliny.

Teraz powrócę do wcześniej-

szego wątku. Kilka lat temu 
dwukrotnie spotkało mnie nie-
docukrzenie. Dzięki opasce, 
którą miałem na swojej ręce ob-
sługa sklepu poprawnie zareago-
wała i wezwała pogotowie, które 
udzieliło mi pomocy.

Noszenie takiej opaski nie 
boli, w niczym nie przeszkadza 
i na pewno nie szpeci ręki. Za-
zwyczaj są one wykonane z sili-
konu i nie ma potrzeby zdejmo-
wania jej np. podczas kąpieli. 

Na niej zazwyczaj umieszczo-
na jest informacja np: „Choruję 
na cukrzycę. Jeśli zemdlałem we-
zwij lekarza”. Opaski takie może-
my otrzymać u lekarza diabeto-
loga w poradni diabetologicznej 
lub w aptece. Osoby krępujące 
się noszenia takiej opaski mogą 
nosić np. w portfelu karteczki 
z podobną informacją. Ja swoją 
opaskę mam od sześciu lat i nie 
zdejmuję jej wcale. Dlaczego? 
W przypadku omdlenia reakcja 
ludzi może być różna. 

Przejdą obojętnie i pomyślą: 
pijany, nic mu nie będzie, wyśpi 
się i pójdzie dalej. W rzeczywi-
stości długotrwałe niedocukrze-
nie może doprowadzić do śpiącz-
ki. I w konsekwencji nawet do 
śmierci.

Andrzej Koenig
Niewidomy 
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KSON: 15 lat dla niepełnosprawnych
W Zdrojowym Teatrze Ani-
macji zgromadzili się 14 
października ludzie świata 
polityki, biznesu, organiza-
cji pozarządowych, ale także 
wolontariusze, którym nie 
jest obojętny los osób niepeł-
nosprawnych. Tym samym 
uświetnili Galę 15-lecia Kar-
konoskiego Sejmiku Osób 
Niepełnosprawnych.

Uroczystość pod hasłem „15 lat 
minęło” była okazją do przedsta-
wienia organizacji, które składają 
się na Karkonoski Sejmik Osób 
Niepełnosprawnych. Są to: Za-
rząd Rejonowy Diabetyków, Pol-
skie Stowarzyszenie Diabetyków 
– Koło Miejskie w Jeleniej Górze, 
Towarzystwo Karkonoskie, Stowa-
rzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych Ruchowo i Intelektualnie 
„Przyjaciele”, Stowarzyszenie Nie-
dosłyszących „LIRA”, Karkono-
skie Stowarzyszenie Osób Laryn-
gektomowanych, Jeleniogórskie 
Stowarzyszenie Inwalidów Wzro-
ku, Stowarzyszenie Tłumaczy 
i Wykładowców Języka Migowego 
„GEST”, Stowarzyszenie Jelenio-
górska Promenada Bobru, Stowa-
rzyszenie Senior 60, Karkonoska 
Akademia Aktywnych Seniorów, 
Fundacja Alternatyw Cywilizacyj-
nych „Żyć inaczej” oraz Fundacja 
Instytut Rewalidacji.

Oprócz osób reprezentujących 
te wszystkie organizacje, na galę 
przybyli: senator RP Krzysztof 
Mróz, posłanki Marzena Macha-
łek i Zofia Czernow, marszałek 
województwa dolnośląskiego Ce-
zary Przybylski, wojewoda Paweł 
Hreniak, reprezentujący prezesa 
Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych 
dyrektor Bogusław Gałązka, wi-
ceprezydenci Jeleniej Góry Jerzy 

Łużniak, Piotr Paczóski, radny 
Sejmiku Województwa Dolnoślą-
skiego Tadeusz Lewandowski, rad-
ni miasta i powiatu z przewodni-
czącymi: Leszkiem Wrotniewskim 
i Leszkiem Supierzem, burmi-
strzowie i wójtowie gmin powia-
tu jeleniogórskiego, dyrektorzy 
wydziałów Urzędu Marszałkow-
skiego i Urzędu Miasta, środowisk 
akademickich, Uzdrowisk Świe-
radów Zdrój i Cieplice, przedsię-

biorcy, reprezentanci organizacji 
pozarządowych oraz wiele innych 
osób przyjaznych środowisku. 
Obecni byli także przedstawicie-
le wojewódzkich sejmików osób 
niepełnosprawnych ze Szczecina, 
Zielonej Góry i Łodzi z prezesem 
Ogólnopolskiego Sejmiku Osób 
Niepełnosprawnych Tomaszem 
Musielskim. Jak zwykle w naszym 
spotkaniu uczestniczył kapelan 
środowiska ks. Krzysztof Kowal-
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czyk. Dyrektor PFRON-u pod-
czas gali wręczył na ręce Stanisła-
wa Schuberta wyróżnienie „Lider 
25-lecia” funduszu”, w którym 
to konkursie KSON zajął drugie 
miejsce.

– Rocznie przychodzi do nas 
po porady radców prawnych, psy-
chologów, doradców socjalnych, 
a nawet duchownych – ok. 3 tysią-
ce osób. Realizujemy też projekty 
międzyregionalne, więc ta liczba 
jest co najmniej dziesięciokrot-
nie powiększona – mówił prezes 
KSON-u Stanisław Schubert wy-
mieniając m.in. wśród sukcesów 
sejmiku pracownię komputero-
wą, w której przeszkolono 450 
osób, działania związane z tury-
styką, jak chociażby trasę z Kopy 
do Równi pod Śnieżką. – Ta trasa 
była pierwszą w kraju próbą przy-
ciągnięcia w wysokie góry osób 
niepełnosprawnych – podkreślił 
prezes KSO N-u. Niewątpliwie 
wśród zasług można też wymienić 
aktywizację zawodową niepełno-
sprawnych, a nadzieją na przy-
szłość jest m.in. inicjatywa pod 
hasłem „Łączę, więc jestem”, czyli 
działania mające na celu realizację 
wspólnych celów bez względu na 
poglądy polityczne.

W „ksonowskim” alfabecie, 
który prezentował najważniejsze 
kwestie nie mogło zabraknąć li-
tery „A”, czyli Ambasadorów Lu-
dzi Otwartych Serc. Tym razem 
kapituła przyznała zaszczytne 
tytuły: Elżbiecie Zakrzewskiej, 
Zbigniewowi Ładzińskiemu oraz 
Telewizji Strimeo (w poprzedniej 
edycji wyróżniono w ten spo-
sób m.in. Jelonkę.com, Telewizję 
Dami, Fundację Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy oraz trzy 
lokalne Rotary Cluby). 

Istotnym elementem działalno-
ści Sejmiku jest też biuletyn „Nie-
pełnosprawni Tu i teraz”, który 
wydawany jest od 9 lat, a obecnie 
kolportowany na terenie czterech 
województw (dolnośląskie, lubu-
skie, zachodnio-pomorskie i ślą-
skie).

Ważnym elementem uroczy-
stości były odznaczenia państwo-
we przyznane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudę, które wręczał woje-
woda Paweł Hreniak. Złoty Krzyż 
Zasługi otrzymał Waldemar Wi-
śniewski, Srebrny Marek Dębski, 
a Brązowe Krzyże Zasługi otrzy-
mali: Paweł Gluza, Ewa Kaźmier-
czak-Wojtasiewicz, Lech Rataj, 

Agnieszka Smolińska, Eugeniusz 
Sosnowicz, Rafał Szymański, 
Barbara Trawińska oraz Monika 
Żak. – W imieniu Pana Prezy-
denta miałem dzisiaj przyjem-
ność odznaczyć zasłużone osoby 
z Karkonoskiego Sejmiku Osób 
Niepełnosprawnych. Myślę, że to 
ważny gest w stosunku do środo-
wiska, które wykonuje niezwykle 
ważną pracę na rzecz osób niepeł-
nosprawnych – powiedział Paweł 
Hreniak.

– 15 lat to piękny okres, ale 
najważniejsze w tym wszystkim 
jest to, że sejmik zrzesza kilkana-
ście organizacji działających na 
rzecz osób niepełnosprawnych. 
Bardzo rzadko zdarza się, żeby tak 
duża grupa razem, wspólnie mó-
wiła jednym głosem. To ma fan-
tastyczne znaczenie dla nich, bo 
siła argumentów, pomysły które 
rodzą się tam, ale i również lob-
bowanie swoich pomysłów w róż-
nego rodzaju instytucjach, w tym 
w Urzędzie Marszałkowskim, jest 
zdecydowanie lepsze jeżeli grupa 
występuje o wspólne działania 
– powiedział Cezary Przybylski, 
Marszałek Województwa Dolno-
śląskiego.

Tekst i fot. Przemek Kaczałko

Uroczysta gala była zwień-
czeniem, zorganizowanych 
z okazji jubileuszu, KSO-
Naliów.  Obchody 15-lecia 
KSON-u zapoczątkował Bal 
Seniorów. Natomiast 11 paź-
dziernika przyszedł czas na ce-

remonię otwarcia KSONaliów, 
czyli szeregu wydarzeń mają-
cych przybliżyć mieszkańcom 
Kotliny Jeleniogórskiej sejmiku 
oraz zintegrować środowisko 
osób niepełnosprawnych.

Jaki był cel KSONaliów? – 
Chcieliśmy pokazać, że dzielimy 
czas, jak benedyktyni, na 3 części: 
praca, zabawa i wypoczynek – 
stwierdził prezes Stanisław Schu-
bert przypominając, że w Jeleniej 
Górze co czwarta osoba jest nie-
pełnosprawna, w województwie 
to 450 tysięcy osób, a w całej Pol-
sce to ponad 5 milionów osób. – 
To, że widać niepełnosprawnych 
na ulicach, to zasługa wszystkich 
organizacji pozarządowych. Co-

raz rzadziej ludzie wstydzą się 
swojej niepełnosprawności 
i chociaż miasto Jelenia Góra 
niekoniecznie jest miastem 
zupełnie otwartym dla osób 
niepełnosprawnych, to trzeba 
odnotować, że jest coraz lepiej 
w tej materii – dodał S. Schu-
bert.

Co jeszcze było w progra-
mie? 12 października diabe-
tycy zaprosili na spacer re-
kreacyjny, a potem był piknik 
w ogrodzie KSON-u. Nato-
miast 13 października były  
rozgrywane różne zawody, or-
ganizowane przez Karkonoską 
Akademię Aktywnych Senio-
rów. 
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Przypomnijmy. W kategorii dostępność Karkonoski Sejmik Osób 
Niepełnosprawnych znalazł się w gronie laureatów Liderów 25-le-
cia PFRON. Za to zaszczytne wyróżnienie, a także jubileuszowo do 
KSON-u płynęły serdeczności i podziękowania za działalność. 

W 15-lecie i za tytuł wicelidera w Plebiscycie z okazji 25-lecia PFRON

Moc życzeń dla KSON-u

Od Urzędu Marszałkowskiego
Serdecznie gratuluję zajęcia 

tak wysokiego miejsca w gronie 
Laureatów Liderów w Plebiscy-
cie z okazji 25-lecia PFRON. Tak 
zaszczytne II miejsce to niewąt-
pliwie powód do dumy, który za-
razem „dodaje skrzydeł” i mobi-
lizuje do dalszej pracy. Cieszę się 
bardzo, że doceniono organizację 
z Dolnego Śląska, która czyni tak 
wiele na rzecz środowiska osób 
z niepełnosprawnością.  Pozdra-
wiam serdecznie –  Bogusława 

Kulińska, z-ca dyrektora Wydzia-
łu ds. Osób Niepełnosprawnych 
Departament Spraw Społecz-
nych Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

 * * *
Od Narodowego 
Funduszu Zdrowia

Gratulujemy sukcesu i cie-
szymy się, że mogliśmy dołożyć 
swoją cegiełkę do tego przedsię-
wzięcia. Uważamy, że po prostu 
na to zasługujecie.  Pozdrawiam     

– Dorota Gniewosz, kierownik 
Delegatury w Jeleniej Górze Dol-
nośląskiego Oddziału Wojewódz-
kiego.

* * *
Po prostu, dziękuję

Chciałbym bardzo podzięko-
wać Karkonoskiemu Sejmikowi 
Osób Niepełnosprawnych za 
udostępnienie konta sejmiku do 
wpłat 1% podatku za 2015 rok. 
Wszystkiego najlepszego dla 
Karkonoskiego Sejmiku Osób 
Niepełnosprawnych z okazji 
15 lat działalności, wytrwało-
ści i zapału do dalszej pracy na 
rzecz osób niepełnosprawnych 
i nie tylko! Pozdrawiam – Adam 
Smolnik
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– Czy postrzeganie osób 
niepełnosprawnych w naszym 
społeczeństwie zmieniło się 
z upływem lat?

– Z pewnością, choć jeszcze 
nie dorównujemy standardom 
obowiązującym już od dawna 
w krajach zachodnich. Uważam, 
że w okresie 10-20 lat także w na-
szym kraju, również w Kołobrze-
gu, wiele zmieniło się w tej kwe-
stii na lepsze. Przede wszystkim 
dzięki szkołom integracyjnym, 
zakładom pracy chronionej 
i zmianie przepisów obserwuje-
my o wiele mniej objawów dys-
kryminacji, czy form wyklu-
czenia, za to więcej jest w nas 
zrozumienia i tolerancji. Osoby 
niepełnosprawne, które jeszcze 
kilka lat temu ze względu m.in. 
na brak społecznej akceptacji, 
czy bariery architektoniczne 
niemal nie wychodziły z domu, 
teraz włączane są w aktywne ży-
cie, zachęcane do uczestniczenia 
w różnych formach aktywności 
artystycznej, w związku z czym 
czują się bardziej dowarto-
ściowane. Planuję zorganizo-
wać w najbliższych miesiącach, 
głównie z myślą o osobach nie-
pełnosprawnych, kilka przedsię-
wzięć integracyjnych. Będą to: 
festiwal, wernisaż, happening, 
impreza plenerowa, podczas 
której osoby niepełnosprawne 
będą mogły zaprezentować np. 
swoje osiągnięcia artystyczne. 
Trwają jeszcze przygotowania, 
szczegóły podam w najbliższym 
czasie.

– Co dotychczas udało się 

Doradca od spraw niemożliwych
Karolina Szarłata-Woźniak od dwóch lat jest doradcą ds. osób 
niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu.  
W rozmowie z nami wyjaśnia, kto oraz w jakim zakresie może 
oczekiwać od niej pomocy.

wywalczyć w Kołobrzegu dla 
osób niepełnosprawnych?

– Kontaktuję się na co dzień 
z osobami niepełnosprawny-
mi, także poruszającymi się na 
wózkach inwalidzkich i na bie-
żąco śledzę i wskazuję służbom 
miejskim, drogowym, istniejące 
jeszcze bariery architektonicz-
ne, m.in. zbyt wysokie krawęż-
niki oraz zbyt strome podjazdy, 
które wcześniej uniemożliwia-
ły normalne, bezpieczne prze-
mieszczanie się w mieście. Kilka 
krawężników w mieście m.in. 
przy ulicy Grottgera, przy sie-
dzibie Powiatowej Komisji ds. 
Orzekania o Niepełnospraw-
ności po sfrezowaniu już nie 
stwarza problemu inwalidom na 
wózkach. Mogę wymienić także 
podejmowane przeze mnie dzia-
łania, związane z uruchomie-
niem awaryjnej windy na kład-
ce, a także walkę o wyznaczanie 
odpowiedniej liczby prawidłowo 
oznakowanych miejsc parkingo-
wych dla inwalidów. Reaguję też 
na bieżąco w kryzysowych sy-
tuacjach w sprawach, które do-
tyczą inwalidów – związanych 
z dyskryminacją i nietolerancją. 
Nie ma dla mnie rzeczy niemoż-
liwych do zrobienia, uważam, 
że wystarczy być przede wszyst-
kim człowiekiem, a nie tylko 
urzędnikiem trzymającym się 
sztywno przepisów. Jeśli nawet 
sama nie jestem w stanie po-
móc, staram się skierować osobę 
niepełnosprawną do specjalisty 
lub instytucji, która pomoże mu 
rozwiązać problem.

– Kto może skorzystać z po-
mocy doradcy ds. osób niepeł-
nosprawnych. Jak go odnaleźć?

Ze swoimi codziennymi pro-
blemami mogą zwracać się do 
mnie niepełnosprawni miesz-
kańcy Kołobrzegu i powiatu 
kołobrzeskiego oraz ich rodzi-
ny, także podopieczni Domów 
Opieki Społecznej, ale również 
turyści i kuracjusze przebywają-
cy w sanatoriach. Jestem dostęp-
na od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 14.00 
w swoim biurze, w nowej siedzi-
bie PCPR przy ul. Grottgera 11, 
wejście od ulicy Kasprowicza. 
Pracuję często w terenie, dlatego 
najlepiej wcześniej umówić się ze 
mną na spotkanie pod tel. 94 715 
17 17 wew. 25, przesłać e-mail na 
adres: k.szarlata-wozniak@po-
wiat.kolobrzeg.pl lub przesłać list 
z informacją o problemie pocztą 
tradycyjną. Postaram się interwe-
niować w każdej sprawie, nawet 
takiej, która osobie pełnospraw-
nej może wydawać się błaha. 

Dziękujemy za rozmowę
rozmawiała: Jolanta Wiatr
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– Interweniuję w każdej, nawet 
z pozoru błahej sprawie – mówi 
Karolina Szarłata-Woźniak.
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Pomarańczowa Droga 
na pomoc dzieciom z Rwandy

Nie ma znaczenia kto, jaką 
wiarę wyznaje, jakie ma pocho-
dzenie. W kraju dotkniętym lu-
dobójstwem (1994 r.) powstało 
miejsce, które łączy chętnych 
do pomocy osobom niepełno-
sprawnym. To miejsce to Ga-
tunda, a wsparcie oferuje m.in. 
Fundacja Pomarańczowa Droga, 
którą założyli jeleniogórzanie. 
Powstanie fundacji zbiegło się 
z wizytą gości z Rwandy w Pol-
sce, więc była to okazja do propa-
gowania idei pomocy. – Chcemy 
uruchomić program adopcji na 
odległość – mówiła Małgorzata 
Kupnicka, prezes fundacji, która 
jest jednocześnie wolontariuszką 
na Madagaskarze. Pomóc moż-
na także m.in. wpłacając datki 
na konto fundacji (szczegóły na 
stronie pomaranczowadroga.pl).

Zarówno obecna dyrektorka, 
jak i jej mąż pastor w dzieciństwie 
musieli uciekać z kraju. Ciocia 
i wujek Elevanie byli głuchonie-
mi, uratowali ją, a ta po powro-
cie do kraju założyła szkołę dla 
niesłyszących dzieci, chcąc w ten 
sposób spłacić dług. – To była 

wojna domowa, 
którą sprowoko-
wali biali: Belgowie 
i Niemcy – podkre-
śla Izabela Godyń. 

Goście zgromadzeni w Palar-
ni Kawy na Placu Ratuszowym 
zaznaczyli, że obecnie wiele się 
zmieniło w tym niewielkim afry-
kańskim kraju. W dowodach 
osobistych nie ma już informacji 
kto jest Hutu, a kto Tutsi – wszy-
scy są Rwandyjczykami. Proble-
mem jest jeszcze niepełnospraw-
ność – wielu rodziców wstydzi się 
głuchoniemych dzieci. W szkole 
mają okazję nauczyć się kilku za-
wodów, wspólnego języka migo-
wego, a coraz więcej osób zdaje 
egzamin państwowy, co świadczy 
o powodzeniu misji.

Podczas spotkania była oka-
zja wysłuchać historii życia osób 
reprezentujących Umutara Deaf 
School oraz fundację Friends of 
Handicap in Rwanda, a także zo-
baczyć czym się zajmują oraz za-
dawać wiele pytań, zgłębiając tym 
samym wiedzę na temat „kraju 
tysiąca wzgórz”, który wstaje z ko-

lan. – Rwanda nie ma 
bogactw naturalnych: 
złota, diamentów, 
ropy, gazu. Bogac-
twem jest przepiękny 
kraj, bardzo serdecz-
ni ludzie – mówiła 
Izabela Godyń, była 
nauczycielka Szkoły 
Podstawowej w Świe-
rzawie.  

Chcemy też współpracować 
z organizacją na Madagaskarze, 
która pomaga dziewczętom po 
ciężkich przejściach życiowych, 
jak kradzież czy prostytucja. Ko-
biety na Madagaskarze mają cięż-
kie życie i decyzją sądu znajdują 
się w ośrodku, który również 
chcemy wspomóc – podkre-
śliła Małgorzata Kupnicka. – 
Mogą nauczyć się zawodu, wejść 
w społeczeństwo z poczuciem 
własnej wartości. Nie muszą na 
ulicy sprzedawać własne ciało czy 
wyjść za mąż za złego człowieka, 
żeby mieć co jeść – dodała.

W rwandyjskiej szkole dla 
głuchoniemych są osoby od 7. 
do 20. roku życia, różnych ple-
mion, różnych wyznań. – My, 
jako Fundacja, współpracujemy 
z wszystkimi – z kościołami, 
organizacjami świeckimi. Nam 
chodzi o ludzi – mówiła prezes 
Pomarańczowej Drogi. – Moim 
zdaniem w Polsce ekumenizm 
jest teorią. Sama 27 lat katechi-
zowałam, więc wiem co mówię – 
wyznała Izabela Godyń. W Fun-
dacji pomagamy dzieciom, nie 
interesuje nas kto, w co wierzy. 
Jak widzę głodne dziecko, moje 
serce jest złamane – dodała I. 
Godyń.

Tekst i fot. Przemek Kaczałko

Wyjątkowi goście odwiedzili Jelenią Górę. Na za-
proszenie Fundacji Pomarańczowa Droga, w Palar-
ni Kawy Aromacafe odbyło się spotkanie z pastorem 
Dominikiem Ndagijimaną oraz Elevanie Kamana, 
dyrektorką szkoły w Gatunda (Rwanda).
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Czteroosobowa  drużyna Jele-
niogórskiego Klubu Sporto-
wo-Rehabilitacyjnego brała 
udział w Turnieju Osób Nie-
pełnosprawnych w Bocci, który 
odbył się pod koniec września 
w Mausz Ostrów k. Gdańska. 
W rozgrywkach wzięło udział 
60 osób z: Gdańska, Siedlec, 
Bydgoszczy, Giżycka, Lęborka, 
Szczecina, Grudziądza i Jele-
niej Góry.

Boccia to sportowa dyscypli-
na paraolimpijska wywodząca 
od włoskiej gry w bule i jest jed-
ną z najpopularniejszych dys-
cyplin sportowych wśród osób 
niepełnosprawnych. Polega na 
umieszczeniu kul jak najbliżej 
celu. Dzięki prostym relatywnie 
zasadom w dowolności wprowa-
dzania kul na boisko, gra stała 
się doskonałą rozrywką dla osób 
borykających się z ograniczenia-
mi ruchowymi.

W grach indywidualnych ro-
zegrano na turnieju mecze dla 

Jeleniogórscy zawodnicy 
mocni są w bocci

górski weteran sportu niepeł-
nosprawnych Wiktor Żuryński 
przed reprezentantami Lęborka 
i Siedlec.

Bardzo dobrze wypadli 
też jeleniogórscy zawodnicy 
w klasyfikacji drużynowej, zaj-
mując III miejsce za Szczecinem 
i Grudziądzem, pokonując ekipy 
z Siedlec, Bydgoszczy, Giżycka 
i Gdańska (skład drużyny: Bro-
nisława i Zdzisław Kołodziej 
oraz Krystyna Żuryńska).  

W.Ż.

Jeleniogórski Klub Sporto-
wo-Rehabilitacyjny zamie-
rza jeszcze szerzej propago-
wać tę grę zwłaszcza wśród 
osób z porażeniem mózgo-
wym i niepełnosprawnych 
ruchowo. Zajęcia odbywać 
się będą w soboty, w Szkole 
Podstawowej nr 11 o godz. 
12.00.  Szczegółowe infor-
macje pod numerem telefo-
nu 601 95 25 60.

grupy wózkowiczów i pozosta-
łych osób niepełnosprawnych 
ruchowo, rzucających z pozycji 
siedzącej. Zwyciężył jelenio-
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Niepełnosprawni w Grecji
Światowa Organizacja Zdrowia 
szacuje, że w większości krajów 
świata osoby niepełnosprawne 
stanowią 8-10 procent populacji. 
W Unii Europejskiej, zgodnie 
z danymi World Health Organi-
zation (WHO) odsetek osób nie-
pełnosprawnych waha się w gra-
nicach 10-15 procent. W ostatniej 
dekadzie zanotowano stopę 
wzrostu o 2-7 procent. Szacuje 
się, że dotyczy to około 80 mln 
Europejczyków, co tłumaczy się 
głównie dużą liczbą wypadków 
drogowych.

W Grecji liczba osób niepeł-
nosprawnych sięga blisko miliona, 
z czego prawie 35 procent mieszka 
w Attyce (Ateny i okolica). Oficjal-
ny spis nie istnieje, ze względu na 
zbyt powolny przepływ danych (!).

Ateny są kolebką kultury 
i demokracji, w której istotą zawsze 
była szczególna troska o najsłabsze 
grupy społeczne. To historia. Jak 
dostosowana do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych jest stolica Grecji? 
Otóż do niedawna wiele miejsc tej 
pięknej aglomeracji było niego-
ścinnych i niedostępnych nawet 
dla zdrowych i pełnosprawnych 
mieszkańców, a co dopiero niepeł-
nosprawnych, poznających miasto 
turystów. 

Tworzenie infrastruktury do-
stępności nie jest łatwym zada-
niem, zwłaszcza w takim mieście 
jak Ateny, które liczy sobie 3500 
lat historii, składające się ze sta-
rych i jeszcze starszych budynków 
i budowli porozrzucanych bez 
większego składu przy małych, wą-
skich uliczkach, z jeszcze węższymi 
chodnikami i na różnych wysoko-
ściach. Kolejni merowie Aten od 
około 15 lat systematyczne starają 
się niwelować i ulepszać poszcze-
gólne ulice, dzielnice. Obecnie jest 
to zadanie priorytetowe i od 2004 
roku (Igrzyska Olimpijskie) syste-
matycznie poprawia się wizerunek 
miasta. Centrum z głównymi pla-

cami Omonia i Syntagma uzyskało 
nowe chodniki z płyt o specjalnych 
prowadnicach dla osób słabo wi-
dzących i niewidomych oraz dla 
osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. Akademia Platona 
stworzyła specjalne miejsce zabaw 
z odpowiednim wyposażeniem 
przystosowanym do wymogów 
dzieci niepełnosprawnych.

Władze miasta poza systema-
tycznym poprawianiem infra-
struktury, rozpoczęły również sze-
roko zakrojoną akcję edukacyjną 
i informacyjną, uświadamiającą 
społeczeństwu potrzeby osób nie-
pełnosprawnych pt. „Projektowa-
nie dla wszystkich”. Równocześnie 
zmieniły się przepisy budowlane, 
jak i miejskie dotyczące zagospo-
darowania terenu. Obecnie zwraca 
się szczególną uwagę na potrzeby 
ludzi mniej sprawnych i zabezpie-
cza dostęp do wszystkich części 
miasta, centrów rekreacyjno-kul-
turalnych, obiektów sportowych, 
szeroko rozumianej przestrzeni 
publicznej, sklepów, szkół, uczelni 
oraz zakładów pracy.

Jak wynika z badań opinii pu-
blicznej przeprowadzonych w 2013 
roku na próbie 4506 osób, wśród 

51,6 procent respondentów są 
osoby z niepełnosprawnością lub 
przewlekle chore. Osoby te na-
rzekają głównie (49,1 procent) na 
problemy finansowe i ograniczenia 
w życiu publicznym. Jednocześnie 
88,2 procent respondentów uważa, 
iż przeszkodą do godnego życia dla 
osób niepełnosprawnych jest sła-
bość struktur państwowych, z cze-
go 73,3 procent mówi o uprzedze-
niach społecznych. Aż 95,5 procent 
badanych uważa, że kryzys, który 
objął Grecję stał się przyczynkiem 
do powstania trudności nie do po-
konania dla rodzin osób z dysfunk-
cjami.

Mówiąc o dyskryminacji 
w Grecji, to 79,4 procent badanych 
uważa, iż są powszechne i głównie 
można je zauważyć w procesie za-
trudniania osób niepełnospraw-
nych, w turystyce oraz dostępie do 
miejsc publicznych.

W czasie kryzysu, czyli 
w okresie ostatnich trzech lat, sy-
tuacja materialna osób niepełno-
sprawnych uległa pogorszeniu. 
Jednak jak podkreślają Joanis 
Vardakastanis (Prezes greckiej 
Narodowej Konfederacji Osób 
Niepełnosprawnych (ESAA); pre-
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zes Europejskiego Forum Osób 
Niepełnosprawnych (EDF) i wi-
ceminister pracy Wasylis Kegiero-
glou: „należy ciężej pracować, aby 
ta zła sytuacja, została jak najszyb-
ciej uleczona, a to, że obecny rząd 
nie budzi zaufania osób z dys-
funkcjami musi ulec jak najszyb-
szej zmianie”.

Największym zaufaniem spo-
łecznym obecnie cieszą się organi-
zacje pozarządowe zajmujące się 
problemami osób niepełnospraw-
nych. Takich organizacji jest wiele 
i działają prężnie, systematycz-
nie naciskając na partię rządzącą. 
Dzięki ich działaniom w istnieją-
cym obecne kryzysie parlament 
podjął uchwałę 30 września 2016 r., 
iż wypłaty rent i emerytur dla 
wszystkich beneficjentów którzy 
są niepełnosprawni, przewlekle 
chorzy oraz rodziców i opiekunów 
prawnych, to priorytet.

Krajowa Konfederacja Anapi-
ria – to przedstawiciel wszystkich 
organizacji osób niepełnospraw-
nych w społeczeństwie i państwie 
greckim. Krajowa Konfederacja 
Osób Niepełnosprawnych (ESA-
meA) to instytucja założona 
w 1989 roku na bazie organiza-
cji osób niepełnosprawnych oraz 
ich rodzin, w celu obrony kwestii 
wspólnych dla wszystkich grup. 
Obecnie tworzy prężne, niezależ-
ne i potężne ciało promujące po-
litykę pełnego uczestnictwa osób 
z niepełnosprawnościami w życiu 
publicznym, społecznym, gospo-
darczym, politycznym i kultural-
nym kraju. Przedstawiciele Kon-
federacji uczestniczą w różnych 
komisjach i komitetach państwa 
greckiego, promując w ten sposób 
prawa osób niepełnosprawnych.

Równocześnie uczestniczy 
aktywnie w Europejskim Forum 
Osób Niepełnosprawnych, repre-
zentując Grecję w dialogu z Komi-
sją Europejską, Parlamentem i in-
nych instytucjach europejskich. 

Konfederacja koncentruje się 
na walce o równe szanse i walce 
z dyskryminacją, a nie na pasyw-

nej opiece nad ludźmi z niepełno-
sprawnościami. 

Należy też podkreślić, że wła-
dze poszczególnych miast w Grecji 
starają się jak najbardziej ułatwić 
życie osobom z dysfunkcjami. Już 
od kilku lat rozpoczęła działalność 
specjalna usługa telefoniczna „Li-
nia Obywatel 1595” oraz centra 
serwisowe „7”, których zadaniem 
jest w każdej sytuacji spełnić stan-
dardy dostępności dążąc do mini-
malizacji uciążliwości i ogranicze-
nia zbędnych ruchów w sektorze 
usług, co ma przyczynić się do 
poprawy jakości życia osób z dys-
funkcjami.

Linia Obywatel 1595 – to dzia-
łalność miasta z zaangażowaniem 
osób specjalnie przygotowanych 
do tej funkcji.

W ostatnim czasie w Karko-

noskim Sejmiku Osób Niepełno-
sprawnych odbyły się warsztaty 
pt. „Asystent funkcjonalny Osoby 
Niepełnosprawnej”. Ateńska Li-
nia Obywatel 1595 działa właśnie 
w oparciu o takich asystentów 
funkcjonalnych, ludzi przygotowa-
nych do niesienia pomocy osobom 
niepełnosprawnym, znających spe-
cyfikę poszczególnych schorzeń, 
dysfunkcji.

Mam nadzieję, iż w niedługim 
czasie uda się również w Jeleniej 
Górze stworzyć taką linię, gdzie 
osoba potrzebująca będzie mogła 
zadzwonić i poprosić o pomoc 
w każdej nawet, być może dla wie-
lu, prozaicznej sprawie, jaką jest 
zrobienie zakupów, czy wyjście do 
lekarza, kina, teatru.

Anna Daskalakis
wolontariuszka KSON

O AUTORCE
W latach 1989-2005 mieszkała i pracowała w Atenach. Prowadziła 

szeroką działalność na rzecz Polonii greckiej, współpracując ze Związ-
kiem Polsko-Greckim im. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa, współuczest-
nicząc w redagowaniu i wydawaniu polskojęzycznych tygodników: 
Nowy Kurier Ateński, Echo Tygodnia oraz PlayMenn. Przez szereg lat 
pod jej opieką była siedziba Związku – Dom Polonii, wraz ze wszyst-
kimi organizacjami członkowskimi oraz Szkołą Polską, Przedszko-
lem, Zespołem Muzycznym „Polskie Ptaszęta”, Zespołem Sportowym 
„Panpolonikos” itp. Współpracowała z organizacjami walczącymi 
przeciw dyskryminacji. Uczestniczyła w konferencjach antyrasistow-
skich i corocznych festiwalach na rzecz uchodźców. Współpracowała 
z greckimi mediami: Elefterotipia, Ta Nea, Proino Kafe. Wraz z Ilija-
sem Prowopulosem systematycznie poruszali istotne dla życia Polonii 
problemy. Dzisiaj jest wolontariuszką w Karkonoskim Sejmiku Osób 
Niepełnosprawnych i jak twierdzi, zamierza doprowadzić do wymiany 
doświadczeń Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych w Grecji i w Pol-
sce łącznie z wymianą turystyczną. 
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JELENIA GÓRA jest SZALONA
Tak zgodnie podkreślali uczestnicy konkursu, zorganizowanego m.in. przez  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. Każdy otrzymał nagrodę.

– Konkurs „Szalona Jelenia 
Góra” skierowany jest do osób 
chorujących psychicznie. Po-
przez prace plastyczne i literackie 
pokazują one swoją aktywność 
twórczą i to, w jaki sposób wy-
obrażają sobie swoją Jelenią Górę 
– wyjaśnia Mirosława Hamera, 
dyrektor Regionalnego Centrum 
Wspierania Inicjatyw Pozarządo-
wych.

Konkurs odbył się w ramach 
projektu „Centrum Zdrowia Psy-
chicznego jako zindywidualizo-
wane wsparcie”, realizowanego 
przez MOPS w Jeleniej Górze, 
RCWiP oraz Dolnośląskiego 
Stowarzyszenia Aktywnej Reha-
bilitacji Art. Wpłynęło 11 prac, 
przygotowanych przez 10 auto-
rów. Wśród nich były 2 prace li-
terackie, pozostałe to prace pla-
styczne. M. Hamera przyznała, 
że niektóre z konkursowych dzieł 
wykonywane były trudnymi 
technikami.

– Uważamy, że pozytywna eks-
presja często negatywnych emo-
cji jest bardzo ważna w procesie 
leczenia chorób psychicznych – 
mówi Anna Jędryczka-Hamera, 
przewodnicząca Dolnośląskiego 
Stowarzyszenia Aktywnej Rehabi-
litacji Art, które zajmuje się wspo-

maganiem osób doświadczają-
cych choroby psychicznej. – Poza 
tym, aktywność związana z wła-
sną twórczością pomaga czerpać 
radość z życia, co jest bardzo waż-
ne. Można być bardzo bogatym, 
ale nieszczęśliwym.

Jak ocenia prace? – Są bardzo 
różne. Cieszę się, że nie pojawiło 
się tutaj bardzo dużo obiektów. 
W WTZ i oddziałach dziennych 
jest taki niezbyt dobry zwyczaj, 
że podopiecznym daje się do 
wykonania zadania poniżej ich 
poziomu intelektualnego i wtedy 
konfrontuje się ich z bezradno-
ścią. My wychodzimy z założenia, 
że liczy się proces i twórczość, 
i uwalnianie czegoś, co jest ory-
ginalne – wyjaśnia. – Myślę, że 
prace, które dostały dwie pierw-
sze nagrody, są bardzo nietypowe 
a przy tym samodzielne. To nie 
jest tak, że instruktor pokoloro-
wał kartkę, a artysta dokleił dwa 

kółka.
Laureaci otrzy-

mali nagrody pie-
niężne o wartości od 
50 do 150 złotych. 
Co ważne, każdy 
z uczestników otrzy-
mał choćby wyróż-
nienie (50 złotych).

Jednym z laure-
atów konkursu został 
Piotr, który od 16 lat 

choruje na schizofrenię parano-
idalną. – Namalowałem tło, a na 
to nakleiłem wyciętego z gazety 
jelenia, który stoi w centralnym 
punkcie kartki, na takiej jakby 
górze z kamienia – opisuje swoją 
pracę. – Jest on bardziej podobny 
do człowieka niż do jelenia. Koja-
rzy mi się z mieszkańcem Jeleniej 
Góry, który wie, na czym stoi. Do 
tego ma koniczynkę – symbol 
szczęścia.

Przyznał, że pomysł na pra-
cę przyszedł mu bardzo szybko. 
– Gorzej było z wykonaniem – 
nie ukrywa. – Miałem proble-
my, musiałem poprawiać, ale na 
końcu wyszło mi dobrze. Nie 
spodziewałem się, że wygram, to 
jest bardzo miłe. Takie konkursy 
motywują do dalszego działania.

Kiedy rozmawialiśmy, nie 
wiedział jeszcze dokładnie na co 
przeznaczy nagrodę. – Na pewno 
coś wymyślę – mówi. Podobnie 
jak Sylwia z Mysłakowic, druga 
laureatka.

– Zrobiłam kolaż. Pani in-
struktorka zaproponowała, że 
to będzie najlepsze rozwiązanie 
– mówi nam. – Wycinałam z ga-
zet kamieniczki z rynku. Jelenia 
Góra to ładne miasto – śmieje się.

A czy szalone? Przekonajcie 
się sami, oglądając prace laure-
atów.

Robert Zapora
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W kowarskim Ratuszu odbyło się w poło-
wie października spotkanie podsumowują-
ce ósmą edycję programu „Ratujmy Wzrok 
Dzieciom” i rozpoczynające jej kolejną od-
słonę. Początki tego programu przypadają 
na lata 2003/2004 kiedy to w ramach idei 
społecznej, Miasto Jelenia Góra, JZO oraz 
Rotary Club wspólnie z optykami zainicjo-
wali program profilaktyki i korekcji wzroku. 
Dwa lata później dołączyły Kowary.

W Kowarach podsumowano kolejną edycję programu profilaktyki i korekcji wzroku

Od lat badają dzieciom oczy

Na spotkanie zostali zapro-
szeni dyrektorzy, nauczyciele 
kowarskich szkół, burmistrz 
Karpacza, przedstawiciele rady 
miasta, Rotary Club oraz firm 
biorących udział w programie. 
Z ramienia JZO przybyły Bogu-
miła Zbyszyńska, która zrefero-
wała działalność w minionym 
roku szkolnym oraz Hanna Czy-
żewska przedstawiająca prezen-
tacje o szkodliwości światła nie-
bieskiego na wzrok. 

– Kiedyś na jakimś spotkaniu 
podszedł do mnie Jan Burnos 
i powiedział, że razem z Rota-
ry Club mają taki pomysł, żeby 
miasto sfinansowało badania 
wzroku dzieciom na pozio-
mie szkoły podstawowej i gim-
nazjum. Rotarianie przekażą 
oprawki dla dzieci, a JZO prze-

każe soczewki okularowe. Przy-
stałem na ten pomysł. Później 
porozmawiałem z Tomaszem 
Celmerem, właścicielem Przy-
chodni Rodzinnej CITO w Ko-
warach i on znalazł fundusze, 
żeby przebadać dzieci ze szkół 

wspomina ówczesny burmistrz 
Kowar Mirosław Górecki.

Od tej pory do roku szkolnego 
2015/2016 zbadano w Kowarach 
1 500 uczniów i wystawiono 373 
recepty na  korekcję wady wzroku. 
Tylko w minionym roku szkol-

„
„

W Kowarach na 
przebadane w ramach 

akcji dzieci prawie  
20% z nich wystawiono 

recepty.  

nym zbadano okulistycznie 223 
dzieci i wystawiono 41 recept  na 
okulary. JZO przekazało 46 socze-
wek okularowych z powłoką anty-
refleksyjną, których montażu do 
oprawek dokonali kowarscy opty-
cy, czyli Jan Burnos i Małgorzata 
Ulanowska oraz Salon Optyczny 
Focus. Rotary Club dofinanso-
wał zakup 10 opraw okularowych 
dzieciom rodzin będących w 
trudnej sytuacji materialnej.

Bożena Wiśniewska, bur-
mistrz Kowar przyznaje, że na 
początku programu trzeba było 
przekonywać rodziców dzieci 
objętych programem do wzięcia 
udziału w projekcie, bo często 
wydawało im się, że ich dzieci 
nie mają problemu ze wzrokiem. 

Tekst i fot. 
Robert Czepielewski
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Przez 11 lat dzień w dzień przygotowywał, a później rozwoził ka-
napki dla potrzebujących dzieci z jeleniogórskich szkół i placó-
wek, a od dziewięciu lat odwiedza i wspiera chorych z Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego Caritas w Jeleniej Górze – mowa o Pio-
trze Wilczyńskim. Pomoc innym jest jego rehabilitacją dającą mu 
siłę i motywującą go do działania. 

Leczy się pomagając innym

– Jestem chory na schizofre-
nię i mówię o tym po pierwsze 
dlatego, że chcę być uczciwy 
wobec tych, którzy mnie znają, 
a poza tym uważam, że w Polsce 
potrzebna jest edukacja ludzi 
dotycząca chorób psychicznych. 
Czasami przez wiele 
miesięcy jest dobrze, 
ale kiedy pojawia się 
nawrót choroby, leczę 
się w szpitalu przez 3-4 
miesiące. Większość 
chorych na tę chorobę, 
to ludzie samotni, tak 
jak ja. Na szczęście są 
leki, które pomagają, 
ale potrzebna jest też 
pomoc innych. Kiedyś 
znalazł się ktoś, kto mi 
pomógł, dlatego czuję, 
że mam dług do spła-
cenia wobec innych 
potrzebujących ludzi 
– mówi Piotr Wilczyń-
ski, który nie zawsze 
zmagał się z chorobą.  

– Kiedy w 2000 r. zachoro-
wałem, moje życie zupełnie się 
zmieniło. Po leczeniu rozpoczą-
łem swoją działalność charyta-
tywną. Zaczęło się od tego, że na 
cmentarzu spotkałem księdza 
Jerzego Gniatczyka z Kościoła 
na Osiedlu Czarnym. Powiedział 
mi, że w salce przy kościele co-
dziennie robione są kanapki dla 
potrzebujących dzieci i że mogę 
tam przyjść by pomóc. Pomy-
ślałem: „o czym on mówi”, ale 
poszedłem i zostałem tam przez 

11 lat. Wstawałem o czwartej 
rano, by na piątą być na miej-
scu. Dojeżdżałem tam rowerem 
lub samochodem. Od szóstej do 
ósmej w cztery osoby (a czasami 
i w dwie) robiliśmy po 500 – 700 
kanapek dla dzieci. Posiłki sam 

rozwoziłem po szkołach. W 2013 
roku zrobiliśmy milionową buł-
kę… Oczywiście nie robiłem 
ich sam. Do dzisiaj kanapki dla 
dzieci przygotowują tam: Teresa 
Gregorczyk, Laila Łoś i Jadwiga 
Kownacka. Ja w 2013 roku pod-
jąłem pracę w firmie kompute-
rowej i musiałem zrezygnować 
z działań na rzecz dzieci, ale 
znalazłem sobie nowe wyzwanie 
– opowiada P. Wilczyński. 

Od 2007 roku odwiedza 
i wspiera chorych z Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego Ca-
ritas w Jeleniej Górze. – Tam 
poznałem 43-letnią Adę z czte-
rostronnym porażeniem koń-
czyn, która może tylko poruszać 
głową, 52-letnią Ewę z zanikiem 
mięśni, Leszka po 50-tce, Maćka, 
Filipa i innych. Zrozumiałem, 
że moje problemy w porówna-
niu z problemami chorych ludzi 
przebywających w tym zakła-
dzie, są drobiazgiem – opowiada 
pan Piotr. 

Jeleniogórzanin przekonuje, 
że by pomóc tym lu-
dziom, nie trzeba mieć 
wielkich pieniędzy czy 
ogromu czasu. – Wie-
lu przegląda program 
telewizyjny czy reper-
tuar kinowy w nadziei, 
że znajdzie w nim coś 
dla zabicia czasu. Tym-
czasem, chorzy ludzie 
z Caritasu są głod-
ni kontaktu z drugim 
człowiekiem. Potrze-
bują troszkę uwagi, 
odrobiny uśmiechu, 
potrzymania za rękę. 
Początkowo może to się 
wydawać trudne. Jest 
tam jednak niezwykła 
pani Maria, kierownik 

ośrodka, która podpowie do 
kogo podejść. Ja teraz już jestem 
u niemal wszystkich – co ty-
dzień lub dwa razy w tygodniu. 
Jednym powiem „dzień dobry”, 
innym naprawię pilota, potrzy-
mam za rękę, a do jeszcze innych 
się uśmiechnę, bo wielu tych lu-
dzi nie potrzebuje niczego, poza 
kontaktem z drugim człowie-
kiem – dodaje Piotr Wilczyński. 

Angelika Grzywacz-Dudek 
Fot. Angelika Grzywacz-Dudek
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rorzy, oceniając wiersze autorów 
i prace plastyków – amatorów.

W tym roku Stowarzyszenie 
W Cieniu Lipy Czarnoleskiej ob-
chodzi 10 rok istnienia i od samego 
początku integruje w swoim gronie 
osoby starsze i niepełnosprawne 
umysłowe. Jako organizacja non-
-profit wydaje własnym sumptem 
almanachy i antologie lub korzysta 
z dofinansowania urzędu miasta, 
prywatnych sponsorów czy przed-
siębiorstw. Tak było i tym razem; 
antologia „Dekada kwitnących lip”, 
która jest 103 pozycją wydawniczą 
stowarzyszenia, została dofinanso-
wana przez Przedsiębiorstwo SI-
MET SA. w Jeleniej Górze.  

Muzeum Miejskie „Dom 
Gerharta Hauptmanna” w Ja-
gniątkowie zaprasza co roku oso-
by niepełnosprawne na Integra-
cyjne Wigilie Karkonoskie, są 
one podsumowaniem całorocznej 
współpracy członków stowarzy-
szenia w różnych organizacjach. 
Z reguły przekazuje się wówczas 
autorom almanachy powstałe po 
konferencjach i warsztatach lite-
rackich, a niepełnosprawni pre-
zentują swój rozmaity dorobek. 
Podczas tych grudniowych spo-
tkań przy opłatku rozstrzygane 
są turnieje poetyckie, zawsze in-
spirowane innym hasłem. W tym 
roku hasłem przewodnim turnie-
ju poetyckiego podczas wigilii, 
która odbędzie się 5 grudnia, bę-
dzie „Gwiazdka na każdy dzień” .

Jan Czarnoleski
Fot. Użyczone

„Dekada kwitnących lip” dla poetów z WTZ 
W Muzeum Miejskim „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej 
Górze odbyły się 7 października uroczystości związane z obcho-
dami Dni Europy. Wśród zaproszonych gości znalazł się również 
klub literacki „W cieniu lipki” z Warsztatów Terapii Zajęciowej 
PSOUU, razem z opiekunką i założycielką klubu Teresą Anacko. 

Z tej okazji wręczono antologię 
„Dekada kwitnących lip” wyda-
ną we wrześniu przez Stowarzy-
szenie W Cieniu Lipy Czarnole-
skiej, w której członkowie klubu: 
Roksana Grabowiecka, Tomasz 
Kubus, Stanisław Mikołajczak, 
Brygida Zmarzlik, Agnieszka 
Wolska, Monika Telega i Ryszard 
Murczak, zaprezentowali swój do-
robek poetycki. 

Stowarzyszenie współpracuje 
z klubem „W cieniu lipki” od sa-
mego początku, zapraszając ich 
członków i osoby niepełnospraw-
ne intelektualnie z WTZ na orga-
nizowane warsztaty i konferencje. 
Nasi poeci – literaci byli zaprasza-
ni przez Stowarzyszenie W Cieniu 
Lipy Czarnoleskiej na kilkudniowe 
Integracyjne Warsztaty Literac-
kie („Terapia słowem”, „Terapia 
Dźwiękiem”, „Terapia ruchem, ge-
stem i tańcem”), gdzie brali udział 
m.in. w konkursach literackich 
i odnosili sukcesy – napisała w an-
tologii pani Teresa Anacko. 

Jest to współpraca dwustron-
na, ponieważ stowarzyszenie 
jest również gościem na mul-
tidyscyplinarnych spotkaniach 

w Warsztatach Terapii Zajęcio-
wej, prowadzonych przez Polskie 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym, 
np. członkowie stowarzyszenia 
W Dniu Godności Osoby z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną 
w roku 2013 brali udział jako ju-

Wiersz Ryszarda Murczaka, 
członka klubu spod znaku  
„W cieniu lipki”, zamieszczony  
w antologii: 

Oczarowanie

Miałem dziewczynę
W czarnym kapeluszu
Czarne oczy
Ozdabiały okulary
Spod kapelusza
Wydostał się jasny lok
Żółta sukienka
Lekko powiewała na wietrze
Zawirowały liście
Zawirował świat
Za chwilę trzymałem 
      ją za rękę!
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Ruszyła mapa bezpieczeństwa
W środę (5 października) na 
terenie województwa dolnoślą-
skiego, w tym w regionie jele-
niogórskim ruszyła Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa. Dzięki niej każdy będzie 
mógł... zgłosić przestępstwo 
i inne zagrożenia przez inter-
net!

Krajowa Mapa Zagrożeń jest 
narzędziem internetowym po-
zwalającym na przekazywanie 
przez mieszkańców informacji 
o miejscach i zdarzeniach, które 
w ich ocenie są niebezpieczne. 
Każdy z sygnałów przekazanych 
w ten sposób policji zostanie 
sprawdzony przez funkcjonariu-
szy.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa opiera się o infor-
macje skatalogowane w trzech 
płaszczyznach:

– informacje gromadzone 
w policyjnych systemach infor-
matycznych,

– informacje pozyskiwane od 
społeczeństwa w trakcie bezpo-
średnich kontaktów z obywatela-
mi, przedstawicielami samorzą-
du terytorialnego i organizacji 
pozarządowych, a także w trak-
cie realizowanych debat społecz-
nych poświęconych bezpieczeń-
stwu publicznemu,

– informacje pozyskiwane od 
obywateli (internautów) z wyko-
rzystaniem platformy wymiany 
informacji.

Informacje prezentowane na 
mapach uwzględniają zarówno 
wybrane kategorie przestępstw 
i wykroczeń, jak i zagrożenia, 
które w subiektywnym odczuciu 
mieszkańców negatywnie wpły-
wają na ich poczucie bezpie-
czeństwa.

Aby przekazać 
informację o da-
nym miejscu, gdzie 
według oceny zgła-
szającego dochodzi 
do niepokojących, 
naruszających pra-
wo zjawisk, należy 
wejść na policyjną 
stronę interneto-
wą komendy woje-
wódzkiej, komen-
dy miejskiej bądź 
powiatowej. Baner 
z odnośnikiem do 
Krajowej Mapy 
Zagrożeń widocz-
ny będzie na stro-
nie głównej. Za 
pierwszym razem 
po uruchomieniu 
Krajowej Mapy Za-
grożeń Bezpieczeń-
stwa użytkowni-
kowi wyświetli się 
regulamin serwisu 
internetowego. Aby skorzystać 
z możliwości dodania na mapie 
miejsca zagrożonego koniecz-
ne jest zapoznanie się z nim 
i zaakceptowanie jego zapisów. 
Gdy już to uczynimy, pojawi się 
okno mapy zawierające wszystkie 
zgłoszenia dodane przez użyt-
kowników serwisu. Korzystając 
z wirtualnych narzędzi jakimi 
dysponuje Krajowa Mapa Zagro-
żeń Bezpieczeństwa, możemy za-
znaczyć miejsce, którym chcemy 
zainteresować policję, wskazując 
rodzaj zagrożenia, jaki według 
nas w nim występuje. W przy-
padku problemów z obsługą, 
zawsze możemy skorzystać z in-
strukcji, która w wersji cyfrowej 
znajduje się w serwisie Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
Takie zgłoszenie trafi do funkcjo-

nariuszy odpowiedniej komór-
ki policji. Zebrane informacje 
zostaną następnie sprawdzone 
przez policjantów.

Należy pamiętać o tym, że 
zgłoszenia dokonywane poprzez 
Krajową Mapę Zagrożeń Bez-
pieczeństwa nie zastępują po-
trzeby pilnej interwencji Policji. 
W tego typu przypadkach nale-
ży korzystać z numerów alarmo-
wych 112, 997.

Z narzędzia należy korzystać 
w sposób rozsądny. Każde nanie-
sione zagrożenie wywoła odpo-
wiednią reakcję Policji. Z jednego 
łącza internetowego można zgło-
sić jedno zagrożenie na dobę.

podinspektor Edyta Bagrowska
rzecznik prasowy KMP 

w Jeleniej Górze
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Listy pani Ziuty

Ponad granicami w Piechowicach

OSTROŻNOŚCI 
NIGDY ZA 

WIELE
Słońca latem nie brakowało, 

czyli byli urlopowicze nie mogą 
ponarzekać na pogodę. Wyszu-
kują więc sobie zastępcze tema-
ty. Niektórym nie podobało się, 
że śledzie w Bałtyku podpływały 
zbyt blisko brzegu i utrudniały 
pacholętom pluskanie się w wo-
dzie. Najczęściej jednak słyszy 
się narzekania na gastronomię, 
a szczególnie pazernych kelne-
rów chcących oskubać biednych 
wczasowiczów. Moja sąsiadka 
jadła obiad w gronie rodzinnym, 
czyli w towarzystwie kilku wuj-
ków i cioć oraz jednej babci. Ra-
chunek wyniósł ponad dwieście 
złotych. Kelner poinformował 
ją, że przy tej kwocie należy mu 
się dziesięcioprocentowy napi-
wek, ale się mocno rozczarował, 
bo dzielna sąsiadka dała odpór 
draństwu i nie dostał ani grosza. 

Mąż potwierdził jej wersję. Dodał 
tylko, że po wyjściu z lokalu się-
gnęła do eleganckiej torebki po 
chusteczkę higieniczną i zgniotła 
dwa surowe jajka.

Zdarzenie to potwierdza starą 
prawdę, że nie warto się narażać 
ani kelnerom, ani przedstawicie-
lom innych profesji usługowych. 
W 2015 roku sporo pisano o tym, 
co przytrafiło się podczas Tour 
de Pologne świeżo upieczonemu 
mistrzowi świata w kolarstwie 
Michałowi Kwiatkowskiemu, 
którego typowano na zwycięzcę 
wyścigu. Podczas pokonywa-
nia szóstego etapu coś zaczęło 
go kręcić w żołądku. Nie chciał 
zanieczyścić siodełka, a przede 
wszystkim niedawno połatanej 
szosy, dlatego skręcił do przy-
drożnej restauracji w celu sko-
rzystania z toalety. Tu został 
poddany wzrokowej ocenie babci 
klozetowej. Doszła do słusznego 
zresztą wniosku, że w kolarskich 
majtkach pieniędzy się nie nosi 
i pogoniła mistrza. Michał poje-
chał do najbliższej stacji benzy-
nowej, gdzie personel nie zażądał 
opłaty, choć doskonale zdawał 

sobie sprawę z tego, że do ro-
weru benzyny się nie leje. Straty 
czasowe były nie do odrobienia. 
Kwiatkowskiemu pozostało tylko 
wycofanie się z wyścigu.

Babcia klozetowa zadecydo-
wała więc o wynikach Tour de 
Pologne, ale może i o losach kra-
ju, jeśli przyjdzie do niej poseł, 
który źle się poczuje po nieświe-
żej pasztetowej, a pieniądze zo-
stawił w poplamionym tą paszte-
tową ubraniu. Babcia go pogoni, 
nie zdąży na głosowanie i przej-
dzie nie ta ustawa co trzeba.

Wiele może zależeć od śmie-
ciarzy, jeśli policzą, ile zebraliśmy 
w przeźroczystych workach bute-
lek po alkoholu, słoików po ogór-
kach konserwowych oraz śle-
dziach w oleju z cebulką. Potem 
Urząd Skarbowy łatwo stwierdzi, 
czy stać nas było na zakup tego 
wszystkiego.

Inni fachowcy też mogą zna-
leźć na nas haka. Radzę więc, aby 
do każdego podchodzić z prze-
sadnym nawet szacunkiem. Le-
piej być uznanym za przygłupa 
niż narazić się na kłopoty!

Ziuta Kokos

W dniach 15-16 października 
w Piechowicach odbył się I Festi-
wal Ponad Granicami „Wyśpie-
waj uśmiech”, w którym wzięli 
udział zuchy, harcerze z 8 Piecho-
wickiego Szczepu „Cicha Dolina” 
oraz dzieci z Jeleniogórskiego 
Stowarzyszenia Rodzin i Przyja-
ciół Dzieci z Zespołem Downa.

Pierwszego dnia uczestnikom 
towarzyszyły warsztaty wokalne 
i bębniarskie. Spróbowali swoich 
sił w warsztatach wokalnych, które 
były prowadzone w przez Tomasza 
Środę. Tutaj radość, śpiew uno-
siły się po całym ośrodku kultu-
ry. Uczestnicy uczyli się piosenek 
i rytmiki, które mieli zaprezento-

wać na gali finałowej. Członkowie 
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół 
Dzieci z Zespołem Downa udali się 
na krótką wycieczkę do Huty Szkła 
Kryształowego „Julia”, aby poznać 
historie hutnic-
twa. Również nie 
zabrakło warszta-
tów bębniarskich. 
Wystarczyły lek-
kie uderzenia 
rąk, by stworzyć 
melodię, niesa-
mowity klimat. 
Gala finałowa 
była pełna pozy-
tywnych emocji. 
Publiczność zo-

stała wręcz zaczarowana śpiewem 
i uśmiechem. Festiwal był bez-
stresowym konkursem, w którym 
zwycięzcami byli wszyscy uczest-
nicy. Projekt „Ponad Granicami” 
dofinansowany jest przez Miasto 
Piechowice.

Magda Miliszkiewicz

Warsztaty bębniarskie cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem.
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Niezwykła olimpiada

Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej już od wielu lat spotyka-
ją się w Międzyrzeczu na Olimpiadzie. Tegoroczna XIX Olimpiada 
Rękodzieła Artystyczno-Użytkowego odbyła się 23 września.

Organizatorami są Pol-
skie Towarzystwo Walki z Ka-
lectwem koło w Międzyrzeczu 
oraz Warsztat Terapii Zajęcio-
wej i Dom Pomocy Społecznej 
w Międzyrzeczu. Jak podkreśla 
kierownik WTZ w Międzyrzeczu 
Beata Romanowska, olim-
piada daje możliwość zapre-
zentowania zdolności oraz 
zdobytych w różnorodnych 
pracowniach umiejętności, 
ale także zintegrowania osób 
niepełnosprawnych z różnych 
placówek. Zadania nawiązu-
ją do zajęć, które prowadzone 
są na co dzień w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej. Uczestni-
cy rywalizują w konkurencjach 
z zakresu stolarstwa, ceramiki, 
plastyki, krawiectwa i robótek 
ręcznych, gastronomii, a także 
bukieciarstwa i dekoracji wnętrz. 
Czytający Rotę Olimpijską Mar-
cin Mazurkiewicz powiedział 
wszystkim uczestnikom, iż na-
leży „uznać udział w Olimpia-
dzie za zwycięstwo nad sobą”. 
Do Międzyrzecza przyjeżdża-
ją nie tylko uczestnicy Warszta-
tów Terapii Zajęciowej ale tak-
że innych placówek dla osób 
z niepełnosprawnością, nie tylko 
z Polski ale i z Niemiec. W tym 
roku uczestnikami byli przed-

stawiciele Ośrodka Dreibrück 
w Niemczech, Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej w Chwalęcach, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Gorzowie Wlkp., Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Gubi-
n i e , 

Warsztatów Terapii Za-
jęciowej w Kamieniu Wiel-
kim, Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Krośnie Odrzańskim, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Nowej Soli, Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej w Strzelcach 
Krajeńskich, Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej w Sulęcinie, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Wiechlicach, Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej w Zielonej Gó-
rze „Tęcza”, Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej w Zielonej Górze 
„Winnica”, Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Żarach, Środowi-
skowego Domu Samopomocy 

w Międzyrzeczu, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Międzyrzeczu, Powia-
towego Ośrodka Wsparcia „Ra-
zem raźniej” w Skwierzynie oraz 
w roli gospodarzy uczestni-
cy Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej w Międzyrzeczu. W Olim-
piadzie uczestniczyli również 
licznie przybyli goście, których 
przywitała Anna Kwiecińska – 
dyrektor Domu Pomocy Spo-
łecznej w Międzyrzeczu jed-
nostki prowadzącej Warsztat 
Terapii Zajęciowej. Goście z po-
dziwem obserwowali zmagania 
uczestników oraz powstające 
prace, nie brakło także pełnych 
uznania komentarzy i gratulacji.

W punktacji zespołowej zwy-
ciężył Warsztat Terapii Zaję-
ciowej w Kamieniu Wielkim. 
Uczestnicy otrzymali puchar wo-
jewody lubuskiego oraz nagro-
dę rzeczową. Zwycięzcami w po-
szczególnych konkurentach byli:

– Czesława Demczak (Warsz-
tat Terapii Zajęciowej Kamień 
Wielki) ceramika – płaskorzeź-
ba kompozycja dowolna,

– Tomasz Zakrzewski 
(Warsztat Terapii Zajęciowej 
Wiechlice) krawiectwo – far-
tuszek kuchenny, 

– Robert Cwener (Warsz-
tat Terapii Zajęciowej Mię-
dzyrzecz) stolarstwo – chus-

tecznik, 
– Angelika Kosińska (Powia-

towy Ośrodek Wsparcia „Razem 
Raźniej” ze Skwierzyny) plasty-
ka – zamek w Międzyrzeczu far-
ba plakatowa, 

– Adam Adamczak (Warsz-
tat Terapii Zajęciowej Gorzów 
Wlkp.) gastronomia – drzewko 
owocowe, 

– Marcin Majak (Warsztat Te-
rapii Zajęciowej Strzelce Krajeń-
skie) florystyka – bukiet jesienny.

Organizatorzy już zapraszają 
na jubileuszową XX Olimpiadę 
Rękodzieła Artystyczno-Użytko-
wego za rok.

Dorota Pilecka
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KRZYŻÓWKA z KSON-em

ROZWIĄZANIE

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

Nr 17

Litery z ponumerowanych i zaznaczonych pól utworzą rozwiązania. 
Należy wpisać je w miejsce obok, wyciąć, 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 
17”, bądź przynieść osobiście, w terminie do 30 listopada. Spośród 
nadesłanych odpowiedzi rozlosujemy nagrodę – niespodziankę. Ze 
zwycięzcą skontaktujemy się telefonicznie bądź drogą mailową. 
Nagrody w konkursie przekazał KSON oraz Związek Gmin 
Karkonoskich. Autorem krzyżówki jest Henryk Suchodół.
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erotyczna komedia pomyłek” – 
11.12, g. 16.00. 

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.

GORZÓW WLKP.
Helios, Al. Konstytucji 3 Maja 

102, tel. 95 737 27 38, fdp.pl/reper-
tuar/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@in-
teria.pl  

JELENIA GÓRA
Fundacja Forum Staniszów 

oraz Hotel Pałac Staniszów za-
praszają na Koncert Zaduszkowy 
„Nowa Muzyka Żydowska” – 2 li-
stopada o godz. 19:00.

Wystąpią: Jacek Małachowski 
– akordeon, Anna Gut – klarnet, 
Gabriela Machowska-Kopietz – 
fortepian. W programie koncertu 
m.in.: S. Secunda – „Bei mir bistu 
shein”; G. Gershwin – „3 Preludia”; 
W. Szpilman – „W małym kinie”; 
J. Cosma – „Autumn leaves” oraz 
koncertowa wiązanka tradycyj-
nych melodii żydowskich. Wstęp: 
30 złotych. 

NASZ INFORMATOR NA CZAS WOLNY 

Co, gdzie, kiedy...
TEATRY

IMPREZY

JELENIA GÓRA
Teatr im. Cypriana Kamila 

Norwida: „Kubuś i jego Pan” (pre-
miera),  Duża Scena – 29.10,  g. 19.00 
i 30.10, g. 18.00, a także: 4-5.11,  
g. 19.00, 6.11, g. 18.00, 9-10.11,  
g. 10.00 oraz 12.11, g. 19.00 
i 13.11, g. 18; „Wyprawa czarow-
nic” – 18.11, g. 10.00 oraz 19.11, g. 
19.00 i 20.11, g. 18.00; „Przerwana 
Odyseja” – 23.11, g. 19.00.  

Teatr Animacji: „Coś na ząb” 
wg „Karius Bakterus” – 25-28.10, 
g. 10.00; „Dekameron” (spektakl 
dla dorosłych) – 29.10, g. 19.00; 
„Czarownice w bibliotece” – pre-
miera wznowieniowa – 30.10,  
g. 16.00. 

GORZÓW WLKP.
Teatr im. Juliusza Osterwy: 

„Moralność pani Dulskiej” – 
25.10, g. 19.00 oraz 26-27.10, g. 
10.00; Koncert zespołu „Buziaki” 
– 28.10, g. 16.30 i 19.30; „Karol, 
czyli nowy ład świata” – 29.10, g. 
18.00 i 30.10, g. 18.00; Marta Po-
dulka z zespołem – 29.10, g. 20.30 
(Art Cafe); „Kocham cię życie” – 
Gorzowskie Zaduszki – 2.11, g. 
17.00; „New Year’s Day” – 3.11, g. 
18.00 oraz 4.11, g. 13.00; „Karol, 
czyli nowy ład świata” – 5-6.11, g. 
18.00; „Żona potrzebna od zaraz” 
– 11 i 12.10, g. 19.00; „Samotny 
zachód” – 13.11, g. 19.00; „Lilka, 
cud miłości” – 14.11, g. 19.00; 
„Frankenstein” – 15.11, g. 19.00. 

CIESZYN
Teatr im. Adama Mickie-

wicza: Koncert  charytatyw-
ny „Z serca dla serc” – 28.10, g. 
17.00; Koncert Korteza – 9.11, g. 
18.00; „Hiszpańska Mucha, czyli 

KINA

GORZÓW WLKP.
Aż dziesięć prezentacji scenicz-

nych teatrów niezależnych, poszu-
kujących i offowych będzie moż-
na obejrzeć podczas VIII edycji 
Ogólnopolskiego Festiwalu Mono-
dramów i Teatrów Małych Form 
Bamberka – 28-29 października 
w Miejskim Centrum Kultury. To 
jedyny festiwal w mieście przybli-
żający widzom taki rodzaj teatru – 
nieinstytucjonalnego, który z roku 
na rok cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem uczestników, 
jak i publiczności. Festiwal zainau-
guruje spektakl pt. „Larva” w wy-
konaniu Grupy Septem z Dębnow-
skiego Ośrodka Kultury. Po nim 
odbędą się cztery kolejne w wyko-
naniu niezależnych teatrów i ak-
torów z Gorzowa, Dębna, Gdyni 
i Zielonej Góry. Pierwszy dzień 
Festiwalu zakończy omówienie 
spektakli konkursowych. Sobotnie 
spotkania z monodramami i mały-
mi formami teatralnymi rozpocz-
nie wystawa Teatru Fotografii 
Przemka Wiśniewskiego. Ponadto 
w programie znalazło się kolejnych 
pięć spektakli w wykonaniu arty-
stów z Rzeszowa, Pieszyc, Pozna-
nia, Słupska oraz Olsztyna, War-
szawy i Gorzowa.

„Hey-Błysk”. Koncert 30 paź-
dziernika o godz. 19.30 w sali 
widowiskowej Miejskiego Cen-
trum Kultury. Bilety w cenie 45 zł 
– w kasie MCK, przy ul. Drzyma-
ły 26 (od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00-16.00) oraz w Info-
kiosku w Galerii Askana.

CIESZYN
„Odi sed amo”, łac. „nienawi-

dzę, ale kocham” – spektakl chary-
tatywny, który jest przygotowywa-
ny przez miłośników teatru oraz 
folkloru – 14. listopada o godz. 
18.00 w Teatrze im. Adama Mic-
kiewicza w Cieszynie. Bilety do 
nabycia w kasie teatru w cenie 15, 
20 i 25 złotych.
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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

Centrum Informacji oferuje osobom niepełnosprawnym, rodzinom, 
opiekunom oraz pracodawcom i instytucjom zainteresowanym pro-
blematyką rehabilitacji społeczno-zawodowej bezpłatne:
–  porady i  informacje w zakresie problematyki społeczno-zawodo-

wej osób niepełnosprawnych
–  porady prawne
–  porady psychologa 
–  pośrednictwo pracy z możliwością korzystania z ofert pracy
–  porady Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych  

i Pacjentów
–  porady mediatora sądowego
–  porady asystenta rodziny

Centrum INFORMACJI 
I WSPARCIA 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CENTRUM CZYNNE JEST:  
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 10.00-16.00

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.

Zapraszamy do Karkonoskiego Klubu Seniora i Wolontariusza! 

Mediator d/s Karnych i Cywilnych

Dorota Gniewosz

Radca Prawny 
Elżbieta GAC

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
serdecznie zaprasza do korzystania z usług

tel. 75 752 42 54, 75 752 31 83
NAPISZ DO NAS!  info@kson.pl

Psycholog
Agnieszka KUDRYCKA
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Dzień Białej Laski na Bobrze
Tradycyjnie już jeleniogór-
skie Stowarzyszenie Inwali-
dów Wzroku z okazji Dnia 
Białej Laski zorganizowało 
dla swoich członków spotka-
nie, które na długo utrwali 
się w ich pamięci. – Nie bez 
oporów i obaw – mówi  Elż-
bieta Bukat, sekretarz SIW – 
zaproponowaliśmy naszym 
członkom spływ pontonowy 
po rzece Bóbr. 

– Do pontonów w Nielestnie 
wchodziliśmy brodząc po kostki 
w wodzie – mówi pani Krystyna. 
– Zejście do wody było również 
strome, więc ci o kulach, musieli 
się wspomagać pomocą innych. 
Za to reszta 3-godzinnej po-
dróży to już sama przyjemność: 
spokój, cisza i obcowanie z na-
turą. Złota polska jesień poda-
rowała nam jeszcze do tego cie-
pło słońca i rozświetlone barwy 
nadbobrzańskiej roślinności.

– Podróżowaliśmy w pięciu 
pontonach – opowiada Miro-
sława Jośko, wiceprezes SIW.  – 
Towarzyszyli nam przewodnik 
i ratownik medyczny, w każdym 

pontonie był sternik, ale wio-
słować musieliśmy sami. Choć 
Bóbr na trasie naszego spływu 
nie jest specjalnie głęboki, to 
były momenty, że zatrzymywali-
śmy się na płyciznach. Wszystko 
jednak zakończyło się dotarciem 
do celu na wysokości Marczowa. 
Tu czekał na nas catering, przy-
gotowany przez organizatora 
spływu – opowiada. 

– Na pierwszą próbę wybra-
liśmy ten odcinek rzeki, ale już 
dziś wiemy – mówi 17-letni 
Wojtek – że dalibyśmy radę pły-
nąć dalej, przenosząc pontony 
na kolejny odcinek rzeki.

 – Cieszy nas również – mówi 

Mirosława Jośko, że w naszym 
spływie uczestniczyło kilku 
przedstawicieli jeleniogórskie-
go koła Polskiego Związku Nie-
widomych. – To może koniec 
budowanej przez poprzednich 
liderów animozji, a początek do-
brej współpracy tych, którzy wi-
dzą „inaczej” – podkreśla.

W spływie uczestniczyło 28 
osób, przy partycypacji uczest-
ników i dofinansowaniu Dnia 
Białej Laski z Urzędu Miasta 
Jelenia Góra.

M.D.
Fot. Archiwum SIW 

Przypomnijmy. W ubiegłym roku 
SIW zorganizowało wycieczkę do 
Doliny Pałaców i Ogrodów z za-
kończeniem przy ognisku w We-
stern City, odchodząc od trady-
cyjnych spotkań przy uroczystym 
obiadowym stole. 


