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Kołobrzeg zwróci 
niesłusznie pobraną 
opłatę klimatyczną 

kuracjuszom, którzy 
przebywali na leczeniu 

m.in. w „Perle Bałtyku”, 
„Willi Fortuna”

Urząd Miasta w Kołobrzegu 
zwraca pieniądze za niesłusz-
nie pobraną opłatę klimatycz-
ną kuracjuszom przebywają-
cym na leczeniu w szpitalach 
uzdrowiskowych „Willa Fortu-
na” i „Perła Bałtyku”.

Wszystko przez błędne inter-
pretowanie przepisów i nalicza-
nie takiej opłaty kuracjuszom 
przebywającym w szpitalach 
uzdrowiskowych. Dotyczy to 
okresu od 1 stycznia 2014 do 
30 września 2015 roku. Urzęd-
nicy w kołobrzeskim magistra-
cie uważali, że według prawa 
z płacenia tzw. klimatycznego 
zwolnieni są jedynie pacjenci 
Szpitala Regionalnego. Dotych-
czas pacjenci szpitali uzdrowi-
skowych musieli więc wówczas 
płacić 3,5 zł za dobę. Tak było 

do końca września ubiegłego 
roku, gdy w końcu miasto zde-
cydowało się zaprzestać poboru 
tej opłaty. Wątpliwości rozwiał 
dopiero wyrok Naczelnego Sądu 

Kołobrzeg zwróci opłatę klimatyczną

Administracyj-
nego. Jak obli-
czają kołobrzescy 
samorządowcy, 
o zwrot dokona-
nej opłaty może 
ubiegać się nawet 
około 4400 osób. 
Kwota, jaką od 
nich pobrano to 
ponad 300 tysięcy złotych. Do-
tychczas o zwrot pieniędzy wy-
stąpiło 50 kuracjuszy. Co może 
zrobić kuracjusz, aby odzyskać 
nienależnie jego zdaniem po-
brane pieniądze z tytułu opłaty 
klimatycznej? Jak nas poinfor-
mowano należy zwrócić się do 
Urzędu Miasta z wypełnionym 

wnioskiem, przesłać go drogą 
elektroniczną lub pocztą trady-
cyjną na adres: Urząd Miasta, 
78-100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 
13. Druk wniosku do wypełnie-
nia można pobrać ze strony in-
ternetowej www.kolobrzeg.pl.

Jolanta Wiatr
Fot.: Jolanta Wiatr
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Na początku sierpnia zakoń-
czyły się warsztaty przeznaczo-
ne dla osób, które chciałyby się 
podjąć funkcji Asystenta Funk-
cjonalnego Osoby Niepełno-
sprawnej. Projekt złożony przez 
Karkonoski Sejmik Osób Nie-
pełnosprawnych i dofinanso-
wany przez Miasto Jelenia Góra 
zakładał między innymi przy-
bliżenie uczestnikom prawnych 
podstaw wykonywania zawodu, 
zapoznania z rodzajami, klasy-
fikacją oraz stopniami niepeł-
nosprawności. A także omó-
wieniu możliwości aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób 
z niepełnosprawnościami i psy-
chologicznych aspektów niepeł-
nosprawności. 

W trakcie warsztatów zapo-
znano uczestników z formami 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej i przeprowa-
dzono zajęcia praktyczne ukazu-
jące specyfikę pracy z osobami 
z dysfunkcjami: wzroku, słuchu, 
ruchu, z niepełnosprawnością in-
telektualną oraz z niepełnospraw-
nym dzieckiem. Specjalnym 
gościem warsztatów był Paweł 
Parus, pełnomocnik Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego ds. 
Osób Niepełnosprawnych.

Asystent Funkcjonalny – zawód przyszłości?

W programie uczestniczyło 
15 osób, które po zdanym eg-
zaminie otrzymały certyfikaty 
upoważniające je do pełnienia 
funkcji Asystenta Funkcjonalne-
go Osoby Niepełnosprawnej. 

Wielu niepełnosprawnych 
mieszkańców regionu ma sze-
reg kłopotów z dokonywaniem 
zakupów, załatwianiem spraw 
w urzędach, wyjściem do lekarza 
czy też rehabilitacją, ale również 
z podstawowymi zajęciami do-
mowymi i tym właśnie osobom 
pomoc będą nieśli Asystenci 
Funkcjonalni. Dokonując rekru-

tacji uczestników warsztatów 
organizatorzy zwracali szcze-
gólną uwagę na ich dotychcza-
sowe doświadczenie, a głównie 
na subtelność, wrażliwość czyli 
szerokie pojęcie empatii. Można 
przyjąć, że certyfikaty nie zosta-
ły wręczone osobom przypadko-
wym. 

Uczestnicy warsztatów posta-
nowili założyć stowarzyszenie 
aby w sposób zorganizowany 
nieść pomoc potrzebującym. 

Łukasz Muraszko
Fot. Archiwum KSON

Jak wynika z danych statystycznych co czwarta 
osoba – mieszkaniec Kotliny Jeleniogórskiej 
jest osobą z niepełnosprawnością. Dotyczy to 
osób w wieku senioralnym – niepełnospraw-
ność biologiczna, jak i w znaczeniu prawnym 
(orzeczenie o niepełnosprawności). 

Wszyscy zainteresowani takim wsparciem 
proszeni są o kontakt z Karkonoskim Sej-
mikiem Osób Niepełnosprawnych od ponie-
działku do piątku w godzinach 10:00-16:00 
lub telefonicznie 75 75  242 54 oraz e-mail: 
biuro@kson.pl
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niogórskiego, średnia wieku 
to 60 lat.

– Głównym naszym celem 
jest aktywizacja niewidomych 
i niedowidzących, więc skła-
damy np. projekt do Urzędu 
Miasta ws. organizacji spar-
takiady, a pod koniec sierpnia 
będziemy gościć w programie 
prof. Jana Miodka „Słownik pol-
sko-polski”. Jest jeszcze wiele pro-
jektów w planach – powiedział 
Tomasz Żylewicz, wiceprezes za-
rządu koła.

Przykładem aktywizacji 
członków była chociażby ostatnia 
wycieczka z kijkami z Goduszyna 
przez Siedlęcin, Perłę Zachodu 
do Jeleniej Góry, która była do-
finansowana przez Urząd Miasta 
Jeleniej Góry.

Iwona Tymiuk została wybrana na prezesa Polskiego 
Związku Niewidomych podczas walnego zebrania Koła 
w Jeleniej Górze. Poprzednia prezes Anna Jaworska złoży-
ła rezygnację po tym, jak została dyrektorem Okręgu Dol-
nośląskiego PZN.

Główny cel: skuteczna aktywizacja osób niewidomych i niedowidzących

W jeleniogórskim PZN nowe władze

W nowych władzach znaleźli 
się: Iwona Tymiuk – prezes koła 
jeleniogóskiego, Tomasz Żylewicz 
– zastępca prezesa, Janusz Kaczo-
rowski – skarbnik, Andrzej Le-
śniak – sekretarz oraz Piotr Ch-
wedczuk, Anna Jaworska, Artur 
Świstak jako członkowie zarządu. 
Na zastępców wybrano Jędrzeja 
Chałatka i Janinę Jabłońską.

– Przede wszystkim naszym 
celem jest rehabilitacja społeczna 
i zawodowa naszych członków. 
Często są to osoby, które zamyka-
ją się same w sobie, nie chcą wy-
chodzić na zewnątrz, a my mamy 
wyciągnąć tych ludzi z domu, 
zaktywizować, pokazać, że oso-
ba z dysfunkcją wzroku funk-
cjonuje w środowisku – potrafi 
pracować, chodzić po szlakach 
turystycznych, uprawiać sport – 
powiedziała Iwona Tymiuk zapo-
wiadając projekty unijne mające 
na celu aktywizację osób czyn-
nych zawodowo, m.in. poprzez 
kursy komputerowe czy dzienni-
karskie. Aktualnie jeleniogórskie 
koło zrzesza 471 osób z terenu 
Jeleniej Góry oraz powiatu jele-

 – Ponad 20-osobowa gru-
pa odbyła kurs, jak prawidłowo 
chodzić z kijami, żeby było jak 
najmniej kontuzji, a jak najwięcej 
relaksu – wspomina Janusz Ka-
czorowski, skarbnik zarządu.

Przedstawiciele związku pod-
kreślają, że w mieście nadal jest 
wiele barier dla osób niewido-
mych i niedowidzących, m.in. 
nieoznakowane schody. Chcą też 
wpłynąć na świadomość człon-
ków swojego koła, bowiem zda-
rza się, że wstydząc się swoich 
ograniczeń nie korzystają z białej 
laski.

 – Przepisy mówią wyraźnie, że 
jeżeli osoba z dysfunkcją narządu 
wzroku nie będzie odpowiednio 
oznakowana, a ulegnie wypadko-
wi, to niestety ona odpowiada – 
mówił Janusz Kaczorowski. – Jest 
to wynik wstydu przez bariery 
społeczne i tutaj jest nasze zada-
nie, żeby grupowo przełamać ba-
riery – dodał T. Żylewicz.

Przemek Kaczałko
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Siedziba Polskiego Związku 
Niewidomych, koła w Jele-
niej Górze znajduje się w bu-
dynku Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej (Al. Jana 
Pawła II 7, pokój 410 – IV 
piętro).
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łania. Chciałabym też bardzo wyraź-
nie podkreślić, że jestem pozytywnie 
zbudowana mądrością i rozwagą 
naszych członków. Potrafią oni do-
cenić pracę merytoryczną, którą 
staramy się jak najlepiej wykonywać 
dla ich dobra, czemu dali dowód 
w swoich głosowaniach. Przykro 
mi, że mamy kilka osób, które swoją 
wiedzę i ambicje wykorzystują jedy-

nie po to, aby koncentrować się na 
atakach personalnych, wywoływa-
niu animozji i szerzeniu nieufności 
oraz wewnętrznych sporów.  Osoby 
te nie zdają sobie zupełnie sprawy, że 
ich działania jedynie szkodzą naszej 
Organizacji.

„NTiT” – Na czym będą koncen-
trować się działania Zarządu Koła 
PZN w Jeleniej Górze pod pani kie-
rownictwem?

– Mówiliśmy o tym na pierw-
szym posiedzeniu Zarządu Koła 
PZN w Jeleniej Górze. Chcemy 
otworzyć Koło i naszych Członków 
na działania z całym środowiskiem 
osób niepełnosprawnych. Będą 
temu służyły wspólne integracyjne 
spotkania, wycieczki, zajęcia sporto-
wo-relaksacyjne, konferencje. My-
ślimy także o doposażeniu naszego 
biura w niezbędny sprzęt kompute-
rowy, który ułatwi mam pracę i po-
zwoli w lepszym stopniu wykorzy-
stać nasz potencjał.

„Niepełnosprawni Tu i Teraz”: 
Proszę o kilka słów o wyborach, 
dlaczego właśnie teraz?

Iwona Tymiuk: – Z uwagi na re-
zygnację Anny Jaworskiej z funkcji 
prezesa Koła, która przez Zarząd 
Okręgu Dolnośląskiego PZN zo-
stała wybrana na dyrektora biura 
Okręgu we Wrocławiu i zmniejszo-
ny skład Zarządu Koła dokonano 
wyborów uzupełniających. Nad-
zwyczajne Walne Zebranie-Uzu-
pełniające Członków naszego Koła 
odbyło się pod koniec lipca w Książ-
nicy Karkonoskiej. Przybyło po-
nad osiemdziesiąt osób, a program 
obejmował nie tylko wybory, ale też 
bieżąca ocena pracy Zarządu Koła. 
W tym miejscu chciałabym bardzo 
serdecznie podziękować wszystkim 
członkom naszego Koła za udział 
w Nadzwyczajnym Walnym Zebra-
niu, a przede wszystkim tym, którzy 
zaufali mi i oddali głosy na moją 
skromną osobę. Na ogólną liczbę 
głosujących zdobyłam 69 głosów. 

„NTiT”: Proszę coś powiedzieć 
o nowym dla pani wyzwaniu.

– Nie takie ono nowe, bo w Sto-
warzyszeniu jestem od pięciu lat, 
a od czerwca 2015 r. byłam skarb-
nikiem w Zarządzie Koła. Jestem 
dość dobrze zorientowana w tym, 
co Związek oferuje osobom z dys-
funkcją narządu wzroku i czego oni 
od nas oczekują. Koło zrzesza 471 
osób ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności. Hi-
storia Koła w Jeleniej Górze sięga 
ponad 40 lat. Będziemy starali się 
przypomnieć tych, którzy tworzyli 
to Stowarzyszenie. Najbliższą oka-
zją będzie spotkanie z okazji „Dnia 
Seniora” pod koniec sierpnia. Cho-
ciaż większość naszych członków to 
osoby zdecydowanie po pięćdzie-
siątce, to podziwiam ich aktywność, 
sprawność intelektualną i chęć dzia-

Chcemy się otworzyć i skutecznie działać

Chcemy się otworzyć  
Rozmowa z Iwoną Tymiuk, nowym prezesem Koła PZN 

w Jeleniej Górze

„NTiT”: A co z nowości?
– Nawiązaliśmy kontakt z orga-

nizacją turystyczną w Szklarskiej Po-
rębie i wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Inwalidów Wzroku przystąpiliśmy 
do nowatorskiego projektu „Niewi-
domi na szlaku”. Przedsięwzięcie to 
będzie polegało na przetestowaniu 
specjalistycznego oprogramowania 
wraz z uposażeniem, które ułatwi 
osobom niewidomym i słabowi-
dzącym poruszanie się po szlakach 
turystycznych. Na tę próbę wy-
brano szlak od dworca kolejowego 
w Szklarskiej Porębie na Wysoki Ka-
mień. Być może to szansa dla wielu 
niewidomych, którzy sami nie mogą 
się wybrać na wycieczki. Zdaniem 
specjalistów z Akademii Wychowa-
nia Fizycznego i Politechniki Wro-
cławskiej, zaangażowanych w ten 
projekt, to rewolucja dla ludzi żyją-
cych w ciemności. Naszym zamia-
rem jest również pozyskanie do na-
szego Stowarzyszenia osób w wieku 
aktywności zawodowej. Z myślą 
o tym, w ramach środków unijnych, 
złożyliśmy projekt, mający na celu 
aktywizację osób z dysfunkcją wzro-
ku w zakresie m.in.: obsługi kom-
putera, uwieńczonej certyfikatem 
ECDL oraz dziennikarstwa. Efektem 
końcowym projektu będzie podjęcie 
pracy przez jego beneficjentów.    

„NTiT”: Proszę coś powiedzieć 
o sobie i o swoich marzeniach?

– Jako kobiecie, trudno mi mó-
wić o swoim wieku. Powiem może 
tylko tyle, że jestem matką dwóch 
dorosłych synów i babcią dwojga 
wnucząt. Z wykształcenia jestem 
ekonomistką z doświadczeniem 
pracy w bankowości. Moim marze-
niem jest współpracować z zespo-
łem ludzi, których głównymi cecha-
mi są: pozytywnie ukierunkowane 
aspiracje, chęć pomocy innym oraz 
empatia.                                         M.D.
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Organizacje zrzeszone w KSON-
-ie, a szczególnie Stowarzyszenie 
Inwalidów Wzroku serdecznie 
gratulują nowym władzom Koła 
PZN w J.G. Samych sukcesów! Li-
czymy na to, że wspólnie będzie-
my mogli rozwiązywać problemy 
naszych członków bez względu na 
jakiekolwiek podziały. 
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W 2016 roku w świecie osób 
niepełnosprawnych odbywa 
się wiele imprez sportowych 
o zasięgu międzynarodowym. 
Główną imprezą, do której 
przygotowuje się cały świat to 
igrzyska olimpijskie w brazylij-
skim Rio de Janerio i paraolim-
piada, w której większość nie-
pełnosprawnych sportowców 
chce wziąć udział. W niniej-
szym artykule przedstawiamy 
Mirosława Madzię, kolejnego 
uczestnika tych zawodów (po 
Lucynie Kornobys, którą pre-
zentowaliśmy w poprzednim 
numerze – przyp. red.).

W czerwcu we włoskiej miej-
scowości Grosseto odbyły się 
Mistrzostwa Europy w lekkiej 
atletyce osób niepełnospraw-
nych. Reprezentacja Polski przy-
wiozła z nich 50 medali, w tym 
22 złote, 11 srebrnych i 17 brą-
zowych, zajmując w drużynowej 
klasyfikacji trzecie miejsce za 
Rosją i Wielką Brytanią. 

Wśród medalistów mi-
strzostw znajdziemy reprezen-
tantów, którzy ustanowili nowe 
rekordy świata czy Europy. Jed-
nym z nich jest reprezentujący 
region cieszyński Janusz Rokic-
ki – zdobył złoto z rekordem 
w pchnięciu kulą i srebro w rzu-
cie dyskiem.

Kadra składała się z zawod-
ników zarówno z dysfunkcją 
ruchową, wzroku czy słuchu, 
na różnych poziomach. Jed-
nym z kadrowiczów biorących 
udział w mistrzostwach był po-
chodzący ze Skoczowa niewi-
domy Mirosław Madzia, który 
pomimo, że z Grosseto wrócił 
bez medalu, na pewno występu 

Po Mistrzostwach Europy a przed paraolimpiadą

nie może zaliczyć do tych nie-
udanych.

Jest zawodnikiem ze ścisłej 
czołówki w swojej kategorii, czy-
li osób całkowicie niewidomych 
w Europie i Polsce. Jest obecnie 
w trakcie przygotowywania do 
wyjazdu na paraolimpiadę do 
brazylijskiego Rio de Janeiro.

Andrzej Koenig: Na pewno 
jest różnica między mitingiem 
w Polsce, Mistrzostwami Euro-
py czy Świata. Jak Pan – osoba 
niewidoma – do tego podchodzi 
i jak to odbiera?

Mirosław Madzia: – Oczywi-
ście, że jest różnica. Wiadomo: 
we wszystkich startach wal-
czymy o jak najlepszy rezultat. 
Różnica polega na tym, że na 
mitingach krajowych chodzi 
o jak najlepszy wynik, który 
idzie do rankingu światowe-
go. Obecnie zajmuję 6 miej-
sce w tym rankingu z niewiel-
ką stratą do 4 miejsca i trochę 
większą do 3. Na Mistrzostwach 
Europy czy świata walczy się 
o miejsca. W mojej kategorii 
Europa=Świat. W zeszłorocz-
nych Mistrzostwach Świata 
w Katarze, w których zająłem 

4 miejsce, na ośmiu finalistów 
tylko 1 był spoza Europy.

– Czy przygotowanie do ta-
kich występów kosztuje Pana 
dużo wyrzeczeń? Ile czasu po-
święca Pan na treningi?

– Praktycznie od grudnia ze-
szłego roku moje przygotowania 
wyglądają tak, że 2 tygodnie je-
stem na zgrupowaniach, gdzie 
mam 11-12 treningów tygodnio-
wo oraz 2 tygodnie w domu, 
podczas których od poniedział-
ku do piątku dojeżdżam na tre-
ningi do Cieszyna.

– Jest Pan niepełnospraw-
nym sportowcem nie od roku 
czy dwóch. Czy może pochwalić 
się Pan nam swoimi najwięk-
szymi i najważniejszymi sukce-
sami?

– W 2009 r. zdobyłem brązo-
wy medal w rzucie dyskiem na 
ME Rodos, w 2011 r. – srebrny 
medal w pchnięciu kulą i brą-
zowy w rzucie dyskiem na MŚ 
Antalya, w 2012 r. – brązowe 
medale w pchnięciu kulą i rzu-
cie dyskiem na ME Stadskanaal, 
w 2014 r. – srebrny medal rzut 
dyskiem ME Swansea, w 2015 r. 
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– We wrześniu 2015 roku 
udało nam się nabyć dla pod-
opiecznego nową windę krze-
sełkową marki Sapphire Otolift 
za kwotę 30 000 złotych – infor-
muje Jarosław Szczygielski, wo-
lontariusz fundacji „Bliżej szczę-
ścia”. – Niestety, los bywa zawiły 
i podopieczny nie może już ko-
rzystać z urządzenia. W związ-
ku z tym poszukujemy osoby, 
której moglibyśmy nieodpłatnie 

Kto potrzebuje 
windę 
krzesełkową?
Tyska fundacja „Bliżej szczęścia” po-
siada do wypożyczenia windę krzeseł-
kową do nieodpłatnego wypożyczenia.

wypożyczyć krzesełko i pilot do 
windy.

Szyny były robione na zamó-
wienie więc niestety nie nadają 
się do ponownego wykorzy-
stania i trzeba wyprodukować 
nowe. 

Zdjęcie windy publikujemy 
obok. Jednocześnie informuje-
my, że więcej zdjęć windy moż-
na znaleźć w internecie pod 
linkiem: http://goo.gl/3luJRb, 

a także w poście na facebooku: 
https://goo.gl/ufsn4w.

Do momentu zamknięcia 
numeru winda znajdowała się 
w Łaziskach Górnych.

W razie pytań podajemy 
Czytelnikom kontakt: Jarosław 
Szczygielski – wolontariusz Fun- 
dacji „Bliżej Szczęścia”, tel.:  
784 989 954, ul. Fabryczna 12, 
43-100 Tychy

M. D.

– srebrny medal World Games 
IBSA Seul. Mam też z kolek-
cji kilkadziesiąt medali z Mi-
strzostw Polski, Czech, Niemiec.

– Po zakończeniu zmagań 
letnich igrzysk olimpijskich 
w Rio, na obiekty olimpijskie 
wkroczą osoby niepełnospraw-
ne, które będą uczestniczyły 
w paraolimpiadzie. Jak prze-
biegają u Pana i u pozostałych 
kadrowiczów przygotowania do 
tych zawodów, bo reprezentacja 
jest liczna?

– Przygotowania idą dobrze, 
pomimo trochę słabszego startu 
na ME – po prostu nie był to mój 
dzień. Na Mistrzostwach Europy 
startowało 51 Polaków, na Igrzy-
ska w Rio pojedzie około 30. Ja 
wywalczyłem miejsce w drugim 
etapie, który trwał od 1 kwietnia 

zeszłego roku do 1 kwietnia bieżą-
cego. To nie gwarantuje mi wyjaz-
du na Igrzyska, będą o tym decy-
dować trenerzy koordynatorzy.

– Wiadomą rzeczą jest, że nie 
trenuje Pan na boisku szkolnym 
w Skoczowie i potrzebuje zarów-
no trenera, który wie jak zmo-
tywować ale także innych nie-
pełnosprawnych zawodników, 
którzy Pana będą wspierać.

– Zarówno na zgrupowa-
niach jak i w Cieszynie trenuję 
pod okiem Zbigniewa Gryżbo-
nia. Na siłowni często trenuję 
razem z dwukrotnym wicemi-
strzem paraolimpijskim, aktu-
alnym mistrzem i rekordzistą 
świata Januszem Rokickim.

– A co ze sponsorami czy sty-
pendiami?

– Obecnie w moich przygo-
towywaniach do paraolimpia-
dy pomaga mi firma Tifom997. 
Dodatkowo otrzymuję stypen-
dium sportowe.

– Dziękuję za rozmowę 
i oczywiście trzymamy kciuki!

***
W pierwszy weekend lipca 

odbyły się w Słupsku Otwarte 
Mistrzostwa Polski osób niepeł-
nosprawnych w lekkiej atlety-
ce. Po ich zakończeniu trenerzy 
przedstawili do akceptacji PKOL 
kadrę na paraolimpiadę. Na li-
ście znaleźli się zarówno Janusz 
Rokicki jak i Mirosław Madzia. 
Czekamy na udane występy całej 
naszej kadry.

Andrzej Koenig
niewidomy
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– Cukrzyca – mówi Waldemar Wiśniewski, prezes Zarządu Regionu Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków w Jeleniej Górze – to „matka” wielu niebezpiecznych 
chorób, a nie leczona lub leczona niewłaściwie, doprowadza do kalectwa: utraty 
wzroku, utraty słuchu, amputacji kończyn, zawałów serca, niewydolności nerek. 
Skuteczny lek najpierw potaniał, teraz jego cena rośnie. 

Skuteczny lek najpierw 
staniał, teraz drożeje…

– W naszym stowarzyszeniu 
zrzeszamy ponad 120 członków. Są 
to przede wszystkim osoby starsze, 
najczęściej chorujące na cukrzycę 
typu II. Niewłaściwa dieta i brak 
ruchu to najczęściej wymieniane 
powody tej pandemii. W ostatnim 
10-leciu zdecydowanie poprawiła 
się specjalistyczna opieka medycz-
na. Diabetologów jest u nas jednak 
zbyt mało – mówi pan Waldemar. 
Czas oczekiwania na wizytę u dia-
betologa wynosi od 3 do 4 miesięcy.

Nowe leki stanowiące alterna-
tywę do powszechnie stosowanej 
insuliny są drogie. Zaliczyć do nich 
trzeba m.in. leki inkretynowe i inhi-
bitorowe, których cena kształtuje się 
od 200 do 600 zł w miesięcznej ku-
racji i to jest zasadnicza przyczyna 
– jak twierdzą diabetolodzy – i ba-
riera powszechnej dostępności do 

tych leków większości chorych na 
cukrzycę.

Są to leki w Polsce nie refundo-
wane, chociaż prawie wszystkie kra-
je europejskie umieściły je na listach 
leków refundowanych. Różnice 
w cenach tych leków w różnych ap-
tekach sięgają nawet o 100%!

Jedna z dużych sieci aptecznych 
uruchomiła w Jeleniej Górze placów-
kę, w której skuteczny lek można było 
jeszcze w kwietniu br. nabyć za kwotę 
199 zł (miesięczna kuracja). Lekarze 
diabetolodzy uznając, że jest to cena 
„na polską kieszeń”, zaczęli stosować 
ten lek z dobrymi skutkami.

W krótkim jednak czasie ceny 
tego leku zaczęły wzrastać. Od ceny 
219 zł do 370 zł od sierpnia br. za 
opakowanie na miesięczną kurację. 
Aptekarze tłumaczą to wzrostem 
cen leku w hurtowniach. Wzrostem, 

który uniemożliwia nawet dużym 
sieciom aptecznym utrzymanie ceny 
leku na poziomie ok. 200 zł.

Pan Józef ma 72 lata i od kwiet-
nia stać go było na nową terapię. – 
Schudłem 8 kg. Nie mam zawrotów 
głowy. Obniżyły się wartości glike-
mii – mówi. Ale tylko do sierpnia. 
Dzisiaj nie jest w stanie ze swojego 
budżetu domowego sfinansować za-
kupu tego leku. 

Polskie Stowarzyszenie Diabe-
tyków w Jeleniej Górze i Społeczny 
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych 
i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej 
zwróci się w tej sprawie do Ministra 
Zdrowia, bo można odnieść wraże-
nie, że producent bądź hurtownie 
zastosowały niedopuszczalną prak-
tykę sterowania popytem nie licząc 
się ze skutkami takich decyzji.

(Ł-M)

Niestety i w tym roku, w czerwcu okazało się, że rodzice i opiekunowie 
dzieci niepełnosprawnych z Jeleniej Góry zostali „na lodzie”. – Szacuje 
się – mówi Ewelina Kaweńska z grupy wsparcia rodziców dzieci niepeł-
nosprawnych „Słoneczny Patrol”, że miejsce w organizowanych przez 
Miasto półkoloniach powinno znaleźć ok. 20 dzieci z różnymi dysfunk-
cjami, ale o nich zapomniano. 

Arkadiusz Wojtkiewicz, przewodni-
czący Rady Pożytku Publicznego 
oraz rodzice. Pan Leszek Wrotniew-
ski zobowiązał się do poruszenia tej 
sprawy w Urzędzie Miasta – mówi 
Ewelina Kaweńska.

– Rzeczywiście wkrótce otrzy-
maliśmy ofertę dla pięciorga naszych 
dzieci, które już uczestniczą w waka-
cyjnych zajęciach zorganizowanych 
w świetlicy MOPS przy ul. Kilińskie-
go. Jesteśmy wdzięczni przewodni-
czącemu Wrotniewskiemu i wszyst-

Akcja Lato (nie) dla dzieci
niepełnosprawnych?

Część rodziców i opiekunów po 
bezskutecznych zabiegach w po-
przednich latach organizuje ten czas 
we własnym zakresie. Jest jednak 
grupa rodziców, która zdetermino-
wana pracą oczekuje propozycji ze 
strony Miasta.

– Po odmowie Urzędu Miasta 
umieszczenia naszych dzieci na pół-
koloniach zorganizowaliśmy spo-
tkanie w KSON. Udział w nim wzięli 
Leszek Wrotniewski, przewodniczą-
cy Rady Miasta Jeleniej Góry, a także 

kim zaangażowanym w załatwienie 
tej sprawy. Liczymy także na to, 
że w czasie ferii zimowych opieka 
nad niepełnosprawnymi dziećmi 
w ramach organizowanych przez 
Miasto półkolonii i zimowisk będzie 
równie dostępna, jak dla innych 
dzieci z Jeleniej Góry podkreśla 
Ewelina Kaweńska.

KSON
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Wyjazd był integracyjny i wie-
lopokoleniowy. Pojechali dorośli 
i dzieci. Wszyscy pomagali sobie 
nawzajem. Wspólnymi siłami 
można było pokonać różne trud-
ności i dzięki temu wiele zwiedzić.

W Warszawie zamieszkaliśmy 
w budynku Centrum Luterańskie-
go przy ul. Miodowej 21, gdzie 
w wygodnych pokojach i przyle-
gających do nich łazienkach moż-
na było swobodnie poruszać się 
na wózku inwalidzkim. Była tam 
również osobna, przystosowana 
dla osób niepełnosprawnych ła-
zienka.

Zwiedzając naszą stolicę win-
dą szybkobieżną wjechaliśmy na 
taras widokowy Pałacu Kultury 
i Nauki, skąd roztacza się rozległa 
panorama stolicy. Odwiedziliś- 
my kompleks handlowo-biurowo-
-rozrywkowy Złote Tarasy o cieka-

wym architektonicznie kształcie. 
Na Starym Mieście przywitaliśmy 
się z warszawską Syrenką. Nie-
stety deszcz przeszkodził w dłuż-
szym spacerze po Parku Łazien-
kowskim, ale zwiedziliśmy Pałac 
na Wodzie, do którego prowadzą 
4 schody i w którym osoby na 
wózkach mogą zwiedzać jedy-
nie dolne piętro. Dla niektórych 
wielkim przeżyciem był przejazd 
dostosowanym dla osób niepeł-
nosprawnych warszawskim me-
trem. Odwiedziliśmy budynek 
Sejmu RP. Bardzo interesujące 
było zwiedzanie Muzeum Histo-
rii Żydów Polskich dokumentują-
ce wielowiekową historię Żydów 
w Polsce oraz Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Te obiekty są bez 
barier.

Dzieci uczestniczące w wy-
cieczce przedstawiły nam Capo-
eirę – taniec połączony ze sztuką 
walki stworzony przez brazylij-
skich niewolników.

W Toruniu nocowaliśmy 
w Domu Pielgrzyma, gdzie poko-
je z łazienkami dla osób porusza-
jących się na wózku inwalidzkim 
były troszkę ciasne, ale w koryta-
rzu osobno była łazienka, również 
przystosowana dla osób niepeł-
nosprawnych. Do centrum miasta 
dojeżdżaliśmy autobusem nisko-
podłogowym.

Wieczorem zaraz po przyjeź-
dzie wybraliśmy się na pięknie 
podświetlone Stare Miasto, któ-
re w dzień też jest bardzo ładne. 
Następnego dnia rano płynąc 
stateczkiem po Wiśle wysłuchali-
śmy interesującej opowieści o hi-
storii miasta. Dla osób porusza-
jących się na wózku inwalidzkim 
dostanie się na statek to wyczyn 
ekstremalny, ponieważ trzeba 
pokonać strome schody bulwaru 
i ciasne schodki na statku. Byli-
śmy w katedrze, planetarium oraz 
Muzeum Tony Halika i Elżbiety 
Dzikowskiej, które to obiekty są 
dostosowane dla osób niepełno-
sprawnych. Oczywiście wszyscy 
kupowali słynne pyszne toruńskie 
pierniki.

W powrotnej drodze zajecha-
liśmy do Lichenia, gdzie zwiedzi-
liśmy sanktuarium, w którym jest 
podjazd i windy oraz przylegający 
do niego park.

Dzięki wyjazdowi ze Stowa-
rzyszeniem niektórzy niepełno-
sprawni mieli możliwość wyjścia 
z domu i jedyną okazję zobacze-
nia tylu interesujących miejsc. Te 
cztery dni były dużym wyzwa-
niem dla całej grupy, ale udało 
się pokonać słabości oraz prze-
szkody i fantastycznie spędzić 
razem czas.

IG

Dzięki dofinansowaniu z Urzę- 
du Miasta w Karpaczu człon-
kowie Stowarzyszenia Inte-
gracyjnego Osób Niepełno-
sprawnych Ruchowo „My też 
potrafimy” mogli pojechać na 
wspaniałą i pełną atrakcji wy-
cieczkę do Warszawy, Torunia 
i Lichenia.
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W Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Gó-
rze spotkali się 25 sierpnia zainteresowani reaktywacją kolei do 
Karpacza i Kowar. Na zaproszenie Karkonoskiej Inicjatywy Oby-
watelskiej przyjechał marszałek województwa dolnośląskiego Ce-
zary Przybylski, który powiedział, że to spotkanie nie jest o tym, 
czy pociągi pojawią się na tej trasie, ale – kiedy. 

Kluczowe spotkanie w KSON-ie o reaktywowaniu pociągów do Karpacza i Kowar

Kolej karkonoska to już (prawie) fakt

W siedzibie KSON-u pojawiło 
się wiele osób, którym na sercu 
leży przywrócenie kolei w Karko-
noszach. Byli wójtowie i burmi-
strzowie gmin powiatu jelenio-
górskiego (Bożena Wiśniewska 
– Kowary, Michał Orman – My-
słakowice, Mirosław Kalata – 
Podgórzyn), a także przedstawi-
cielki PKP. 

Z upoważnienia burmistrza 

Karpacza głos zabierał radny An-
drzej Olszewski przedstawiając 
prezentację o potencjale tury-
stycznym wspomnianej linii ko-
lejowej, a spośród jeleniogórzan 
swoją obecnością zaznaczyli się: 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Leszek Wrotniewski, radny Ra-
fał Szymański (PiS), Piotr Mie-
dziński (PO, prezes Karkonoskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego) 

oraz były, a zarazem przyszły rad-
ny Józef Sarzyński (SLD, mandat 
obejmie we wrześniu). Był rów-
nież zastępca prezesa KARR, wi-
ceprzewodniczący Rady Powiatu 
Jeleniogórskiego Leszek Supierz. 
Wysoka frekwencja bez wątpie-
nia jednocząca polityków i samo-
rządowców ponad podziałami 
jest kolejnym przykładem popar-
cia inicjatywy, na której realiza-
cję, według szacunków Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego potrzeba ok. 
30 milionów złotych.

– Bardzo ważnym elementem 
w tej całej mozaice decyzyjnej 
jest majowa uchwała zarządu wo-
jewództwa dolnośląskiego wy-
rażająca wolę przejęcia linii 308 
i 340 – podkreślił na wstępie Ma-
rek Obrębalski, szef Komisji Roz-
woju Sejmiku Dolnośląskiego.

Marszałek Przybylski pod-
kreślił, że nie spotykamy się już, 
żeby mówić „czy”, a „kiedy” li-
nia kolejowa w Karkonoszach 
zostanie reaktywowana oraz co 
mamy do zrobienia, żeby tego 
dokonać. Skąd znaleźć środki na 
inwestycję? – Liczymy na to, że 
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z oszczędności z naszego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
na zadania kolejowe, ale również 
jestem przekonany, że w skali 
kraju tak duże środki nie będą 
wykorzystane. Zawsze jest tak, że 
przetargi są tańsze – powiedział 
Cezary Przybylski. Na najbliższej, 
wrześniowej sesji, Sejmik Wo-
jewództwa Dolnośląskiego naj-
prawdopodobniej podejmie de-
cyzję o przejęciu linii kolejowych 
do Karpacza i Kowar. Szacuje się, 
że pociąg powinien powrócić na 
tory do 2020 roku. 

– Mamy nadzieję, że uda nam 
się pozyskać te środki w ramach 
środków unijnych w tym okre-
sie programowania. Oszczędno-
ści lub środki niewykorzystane 
powinny pokazać się w drugiej 
połowie tego okresu – będzie-
my wtedy gotowi dokumen-
tacyjnie, żeby przystąpić bez 
zbędnej zwłoki do pracy – po-
wiedziała Agnieszka Zachaj, za-
stępca dyrektora Departamentu 
Infrastruktury UMWD. Przy 
tego typu działaniach poziom 
wsparcia środków unijnych to 
jest 85 proc., czyli mówimy o 15 

proc. wkładu własnego. Tu li-
czymy, że ze strony samorządów 
lokalnych będzie również wspar-
cie finansowe w części związanej 
z zabezpieczeniem wkładu wła-
snego – dodała A. Zachaj.

Andrzej Olszewski zaznaczył, 
że Karpacz ma koncepcję stwo-
rzenia komunikacji miejskiej, 
która z uwagi na końcową stację 
w dolnej części miasta pod Śnież-
ką byłaby niezbędna dla powo-
dzenia inicjatywy.

Burmistrz Kowar również 

Karkonoska Inicjatywa 
Obywatelska to grupa osób 
otwarta na dialog ponad po-
działami, mająca na celu roz-
wiązywanie problemów lo-
kalnej społeczności. Jednym 
z nich jest właśnie skomu-
nikowanie drogą kolejową 
Jeleniej Góry z Karpaczem 
i Kowarami. Na poprzed-
nich spotkaniach dyskuto-
wano  m.in. o dyspozytorni 
pogotowia ratunkowego  
w Jeleniej Górze oraz łączni-
ku drogowym z Bolkowem.

jest zdecydowana partycypo-
wać w kosztach. Stacja końcowa 
miałaby być usytuowana w po-
bliżu powstającej stacji sportów 
zimowych. – Trudno w tej chwili 
mówić o kwotach. Jest to na tyle 
ciekawy projekt, że na to pienią-
dze powinny się znaleźć. Tym 
bardziej, że może to być etapowa-
ne, wtedy miasto będzie mogło 
ten ciężar ponieść – powiedziała 
Bożena Wiśniewska. Wstępnie 
szacuje się, że zainteresowane 
gminy miałyby się „dorzucić” do 
wkładu własnego po ok. 500 ty-
sięcy złotych.

W czasie spotkania mówiono 
także o szansach na zrealizowa-
nie łącznika drogowego z Bolko-
wa do Jeleniej Góry, jako jednego 
z głównych elementów wpływa-
jących na dostępność komuni-
kacyjną Kotliny Jeleniogórskiej. 
Łącznik, ma zdaniem Marka 
Obrębalskiego, dużą szansę na 
przesuniecie do listy podstawo-
wej inwestycji drogowych Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Przemek Kaczałko 
Fot. Przemek Kaczałko
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– Inaugurujemy na terenie województwa dolnośląskiego kolej-
ną edycję Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek honorującą 
wybitne osiągnięcia kobiet z niepełnosprawnościami – informu-
ją organizatorki konkursu na terenie województwa dolnośląskie-
go posłanki: Joanna Augustynowska, prof. Alicja Chybicka oraz 
Elżbieta Stępień. 

Trwa konkurs  LADY D. im. Krystyny Bochenek

Konkurs organizowany jest od 
roku 2002 przez   Parlamentarny 
Zespół ds. Osób Niepełnospraw-
nych oraz Parlamentarną Grupę 
Kobiet. Skrót „Lady D.”   pochodzi 
od angielskiego wyrażenia Lady Di-
sabled – Dama Niepełnosprawna. 
Wyróżnienie Lady D. kojarzone jest 
również ze zmarłą tragicznie księż-
ną Walii Dianą, znaną z działalno-
ści charytatywnej, także na rzecz 
osób z niepełnosprawnością. 

– Pamiętam, że na zaproszenie 
inicjatora Marka Plury, prowadzi-
łem wtedy jeszcze tylko na Śląsku 
jedną z gal finałowych Lady D., po-
znałem wtedy śp. Krystynę Boche-
nek. Świetną i rzutką kobietę, oboje 
mówiliśmy, iż pozytywne przykłady 
zachęcają innych do dobrych prak-
tyk – podkreśla Bartłomiej Skrzyń-
ski, rzecznik miasta Wrocławia ds. 
Osób Niepełnosprawnych, członek 
kapituły konkursu. 

Pomysłodawcą Konkursu  La-

dy  D. im. Krystyny Bochenek jest 
Marek Plura, dziś poseł do Par-
lamentu Europejskiego. W 2002 
r. zorganizował on pierwszą edy-
cję konkursu na Śląsku, a pierwszą 

dy Marek Plura był już posłem na 
Sejm RP, inicjatywa nabrała szer-
szego zasięgu, a w 2011 r. gala fi-
nałowa  Lady  D. odbyła się po raz 
pierwszy w Warszawie, w gmachu 
Sejmu.

– Niepełnosprawność nie jest 
przeszkodą w realizacji marzeń, 
wiem to z wielu lat pracy i współ-
pracy z dziećmi i rodzicami. Dla-
tego mam nadzieję, że będziemy 
mieli wielki ból głowy z wyborem 
kandydatek w 4 kategoriach – pod-
kreślała profesor Alicja Chybic-
ka. – Lady D. to genialna inicjaty-
wa – pokazuje, że bariery są tylko 
w naszych głowach – konkludowa-
ła Elżbieta Stępień. – Łamanie ba-
rier i stereotypów bywa trudne. Ale 
jeśli uda się je pokonać, zyskuje się 
pewność, że wszystko jest możliwe 
do osiągnięcia. Poprzednie edycje 
Konkursu pokazały, że kobiety ma-
ją siłę, bo nie zrezygnowały z tego, 
co chciały osiągnąć. Jestem przeko-
nana, że wybór w tegorocznej edy-
cji konkursu nie będzie łatwy, ale 
warto chwalić się sukcesami Kobiet 
– mówiła Pani Poseł Joanna Augu-
stynowska. Do kapituły konkur-
su zaproszone zostały też organi-
zacje pozarządowe, m.in.: Milickie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
i Osób Niepełnosprawnych, Sto-
warzyszenie Pomocy Dzieciom 
„Tęcza” w Oławie oraz dolnośląski 
oddział Państwowego Funduszu 
Osób Niepełnosprawnych. 

Zgłoszenie kandydatki do kon-
kursu powinno nastąpić na spe-
cjalnym druku do 7 września 
w siedzibach biur poselskich: Jo-
anny Augustynowskiej (ul. Wam-
bierzycka 36, 50-537 Wrocław), 
Alicji Chybickiej (ul. Ofiar Oświę-
cimskich 36, 50-059 Wrocław) oraz 
Elżbiety Stępień (ul. Młynarska 7, 
59-220 Legnica). Do zgłoszenia na-
leży dołączyć zgodę kandydatki lub 
opiekuna ustawowego/prawnego  
na udział  w konkursie.

R. Z. 

przewodniczącą kapituły była sena-
tor Krystyna Bochenek (od 2012 r. 
roku impreza nosi jej imię). Przez 
pierwsze lata konkurs miał cha-
rakter regionalny. Po 2007 r., kie-
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KLUB SENIORA I WOLONTARIUSZA w Karkonoskim 
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze rusza  
1 września 2016 r. W początkowym okresie czynny będzie dwa 
razy w tygodniu we wtorki i czwartki od godz. 12.00 do godz. 
16.00. Czas otwarcia KLUBU może zostać zweryfikowany 
przez zgłoszone propozycje lub potrzeby KLUBOWICZÓW.

AKTYWNI 60+

Opiekę nad KLUBEM spra-
wować będzie wolontariuszka 
Pani Krystyna Binias.

Program KLUBU oparty 
zostanie na realizacji zadania 
„Oswajamy starość”: cykl dzia-
łań aktywizujących osoby 60+.

Spotkania klubowe prowa-
dzone będą przez profesjonal-
nie przygotowanych animato-
rów, hobbystów, pasjonatów 
a także specjalistów – psycholo-
gów, lekarzy, ekspertów w dzie-
dzinie ochrony zdrowia oraz 
w zakresie finansów i budżetu 
domowego.

Poza spotkaniami klubowymi 
organizowane będą całodniowe 

wycieczki autokarowe, wyjazd 
do Opery Wrocławskiej, zajęcia 
z instruktorem fittnes.

Zgodnie z zasadą empover-
ment (zasada wolnego wyboru) 
KLUBOWICZE będą mogli de-
cydować o ostatecznej tematyce 
i formie spotkań klubowych.

Informacja o szczegółowym 
programie działań KLUBU 
na każdy miesiąc zamieszczo-
na będzie na tablicy ogłoszeń 
w KSON oraz na stronie inter-
netowej www.kson.pl.

Działalność KLUBU sfinan-
sowana będzie w roku 2016 ze 
środków pozyskanych przez 
KSON z Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej w ra-
mach programu ASOS.

Zasady uczestnictwa w zaję-
ciach klubowych określa regula-
min KLUBU SENIORA.

Zapraszamy Seniorów zain-
teresowanych naszą ofertą na 
inauguracyjne SPOTKANIE 
KLUBOWE w dniu 1 września 
2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 
w świetlicy integracyjnej KSON 
Jelenia Góra ul. Osiedle Robot-
nicze 47 A.

Dodatkowe informacje uzy-
skać można telefonicznie tel. 
75 752 42 54, 75 752 31 83 lub 
osobiście w biurze KSON od po-
niedziałku do piątku w godz. od 
19.00 do 16.00.

                   M.J.

W Klubie jest już odpowiednie zaplecze kuchenne
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Zaczyna się od zaproszeń, któ-
re zwykle nie są wysyłane przy-
padkowym osobom. Jak opowia-
dają panie, które zajmowały się 
telemarketingiem w takiej firmie 
w Jeleniej Górze, numery telefo-
nów pochodzą ze starych książek 
telefonicznych. 

– Koniecznie muszą być sta-
cjonarne, bo takie obecnie są 
używane zwykle przez starych 
ludzi – mówi jedna z kobiet, któ-
rej zadaniem było umawianie na 
prezentacje.

Panie z telemarketingu nie 
korzystają jednak osobiście 
z książek telefonicznych. Dane 
z tych książek ktoś inny wpi-
suje do bazy danych, która jest 
powiązana z automatem wybie-
rającym numery telefoniczne. 
Chodzi o to, by osoba dzwoniąca 
nie mogła przerywać pracy – gdy 
jedną rozmowę skończy, auto-
mat natychmiast wybiera kolejny 
numer z książki telefonicznej. 
Każda przerwa jest odliczana od 
płatnego czasu pracy. Telefonist-
ki nie mają etatów, pracują na 
umowach zleceniach, na niskich 
stawkach godzinowych, które 
nieznacznie rosną po umówieniu 
określonej liczby osób na pre-
zentacje.

To, co panie mówią podczas 
prób umawiania na rozmowy, 
też nie jest przypadkowe. Tekst 
zaproszenia jest z góry ustalony, 
przetestowany pod względem 
skuteczności. Rozmowy są na-
grywane i kontrolowane przez 
nadzorców. Za odejście od sche-
matu grozi co najmniej wezwa-

Nie daj się oszukać
Na ludzkiej samotności, chciwości i naiwności żerują firmy, któ-
re sprzedają na prezentacjach swoje towary po wielokrotnie za-
wyżonych cenach. Ofiarami takich sprzedawców padają miesz-
kańcy całej Polski, zwłaszcza osoby starsze, często bezbronne 
wobec różnych manipulacji.

nie na dywanik do przełożone-
go.

– To bardzo ciężka, nie-
wdzięczna praca – opowiada te-
lefonistka. – Wiele osób poznało 
się na tej działalności. Wyzywają 
nas od oszustek i naciągaczy.

Prezenty przyciągają
Ale nie wszyscy. Pewien ni-

ski odsetek jest zainteresowany 
spotkaniami i zgadza się na przy-
słanie zaproszenia. Osoba taka 
podaje swój adres, który szybko 
trafia do bazy danych firmy, wraz 
z odpowiednią adnotacją.

Ponieważ firmy działające 
w taki sposób organizują prezen-
tacje w całym kraju, a obdzwa-
nianych ludzi są tysiące dziennie, 

nawet ten niski odsetek umówio-
nych na spotkania, w skali kraju 
zamienia się w setki ludzi. Na 
jedną prezentację przychodzi kil-
kadziesiąt.

Pani Aleksandra Pawłowska 
z Jeleniej Góry była na takiej 
prezentacji. Jej zdaniem ludzie 
uczestniczą w nich, bo jest miła 
atmosfera, kawa, drobne pre-
zenty. Nie wiedzą, że pod tym 
wszystkim kryją się najniższe in-
stynkty: chęć zysku, zmuszenia 
klienta do płacenia itd.

Do tego prowadzący są wy-
specjalizowani w nowoczesnym 

marketingu. Najpierw opowia-
dają, jaki to towar jest świetny, 
jaki wyjątkowy, unikatowy itd. 
Potem mówią, że jest drogi, cena 
około 10 tysięcy złotych. I nagle 
obwieszczają rozpalonym słu-
chaczom, że dzisiaj jest promo-
cja, można go kupić za – bagate-
la – 4 tysiące złotych. I to na raty!

Niektórym może się więc wy-
dawać, że to znakomita okazja, 
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prawdziwa promocja. Tym bar-
dziej, że firmy sprzedażowe wy-
najmują na prezentacje wodzire-
jów, którzy potrafią wprowadzić 
radosną, luźną atmosferę, czy też 
ludzi zaufania społecznego, na 
przykład sowicie opłacanych za 
swe „występy”.

W efekcie niektórzy star-
si (choć nie tylko starsi) ludzie 
podpisują podsuwane im pod nos 
dokumenty. W miłej, życzliwej 
atmosferze prezentacji nie po-
dejrzewają, że ktoś chce ich bez-
względnie wykorzystać. Nawet 
trzy tysiące złotych za komplet 
garnków czy pościel nie budzi 
ich podejrzeń.

Wracają do domu zadowole-
ni, że zrobili świetny interes.

Zimny prysznic
Jeśli ktoś bliski, zwykle 

młodszy, orientujący się w ma-
nipulacjach sprzedawców, nie 
wytłumaczy im szybko, że dali 
się naciągnąć, szok przychodzi 
dopiero po otrzymaniu do zapła-
ty pierwszej raty kredytu. Widzą 
wtedy, że, na przykład, za zwykłą 
pościel muszą zapłacić kilka razy 
więcej, niż jest warta. I wtedy za-
czyna się dramat, płacz, rozgory-
czenie, zgrzytanie zębami.

– W ciągu czternastu dni od 
wydania towaru można odstąpić 

od umowy – radzi lwówecki po-
wiatowy rzecznik konsumentów, 
Dawid Kopeć.

Jak tłumaczy, trzeba to uczy-
nić w formie pisemnej i wysłać 
na adres sprzedawcy. Najlepiej 
zrobić to oddzielnie ze zwrotem 
towaru – to bezpieczniejsze dla 
konsumenta, bo jeśli paczka zo-
stanie zwrócona z jakiegoś po-
wodu, będziemy mieć pewność, 
że przynajmniej pismo z naszym 
oświadczeniem o odstąpieniu 
od umowy dotarło do adresata. 
Osobnym pismem musimy też 
poinformować bank o odstąpie-
niu od umowy kredytowej. 

Można też pojechać do siedzi-
by sprzedawcy i zwrócić towar 
osobiście.

Niestety, niektóre firmy i na 
to znajdują już sposób: rejestrują 
działalność pod jakimś adresem, 
pod którym najczęściej... nie ma 
nikogo. Poczta więc nie zostaje 
odebrana, nie można zatem mó-
wić o skutecznym odstąpieniu od 
umowy. Podobnie rzecz się ma 
z towarem. Paczka wraca bo... 
nikt jej nie odebrał. Zostajemy 
więc z pościelą wartą może kil-
kaset złotych i ratami na kilka 
tysięcy, które płacić trzeba. Naj-
lepsze wyjście? Nie tracić głowy 
podczas takiego spotkania.

Leszek Kosiorowski

SPOSÓB NA 
TELEMARKETERA
Pod względem prawnym (co 

nie znaczy, że etycznym) trudno 
zarzucić coś prezentacjom – w ich 
trakcie ludzie są manipulowani, 
ale przecież nikt nie fałszuje ich 
podpisów, składają je sami, do-
browolnie. Inaczej jest z rozmo-
wami z paniami (czasem panami) 
z telemarketingu, czyli wydzwa-
niającymi, by umówić na prezen-
tacje. Zgodnie z prawem, nikt nie 
może do nas dzwonić z ofertami 
bez naszej zgody. Często wyraża-
my taką zgodę, składając podpis, 
gdy przy okazji zakupów w nor-
malnych sklepach otrzymujemy 
karty rabatowe. Podajemy przy 
okazji swoje dane i... Już jakiś 
koncern ma nas w garści: nasze 
imiona, nazwiska, adresy e-ma-
ilowe i numery telefonów wędru-
ją do bazy danych i zaczynają żyć 
swoim życiem. 

Ale raz wyrażoną zgodę można 
cofnąć, i to w każdej chwili, także 
w trakcie rozmowy z telemarkete-
rem. W każdej chwili takiej roz-
mowy mamy prawo do otrzyma-
nia informacji, skąd telemarketer 
ma nasze dane i numer telefonu, 
możemy żądać ich zmiany bądź 
usunięcia z bazy danych.

W dużych firmach personel 
z działów telemarketingu zwykle 
jest przeszkolony pod względem 
prawnym i nie dziwi się takim żą-
daniom. Spełnia je jak należy (to 
jego bezwzględny obowiązek). 
W małych przedsiębiorstwach, 
a takie zwykle zajmują się sprze-
dażą podczas prezentacji, zdarza 
się, że dzwoniący nie mają o tym 
pojęcia. Gdy kiedyś postano-
wiłem skorzystać z uprawnień 
konsumenta i obywatela, którego 
dane osobowe są pod kontrolą, 
moja rozmówczyni natychmiast 
się rozłączyła. Nie chciała nawet 
podać wyraźnie swojego imie-
nia i nazwiska, ani nazwy firmy, 
dla której pracuje.  Ale już nigdy 
więcej nie zadzwoniła.

Tu znajdziesz pomoc za darmo
1) Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Michał Słomski
 Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
 ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, II piętro, po-

kój nr 28, tel. 75-64-73-111, e-mail: prk@powiat.jelenio-
gorski.pl

 Godziny przyjęć interesantów: wtorki i czwartki 7.30-9.30
2) Miejski Rzecznik Praw Konsumenta – Jadwiga Reder- 

Sadowska
 Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 58, tel. 75-75-46-110, rzecz-

nik@jeleniagora.pl

!
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XII Europejskie Warszta-
ty Muzyczne w Kołobrze-
gu zainaugurowane zostały  
17 lipca 2016 r. w Regional-
nym Centrum Kultury. Pod-
czas koncertu „Romantyzm 
kameralny”, w którym wy-
stąpili: Chopin Piano Quin-
tet w składzie: Krzysztof Sta-
nienda – fortepian, Roksana 
Kwaśnikowska – skrzypce, 
Magdalena Lech – skrzypce, 
Maria Stanienda – altówka, 
Michał Zieliński – wiolon-
czela, solistami byli Jan Sta-
nienda – skrzypce i Krzysz-
tof Stanienda.

Muzycy wykonali koncert 
na skrzypce, fortepian i kwar-
tet smyczkowy op. 21. francu-
skiego kompozytora Ernesta 
Chaussona. Kulturalne wyda-
rzenie z niezwykłą starannością 
i profesjonalizmem poprowa-
dziła dziennikarka Radia Ko-
szalin Beata Górecka-Młyńczak. 
Kołobrzeska publiczność miała 
okazję nie po raz pierwszy wy-
słuchać wirtuozerskich popisów 
koncertmistrza i wybitnego ka-
meralisty prof. Jana Staniendy 
oraz jego syna prof. Krzysztofa 
Staniendy – laureata krajowych 
i zagranicznych konkursów pia-
nistycznych.

Europejskie Warsztaty Mu-
zyczne i Letnie Warsztaty Or-
kiestrowe objęli patronatem 
Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Piotr Gliński i Pre-
zydent Miasta Kołobrzeg Janu-
sza Gromek.

Edukacyjny sposób na spę-

Gorzowianie na XII Europejskich Warsztatach Muzycznych

dzanie wakacji wśród kilku-
dziesięciu  uczestników wy-
brali także uczniowie Szkoły 
Muzycznej I i II st. im. Tadeusza 
Szeligowskiego w Gorzowie 
Wielkopolskim, rodzeństwo 
Blanka i Bruno Pałys. W warsz-
tatach uczestniczyli po raz 
pierwszy. Ich rodzice twierdzą, 
że udział w konkursach i wy-
stępach przed publicznością są 
doskonałą szkołą dla dzieci, da-
jącą pewność siebie, a przede 
wszystkim uwrażliwiają na 
piękno i rozumienie kultury. 
Po za tym jest to także nauka 
w formie zabawy.

W ub. roku Bruno Pałys – 
uczeń III klasy fortepianu wy-
stąpił w gorzowskim Jazz Klu-
bie „Pod Filarami” obok artysty 
z Poznania Piotra Szychowskiego. 
Wykonał Tarantellę Prokofiewa. 
Powiedział, że do grania zachęcił 
go tata, który kupił najpierw róg 
myśliwski a potem pianino.

– Tata także gra – podkreślił 
młody pianista, który przyznał, 
że także lubi ćwiczyć.

Rodzeństwo Blanka Pałys – 
uczennica klasy skrzypiec i Bru-
no Pałys otrzymali w tym roku 
stypendia artystyczne Prezyden-
ta Miasta Gorzowa Wielkopol-
skiego.

Dyrektorem artystycznym 
warsztatów jest prof. Jan Sta-
nienda. Odbywały się one przez 
13 dni. W tym czasie młodzi 
muzycy wzięli udział w kursie 
edukacyjnym dla skrzypków, 
altowiolistów, wiolonczelistów, 
kontrabasistów oraz orkiestry. 
Zajęcia prowadziły wybitne oso-
bistości świata muzycznego.

Każdego dnia młodzi adep-
ci sztuki instrumentalnej mie-
li okazję do prezentacji swoich 
umiejętności na wieczornych 
koncertach w salach Regional-
nego Centrum Kultury. Można 
było także podziwiać koncerty 
profesorów i orkiestry, w Bazy-
lice Mariackiej w Kołobrzegu, 
oraz podczas Koncertów Plene-
rowych.

W. Milewska
Fot. W. Milewska

Bruno Pałys z tatą Markiem w Jazz Klubie.
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Grupa nieformalna, dla której organizacją opiekuńczą jest Pol-
skie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp., 
w ramach programu „Trampolina – regionalny program wspiera-
nia inicjatyw obywatelskich”, realizuje projekt współfinansowany 
przez Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Związek Lu-
buskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze. Na czym 
polega?

Innowacyjne zajęcia w wodzie – Ai Chi

Projekt „ZDROWIE WAŻ-
NIEJSZE NIŻ WSZYSTKO 
INNE” zakłada realizację nowa-
torskich ćwiczeń w wodzie Ai 
Chi dla chorych na stwardnienie 
rozsiane oraz niepełnospraw-
nych ruchowo, a także spotka-
nia w ramach tak zwanych grup 
wsparcia.

Jak informuje prowadząca za-
jęcia w wodzie, dr Anita Kulik, Ai 
Chi to układ ćwiczeń wykonywa-
nych w basenie w pozycji stoją-
cej. Ćwiczenia polegają na wyko-
nywaniu w określonej kolejności 
i tempie ruchów: kończynami 
górnymi, kończynami górnymi 
i tułowiem, kończynami górnymi 
i dolnymi oraz tułowiem.

W prowadzonych w systemie 
dwa razy w tygodniu zajęciach 

uczestniczyło jednorazowo 15 
osób z terenu Gorzowa Wlkp. 
i powiatu gorzowskiego.

– Wszystkie ćwiczenia mu-
siały współgrać z głębokim od-
dychaniem. Nie były one trudne, 
jednak czasem problem sprawia-
ło mi utrzymanie właściwej po-
zycji czyli ugiętych nóg – mówi 
Ewa, uczestniczka zajęć. – Po 
ćwiczeniach czułam się zrelak-
sowana choć zdarzyło się, iż po-
dobnie jak inne osoby z grupy, 
odczuwałam bóle różnych partii 
mięśni.

Inna uczestniczka zajęć – Ba-
sia mówi, że uczestnikom po-
magali wolontariusze – studenci 
fizjoterapii Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Gorzowie 
Wlkp. – Każdy z nas jeśli poczuł 

się w basenie niepewnie mógł 
liczyć na  ich wsparcie oraz ase-
kurację podczas ćwiczeń – pod-
kreśla.

Jak dodaje Pani dr Anita Ku-
lik, celem terapii Ai Chi jest po-
prawa równowagi, siły mięśnio-
wej, sprawności funkcjonalnej 
oraz ogólnego stanu zdrowia. 
– Dotychczasowe doniesienia 
naukowe wskazują, że Ai Chi 
u chorych na SM może prowa-
dzić do: poprawy równowagi, 
sprawności funkcjonalnej, siły 
mięśni kończyn górnych i dol-
nych, zmniejszenia zmęczenia, 
bólu i napięcia mięśniowego, 
ograniczenia niepełnosprawno-
ści na korzyść wzrostu niezależ-
ności chorego – mówi.

Uczestnicy projektu spotyka-
ją się na zajęciach integracyjno-
-wspierających w siedzibie To-
warzystwa Walki z Kalectwem 
w Gorzowie Wlkp. rozmawia-
jąc o swoich doświadczeniach 
oraz planach kolejnych działań 
i wspólnej rehabilitacji. 

Dorota Pilecka 
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Seniorzy odkrywają świat

Zachęcamy Seniorów do 
ćwiczenia umysłu tj. uczenia 
się przez całe życie. W sierpniu 
ruszył projekt pod nazwą „Kom-
puterowe randez-vous”, który 
polega m.in. na nauce sprawnej 
umiejętności obsługi kompute-
ra. 

Czterdziestoosobowa grupa 
„60+” zakwalifikowanych do 
udziału w programie podzielo-
na została na dwa zespoły: dla 

Karkonoska Akademia Aktyw-
nych Seniorów od trzech lat 
integruje środowisko senio-
rów Kotliny Jeleniogórskiej. 
– Dzisiaj – mówi Leszek Ra-
taj, wiceprezes KAAS – mamy 
ponad 160 członków, którzy 
aktywizują się w bardzo zróż-
nicowanych formach. Od 
wodnych zajęć rekreacyjnych 
na basenach Term Cieplickich 
poprzez autokarowe, piesze 
i rowerowe wycieczki krajo-
znawcze, udział w spektaklach 
teatralnych (opera i operet-
ka), seansach filmowych po 
pikniki i wieczorki taneczne. 
Zajęcia te organizowane są 
w dwóch sekcjach tematycz-
nych: turystyka i sport, kultura 
i sztuka. Co oznacza, że każdy 
członek naszej organizacji ma 
możliwość aktywnego uczest-
nictwa w życiu Naszej Akade-
mii. Głównym celem KAAS-u 
jest zadbanie o wizerunek Se-
niora, a dążymy do tego aby 
ten obraz przedstawiał ludzi 
otwartych, radosnych i cieka-
wych życia.

początkujących i dla zaawanso-
wanych. Tradycją jest, że tego 
rodzaju kursy poprzedzone są 
warsztatami motywująco-inte-
gracyjnymi z elementami psy-
chologii. Takie trzydniowe spo-
tkanie odbyło się w Świeradowie 
Zdroju. 

– To wspaniałe, ciekawe do-
świadczenie – mówi 65-letni 
Tadeusz, uczestnik warsztatów. 
– Nie tylko poznaliśmy się bli-
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żej ale w czasie gier psycholo-
gicznych otworzyliśmy się na 
drugiego człowieka, nauczyli-
śmy się jak walczyć ze stresem 
i zrozumieliśmy, że dzisiejszy 
świat bez umiejętności posłu-
giwania się nowymi technolo-
giami jest światem dla nas za-
mkniętym.

Kursy komputerowe prowa-
dzone będą w Sali Kompute-
rowej KSON od 1 września do 

końca tego roku. Przewidziano 
również stanowiska komputero-
we dla osób słabowidzących.

Szczegółowy program do-
stępny będzie na stronie www.
kaas.pl oraz www.kson.pl. 

„Komputerowe randez-vous” 
to projekt KAAS współfinanso-
wany ze środków Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej w ramach rządowego 
programu na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014-2020. 

KAAS ma swoją siedzibę 
w KSON przy ul. Osiedle Ro-
botnicze 47a, a dyżury Zarzą-
du w każdy wtorek od godziny 
10.00 do 12.00. Można również 
do nas pisać na e-mail: biuro-
kaas@gmail.com lub dzwonić 
pod numer 698 370 092 lub 75 
75 242 54.

M. Ż.
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TADEUSZ SIWEK – wieloletni redaktor naczelny Biuletynu „Nie-
pełnosprawni Tu i Teraz”, dziennikarz, scenarzysta i filmowiec, 
autor filmów i programów telewizyjnych mówiących o osobach 
niepełnosprawnych Kotliny Jeleniogórskiej, autor wielu tekstów 
pisanych dla teatrów i kabaretów a także do pism związanych 
z problemami osób niepełnosprawnych. Krótko o sobie: Moje 
kontakty związane z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełno-
sprawnych sięgają pierwszych dni działalności Sejmiku w Jeleniej 
Górze. Pozwoliły mi poznać wielu niezwykle interesujących i cen-
nych ludzi. Bardzo wzbogaciły moje życie zawodowe i osobiste.

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI... 

Z Tadeuszem Siwkiem, by-
łym redaktorem miesięcz-
nika „Niepełnosprawni Tu 
i Teraz” wydawanego przez 
Karkonoski Sejmik Osób 
Niepełnosprawnych w Jele-
niej Górze rozmawia Moni-
ka Żak.

MŻ: Przez wiele lat współ-
pracujesz z Karkonoskim Sejmi-
kiem Osób Niepełnosprawnych 
w Jeleniej Górze. Najpierw da-
łeś się poznać jako autor filmów 
i programów telewizyjnych 
o działalności KSON, a także 
jako orędownik spraw osób nie-
pełnosprawnych. Później, jako 
redaktor naszego czasopisma 
„Niepełnosprawni Tu i Teraz”. 
Które z tych działań wyrażało 
ciebie najpełniej?

– Wszystkie. Od wielu lat, 
kiedy zawarłem bliższą znajo-
mość z problemami środowiska 
osób niepełnosprawnych uwa-
żam, że o sprawach tych i pro-
blemach należy mówić wieloma 
głosami. Dlatego zawsze byłem 
orędownikiem tworzenia pro-
gramów telewizyjnych i audycji 
radiowych, mówiących o istot-
nych kwestiach codzienności in-
walidów, a także pisaniem o nich 
na łamach gazet i czasopism 
najlepiej piórami ludzi, którzy 
sprawami tymi żyją. Stąd brało 
się powstanie wielu programów 
telewizyjno-radiowych i artyku-
łów, które w innych warunkach 
powstać by nie mogły.

O konieczności głośnego mówienia 
o swoich sprawach i problemach...

MŻ: Dlaczego ?
– Na realizację filmów i pro-

gramów telewizyjnych potrzebne 
są bowiem pieniądze i to wcale 
niemałe. Podobnie sprawa wy-
gląda z audycjami radiowymi. 
Nawet prowadzenie gazet i perio-
dyków zaadresowanych do osób 
niepełnosprawnych wymaga 
środków, w które statystyczny in-
walida raczej nie opływa. Poszu-
kiwanie darczyńców kojarzy mi 
się często z porzekadłem o „jeź-
dzie na pstrym koniu cudzej ła-
ski”. Jednym z najpoważniejszych 

problemów organizacji pozarzą-
dowych zajmujących się sprawa-
mi osób niepełnosprawnych jest 
kwestia pieniędzy i tego, na co 
należy je przeznaczyć – czy na 
wydawanie czasopisma, prowa-
dzenie własnego radia lub telewi-
zji czy na zapłacenie czynszu za 
zajmowany lokal, opłaty za prąd, 
gaz, wodę i telefon, zakup opału 
na zimę, środki biurowe, itp. Lista 
spraw koniecznych do uregulo-
wania, a także lista planowanych 
najniezbędniejszych zakupów są 
zresztą o wiele dłuższe. 
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MŻ: Czy z twoich doświad-
czeń wynika, że takie brutalne 
zderzenie pomiędzy planami 
a brutalną prozą życia potrafi 
zniechęcić?

– Pierwszy problem pienię-
dzy pojawia się przeważnie wte-
dy, kiedy pełni pomysłów zwią-
zanych z utworzeniem własnej 
redakcji odwiedzamy zaprzyjaź-
nionego księgowego lub ekono-
mistę, albo też kiedy pojawiamy 
się na spotkaniu mającym na 
celu skompletowanie przyszłego 
zespołu redakcyjnego. Stajemy 
wtedy przed niezwykle trudną 
koniecznością odpowiedzi na 
pytanie o realia ekonomiczne 
planowanego przedsięwzięcia; 
przyszli dziennikarze i repor-
terzy, którzy w rzeczywistości 
niewiele albo nic nie potrafią, 
chcą zarabiać od zaraz i to wcale 
niemało biorąc pod uwagę ilość 
rzeczy, których się będą musieli 
nauczyć. Konieczne wykształce-
nie przyszłej kadry redakcyjnej 
wydawać się może z tej perspek-
tywy procesem dość długo-
trwałym i kosztownym. Wejście 
w pulę środków będących w po-
siadaniu przez różnego rodzaju 
organizacje pozarządowe nie 
zawsze jest możliwe, a dodat-
kowo obarczone jest zazwyczaj 
wieloma warunkami, których 
beneficjenci nie zawsze potrafią 
spełnić.

MŻ: Czy stąd brały się pro-
wadzone przez ciebie warsztaty 
dziennikarskie i reporterskie?

– W dużej części. Zawsze 
chciałem, żeby o problemach 
osób niepełnosprawnych pi-
sali ludzie, dla których sprawy 
te są sprawami ich codzienno-

ści. Przeważnie też miałem do 
czynienia z raczej niewielkim 
budżetem przewidzianych na 
kształcenie przyszłej redakcji. 
Miałem także pełną świado-
mość o dużej złożoności dnia 
codziennego inwalidów, których 
pokazuje się z perspektywy ich 
sukcesów sportowych lub karie-
ry zawodowej.

MŻ: Przecież to prawda – 
jeżeli osoba niepełnosprawna 
odnosi sukcesy w sporcie lub 
pracy, to należy o tym opowie-
dzieć?

– Tak, ale należy mówić nie 
tylko o tych sukcesach – powie-
dzieć trzeba także o tym, co ist-
nieje poza tym. To pozwala na-
szemu widzowi lub czytelnikowi 
postrzegać inwalidę i jego życie 
całościowo, a taki punkt widze-
nia jest prawdziwy i najczęściej 
właściwy, nie tworzymy przecież 
naszej opowieści, ograniczając ją 
do wyjątków z życia osoby nie-
pełnosprawnej, a konkretnie do 
pasma sukcesów, bo takie spoj-
rzenie jest nieprawdziwe i nie-
właściwe. Mogłoby sugerować, 
że człowiekowi poruszającemu 
się na wózku inwalidzkim moż-
na zazdrościć, a to jest najczę-
ściej nieprawdziwe. Prowadząc 
warsztaty dziennikarskie uczę, 
przeważnie młodych ludzi, od-
powiedzialności za słowo, za to, 
że uprawiając ten niełatwy za-
wód należy być w zgodzie z sa-
mym sobą.

MŻ: Jakie wrażenia wynio-
słeś z prowadzonych dotychczas 
warsztatów dziennikarskich 
w środowisku osób niepełno-
sprawnych?

– W większości pozytywne. 

Oprócz ludzi przysyłanych przez 
różne organizacje w sposób 
przypadkowy, w każdej grupie 
znajdują się ludzie autentycznie 
zainteresowani uprawianiem 
dziennikarstwa. Ludzie szu-
kający odpowiedzi na pytania 
dotyczące niepełnosprawności, 
skomplikowanych zjawisk spo-
łecznych. To dla nich organi-
zowane są te formy kształcenia, 
które przywozimy im w pigułce. 
Od nich w końcu zależy, co zro-
bią po zakończeniu warsztatów.

MŻ: Może jednak, jeśli two-
rzenie własnych redakcji jest 
tak trudne należałoby dać so-
bie spokój i na własne potrzeby 
wynająć „zawodowca”, który co 
jakiś czas, na łamach lokalnego 
czasopisma napisze kilka słów 
na temat osób niepełnospraw-
nych?

– Nie zgadzam się. W takim 
wypadku otrzymamy albo ko-
lejny artykuł o sukcesach spor-
towych inwalidów albo staty-
styczne zestawienia mówiące 
o działalności organizacji osób 
niepełnosprawnych na naszym 
terenie. O życiu, pracy i roz-
rywce osób niepełnosprawnych 
powinni pisać ludzie znający 
temat ze swojej codzienności 
i to właśnie wydaje mi się naj-
ważniejsze w procesie tworze-
nia własnych redakcji. I tak na-
prawdę nie jest najważniejsze, 
czy o sprawach nas nurtujących 
będziemy mówić językiem ga-
zety, radia czy telewizji. Ważne 
jest to, że głośno i zrozumiale 
będziemy mówić o sprawach 
dla nas istotnych.

 MŻ: Dziękuję bardzo za 
rozmowę. 
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– Opiekunki osób starszych 
i schorowanych pracują za gro-
sze, nic dziwnego że są to osoby 
przypadkowe i zmieniają się jak 
rękawiczki – zwraca uwagę Czy-
telniczka w liście do redakcji 
Biuletynu „Niepełnosprawni Tu 
i Teraz”. Sprawdziliśmy, jak wy-
gląda system opieki.

W obszernym liście Czytel-
niczka porusza kilka nurtujących 
ją spraw w zakresie polityki se-
nioralnej  w Jeleniej Górze i regio-
nie jeleniogórskim. O niektórych 
już pisaliśmy. Zainteresowała nas 
także kwestia wynagrodzenia 
opiekunek osób starszych. – Pod-
opieczny płaci do MOPS 11 zło-
tych, opiekunki otrzymują z tego 
5 złotych. Pracują u starszych 
osób w domach po 2-3 godz. 
dziennie – na ile kogo stać a nie 
według potrzeb. Często są to oso-
by przypadkowe, niewykształco-
ne, starsze, schorowane pragnące 
dorobić. Zmieniają się jak przy-
słowiowe rękawiczki bo kto bę-
dzie pracował za marny grosz? – 
czytamy w liście do redakcji.

Czy rzeczywiście tak jest? 
Usługi opiekuńcze świadczone 
są za pośrednictwem Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej. 
To propozycja dla osób schoro-
wanych i starszych, które nie są 
w stanie samodzielnie wykonać 
wszystkich obowiązków życia co-
dziennego, np. posprzątać domu, 
zrobić zakupy itd. potrzebują tak-
że pomocy przy załatwianiu nie-
których potrzeb fizjologicznych, 
myciu czy kąpieli. Tzw. usługa 
podstawowa kosztuje 11 złotych 
za godzinę. Koszty tej opieki 
w dużej mierze ponosi miasto. 

Niewiele ponad 5 złotych za godzinę dla opiekunki osób starszych

W I N N Y 
SYSTEM

Jak dużej? Określony jest próg 
dochodowy: 634 złote dla oso-
by samotnej oraz 514 złotych na 
osobę w przypadku podopieczne-
go, który nie mieszka sam. Osoby, 
których średni dochód jest niższy 
od tego progu, nie płacą nic za 
usługi opiekuńcze. Jeżeli dochód 
wynosi od 100 do 120 procent 
wspomnianego progu, wówczas 
płacą 2 procent wspomnianej 
stawki (22 grosze za godzinę) – 
czyli niewiele. Różnicę pokrywa 
miasto, czyli MOPS. Proporcje 
te zmieniają się w zależności od 
wielkości dochodów podopiecz-
nego. Pełną odpłatność – 11 zło-
tych za godzinę – ponoszą osoby, 
których dochód przekracza 2,5 
tysiąca złotych (dla osób samot-
nych) i ponad 4 tysiące złotych 
(dla osób mieszkających z rodzi-
ną).

Dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej Wojciech 
Łabun wyjaśnił nam, że wyko-
nawca usług opiekuńczych wy-
łaniany jest w drodze przetargu. 
Przystąpić do niego może każdy, 
kto spełnia określone kryteria. 
– Przetargi ogłaszamy co dwa 
lata. Ostatni przeprowadziliśmy 
w 2014 roku i dotyczył on świad-
czeń na 2015 i 2016 rok – wyja-
śnia. Przyznaje, że oferent musi 
spełnić szereg wymogów a zakres 

oferowanych usług jest dokład-
nie opisany (szczegóły w ram-
ce). Decydującym kryterium jest 
cena. W przetargu, który odbył 
się w 2014 roku, zwyciężył Polski 
Komitet Pomocy Społecznej, któ-
ry zaproponował najniższą cenę – 
11 złotych za godzinę.

Ile z tej kwoty faktycznie trafia 
do kieszeni opiekunki? Z infor-
macji, jakie uzyskaliśmy w jele-
niogórskim PKPS-ie wynika, że 
pracownica otrzymuje wyna-
grodzenie w kwocie 7,7 zł brut-
to za przepracowaną godzinę 
(na rękę wychodzi rzeczywiście 
niewiele ponad 5 złotych). Co 
dzieje się z resztą kwoty? Część 
to świadczenia, jakie PKPS musi 
odprowadzić za pracownika do  
ZUS-u (1,32 złote za pracownika 
za każdą godzinę). Zostaje nie-
spełna 2 złote. To pieniądze, które 
przeznaczane są na pokrycie po-
zostałych kosztów tego przedsię-
wzięcia: zatrudnienia koordyna-
tora, kierownika biura, księgowej 
oraz opłaty za media (telefony, 
internet, utrzymanie biura itd.).

PKPS zatrudnia opiekunki na 
umowę zlecenie, jedynie koordy-
nator, kierownik biura oraz księ-
gowa zatrudnione są na umowę 
o pracę. Przy czym koszty wy-
nagrodzenia tych ostatnich nie 
pokrywają jedynie usługi świad-

Opiekun osób starszych to zawód nie dla każdego. Fo
t. 
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czone w Jeleniej Górze, ale i w te-
renie (m.in. w Lubaniu czy Świe-
radowie).

PKPS w Jeleniej Górze za-
trudnia około 50 opiekunek. Za-
rabiają w zależności od tego, ile 
przepracują godzin. Księgowa 
tej jednostki, z którą rozmawia-
liśmy, przyznaje, że opiekun-
ki często zmieniają się, ale jest 
kilka osób, które pracują od lat. 
Niestety, spora część traktuje tę 
pracę jako sposób na zdobycie 
doświadczenia. Później wyjeż-
dżają za granicę, albo szukają in-
nej pracy w kraju. Raz, że zarobki 
są bardzo niskie, ale inna sprawa, 
że opieka nad osobami starszymi 
to ciężka praca, wymaga pew-
nych cech charakteru, przede 
wszystkim cierpliwości, wyrozu-
miałości. Nie każdy nadaje się do 
tej pracy. Sęk w tym, że niektórzy 
zdają sobie z tego sprawę dopiero 
w zderzeniu z rzeczywistością.

Dlaczego PKPS nie zapropo-
nował wyższej stawki w prze-
targu i tym samym nie podniósł 
wynagrodzenia opiekunkom? – 
W przetargu startują także inni. 
Jeżeli chcemy wygrać, musimy 
być konkurencyjni – słyszymy.

Niestety, kryterium cenowe 
w przypadku tego typu usług nie 
jest najlepsze, o czym świadczy 
choćby przykład Świeradowa 
Zdroju. Przez lata usługi świad-
czył tam PKPS, jednak niedaw-
no przegrał przetarg na rzecz 
prywatnego oferenta. Urząd po 
roku rozstał się z nim i wrócił do 
współpracy z jeleniogórską jed-
nostką.

Wspomniany prywaciarz do 
opieki zatrudnił te same oso-
by, które wcześniej pracowały 
w PKPS-ie, tylko że za... jeszcze 
niższą stawkę niż 7,70 zł brutto. 
To pokazuje, że cały system wy-
maga zmian, gdyż system świad-
czenia usług opiekuńczych po-
dobnie rozwiązany jest w wielu 
samorządach.

Dyrektor MOPS-u nie zga-
dza się z argumentem, że jakość 

usług opiekuńczych jest słaba. 
Dowodem może być wzrost 
liczby osób korzystających 
z tych świadczeń. Dla przykładu, 
w styczniu 2016 roku korzystało 
z nich 118 osób, w kwietniu już 
143 osoby. – Wszystkie opiekun-
ki są przeszkolone – podkreśla.

Przyznaje jednak, że opie-
kunki zarabiają mało. Widzi 
nadzieję w zmianach przepisów. 
Prezydent RP podpisał usta-
wę o zwiększeniu minimalnego 
wynagrodzenia. W świetle tych 
przepisów, od nowego roku pra-
cownik nie będzie mógł zarabiać 
mniej, niż 13 złotych brutto za 
godzinę. Dotyczy to także osób 
zatrudnionych na umowy-zlece-
nie, czyli także opiekunek osób 
starszych. Może się więc oka-
zać, że otrzymają one znaczącą 
podwyżkę i że zawód ten stanie 
się dużo bardziej atrakcyjny. To 
powinno spowodować, że będzie 
większa konkurencja i przełoży 
się to na poprawę jakości świad-
czonych usług. Na papierze wy-
gląda dobrze. Jak będzie w prak-
tyce? Przekonamy się już za kilka 
miesięcy.

R.Z., M.D.

„
„

Opiekunka osoby  
starszej, zatrudniona  

w jeleniogórskim PKPS-ie, 
otrzymuje wynagrodzenie 
w wysokości 7,70 złotych 

brutto za godzinę.

Usługi opiekuńcze w miej-
scu pobytu lub zamieszkania 
obejmują

Opiekę higieniczno-sani-
tarną, m.in.: karmienie oso-
by niedołężnej, mycie i kąpiel 
chorego, podawanie leków 
zgodnie z zaleceniem lekarza, 
zapobieganie powstawaniu od-
leżyn i odparzeń, pomoc przy 
załatwianiu potrzeb fizjologicz-
nych, zmiana bielizny osobistej 
i pościelowej, prześcielenie łóż-
ka, zgłaszanie wizyt lekarskich 
i pielęgniarskich, sprawowanie 
opieki podczas wizyt chorego 
w placówkach służby zdrowia, 
pielęgnacja zlecona przez le-
karza. Pomoc gospodarczą: 

utrzymanie mieszkania w po-
rządku i czystości, mycie okien 
w razie potrzeby, nie rzadziej niż 
dwa razy w roku, sprzątanie części 
klatki schodowej, przypadającej 
na dane mieszkanie, zaopatrzenie 
chorego w opał oraz przynosze-
nie opału do mieszkania i palenie 
w piecu, pranie bielizny osobi-
stej w pralkach automatycznych 
lub wirnikowych, odnoszenie 
i przynoszenie bielizny pościelo-
wej z pralni i magla, dostarczanie 
środków pomocy przyznanych 
jako świadczenie społeczne, do-
konywanie zakupów za pieniądze 
podopiecznego, opłacanie bie-
żących rachunków, załatwianie 
spraw urzędowych, przygotowa-

nie posiłków lub dostarczenie 
z placówek gastronomicznych. 
Rozliczenia: prowadzenie na 
bieżąco rozliczeń pieniężnych 
oraz kontroli usług. Komuni-
kację ze środowiskiem: zapew-
nienie kontaktów z otoczeniem, 
w tym organizowanie spacerów, 
czytanie, podtrzymywanie in-
dywidualnych zainteresowań. 
Współpracę: powiadomienie 
kierownictwa PKPS lub pracow-
nika socjalnego o potrzebach 
osoby objętej usługami oraz 
każdorazowym opuszczeniem 
przez podopiecznego miasta 
zamieszkania (pobyt w szpitalu, 
wyjazd do sanatorium, rodziny, 
itp.).

Przyznają Państwo – jest co 
robić...

Opiekunka – człowiek od wszystkiego
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W „Markus – Pensjonat nad Potokiem” w Przesiece (powiat 
jeleniogórski) odbył się w sierpniu kolejny turnus logope-
dyczny, skierowany do dzieci wymagających terapii logo-
pedycznej i neurologopedycznej. Warsztaty organizowała 
Renata Nowicka ze Specjalistycznego Gabinetu Logopedycz-
nego we Wrocławiu.  W zajęciach brały udział dzieci z różny-
mi niepełnosprawnościami,  między innymi z  opóźnionym 
rozwojem mowy, z dyslalią, dzieci upośledzone umysłowo 
w różnym stopniu, autystyczne, z mózgowym porażeniem 
dziecięcym, z zespołem Downa, z zaburzeniami genetyczny-
mi i z zaburzeniami neurologicznymi (afazją, dyzartrią).

W Przesiece warsztaty dla dzieci z problemami

– Nasze turnusy, które orga-
nizujemy od dwóch lat w Prze-
siece, skierowane są głównie do 
dzieci w wieku od 2 do 12 lat 
z problemami w zakresie mowy 
i zakresie komunikacji. W tym 
roku przeprowadziliśmy już pięć 
turnusów. Na ostatnim, sierp-
niowym, który właśnie zakoń-
czyliśmy mieliśmy pod opieką 
osiemnaścioro dzieci, natomiast 
w zajęciach grupowych uczest-
niczyły też dzieci na zasadzie 
„kto chciał” powiedziała Renata 
Nowicka.

W turnusie wzięły udział 
dzieci i ich rodzice z różnych 
rejonów Polski. Ze Świnoujścia, 
Warszawy, praktycznie z całego 
regionu Dolnego Śląska. Ważną 
cechą warsztatów były wspól-

ne ćwiczenia dzieci zdrowych, 
które mogły integrować się 
z dziećmi niepełnosprawnymi. 
O potrzebie prowadzenia ta-
kich turnusów nie trzeba nikogo 
przekonywać, to właśnie pod-
czas takich warsztatów rodzice 
mają możliwość zdiagnozowa-

nia dziecka u neurologopedy 
oraz nauczenia się  różnych me-
tod terapeutycznych w zakresie 
logopedii i neurologopedii. Ro-
dzice po zakończenia turnusu 
otrzymali indywidualne zalece-
nia dla dziecka w zakresie neu-
rologopedii, a także zalecenia od 
pedagoga specjalnego.

– Myślę, że dobrą rzeczą, 
jaką jest udział w takich turnu-
sach jest nawiązanie znajomości 
przez samych  rodziców, którzy 
nierzadko wspierają się nawza-
jem po zakończeniu warsztatów, 
wymieniają się informacjami. To 
jest ta wartość dodana, że rodzi-
ce integrują się i takie wsparcie 
wzajemne nie tylko od strony 
terapeutycznej też jest bardzo 
ważne – dodała Renata Nowic-
ka.

Następne odbędą się w termi-
nach: 18.02-24.02.2017, 29.04-
05.05.2017, 19.07-26.07.2017, 
27.07-02.08.2017.

Udział w nich jest odpłatny, 
istnieje jednak możliwość całko-
witego zwrotu kosztów (za wy-
jątkiem dojazdu) na podstawie 
wystawionej faktury za pośred-
nictwem Fundacji „Zdążyć z Po-
mocą”, Dolnośląskiej Fundacji 
Ochrony Zdrowia, Fundacji Sło-
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neczko, Stowarzyszenia Bardziej 
Kochani, Fundacji Polsat i wielu 
innych organizacji.
Więcej informacji na stronie: 
http://www.logopedanowicka.pl/

Robert Czepielewski
Fot. Użyczone

 

OFERTA, KTÓRĄ 
PROPONUJE PODCZAS 

TURNUSU RENATA 
NOWICKA OBEJMUJE:

• noclegi i całodniowe wyży-
wienie opiekuna i dziecka

• indywidualną terapię neu-
rologopedyczną (5 terapii 
po 30 minut)

• indywidualną terapię z pe-
dagogiem specjalnym (2 te-
rapie po 30 minut)

• grupowe zajęcia z elemen-
tami sensoplastyki, integra-
cji sensorycznej, muzykote-
rapii, terapii

• manualnej, arteterapii i ćwi-
czeń parateatralnych (5 spo-
tkań po 30 minut)

• grupowe zajęcia ruchowe 
oraz zajęcia metodą Ruchu 
Rozwijającego W. Sherbor-
ne

• grupowe ćwiczenia ener-
getyzujące i oddechowo-
głosowe z ćwiczeniami 
aparatu  artykulacyjnego (5 
spotkań po 30 minut)

• grupowa logorytmika (5 
spotkań po 60 minut)

• grupowy relaks psychosty-
mulacyjny (5 spotkań po 
20/30 minut)

• konsultacje indywidualne 
z neurologopedą

• konsultacje z pedagogiem 
specjalnym

• indywidualne zalecenia 
przesłane po zakończeniu 
turnusu.
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dów miesięcznie na nie intere-
sujące nikogo tematy albo prze-
pisywanie kilkunastu adresów 
miesięcznie z książki telefonicz-
nej.

Wydaje się, że ponad 25 lat przemian ustrojowych w naszym kra-
ju na sytuacji niewidomych odbiło się raczej negatywnie. O ile 
stowarzyszenia zrzeszające osoby z niepełnosprawnością narzą-
du ruchu bardzo szybko znalazły się na czele zachodzących prze-
mian, zajmując znaczące pozycje w tworzonych na nowo organach 
władzy, to przedstawiciele niewidomych, nawet jeżeli w organach 
tych się znaleźli, nie bardzo wiedzieli, co z tym fantem robić. 

Polski Związek Niewidomych 
potrzebuje zmian

I tak likwidacją, np. Związku 
Spółdzielczości Niewidomych 
niewidomi spółdzielcy raczej 
zostali zaskoczeni ze wszystkimi 
tego konsekwencjami. Z kolei 
propagowana zasada, że nie-
widomy powinien pracować 
w środowisku naturalnym za-
częła funkcjonować w określo-
nej ideowo-ekonomicznej 
oprawie: przede wszystkim 
pracodawcy zaczęli ostro 
naciskać, aby przyznawać 
im coraz wyższe dopłaty 
na niepełnosprawnego, 
bo – jak twierdzili – wy-
dajność takiego pracow-
nika stanowi zaledwie nie-
wielki procent pracy osoby 
zdrowej i idea ta wyraźnie za-
częła wypierać obowiązującą 
w poprzednim ustroju zasadę, iż 
praca niewidomego jest w pełni 
wartościowa i wydajna. No i ko-
niecznie trzeba wymienić wy-
rastające jak grzyby po deszczu 
organizacje i fundacje oferujące 
niepełnosprawnym pracę. Nie 
opracowano jednak żadnej me-
tody weryfikacji, czy praca taka 
jest jakoś społecznie potrzebna, 
toteż były to nierzadko różne 
bezsensowne zajęcia w rodzaju 
przeprowadzania kilku wywia-

ponował środkami i posiadał 
liczne uprawnienia dotyczą-
ce pomocy i organizacji życia 
niewidomych. Po roku 1989 
uprawnienia te faktycznie zni-
kły. O zlecenie takiej czy innej 
działalności na rzecz niewido-
mych trzeba było się ubiegać we 
właściwych instytucjach w kon-
kurencji z innymi licznymi sto-
warzyszeniami, co wymagało 
określonych zabiegów i umie-
jętności. Nowy „establiszment” 
nie był obeznany z osiągnięcia-
mi PZN w zakresie rehabilitacji 
niewidomych. Co najważniej-
sze, podstawowe uprawnienia 

ułatwiające życie przestały 
być ściśle związane z przyna-
leżnością do jakiejkolwiek 
organizacji. Taki stan rzeczy 
spowodował odejście części 

niewidomych ze Związku.
Z kolei zaistniałe nowe 

warunki oddziaływały też na 
wewnętrzne stosunki w PZN. 
Coraz częściej pojawiały się 
nadużycia, zwłaszcza finansowe, 
a jednostki lub zespoły, które 
usiłowały przeciwdziałać korup-
cji i nieuczciwości, były trakto-
wane jako działające na szkodę 
PZN. Należy zwrócić uwagę, 
że przy tego rodzaju zarzutach 
nie mówiono o tym, czy cho-
dzi o dobro niewidomych, lecz 
o tym, że działanie takie, że wy-
ciąganie różnych malwersacji na 
zewnątrz, to działanie na szkodę 
Związku. Przy czym Związek 
był tu utożsamiany z osoba-

W ten oto sposób idea 
ukształtowana w początkach so-
cjalizmu, zgodnie z którą niewi-
domy jest człowiekiem w pełni 
wartościowym jako pracownik 
i tylko należy mu stworzyć okre-
ślone warunki, została zastąpio-
na ideą, iż pracodawca osoby 
niepełnosprawnej winien dosta-
wać coraz większe   dopłaty.

W minionym ustroju Pol-
ski Związek Niewidomych dys-
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tuacji i wobec działalności licz-
nych stowarzyszeń realizujących 
jednostkowe zadania, Polski 
Związek Niewidomych jako or-
ganizacja ogólnokrajowa jest 
w ogóle potrzebny? Otóż sądzę, 
że tak i to nawet bardzo.

Ale w tej sprawie przede 
wszystkim powinni wypowie-
dzieć się młodzi i średnie poko-
lenie, bo to oni będą tego ewen-
tualnymi beneficjentami. My 
możemy wystąpić jako doradcy 
na wzór kozackiej starszyzny. 
Na dzień dzisiejszy w pierw-
szym rzędzie należałoby przy-
wrócić podmiotowy charakter 
niewidomych, którzy w oparciu 

o specjalistyczną wiedzę w za-
kresie rehabilitacji osób z nie-
pełnosprawnością wzrokową, 
określaliby warunki, sposoby 
i charakter prowadzonych w tej 
dziedzinie działań, bo tylko ta-
kie rozwiązania mogą mieć po-
zytywne skutki, nie zaś czysto 
urzędnicze decyzje ludzi nie-
kompetentnych, chociaż zaj-
mujących decyzyjne pozycje. 
Szybki rozwój techniki i auto-
matyki wymaga uporządkowa-
nego zarządzania, opiniowania 

mi „trzymającymi władzę”. Nie 
wdając się w szczegóły, warto 
przytoczyć tytułem przykładu 
sytuację w jednym z okręgów, 
gdzie przewodnicząca i wice-
przewodniczący KRO zostali 
osądzeni przez sąd koleżeński, 
a osoba, której zarzucono nad-
użycia i brak kompetencji, do-
stała jeszcze dodatkowe finanso-
we zadośćuczynienie. Następnie 
sprawę „ukarania” działających 
na szkodę Związku po prostu 
umorzono.  

Od początku istnienia PZN 
propagowana była wśród niewi-
domych zasada „nic o nas bez 
nas”. Po roku 1989 hasło to cał-
kowicie znikło. Obecnie idea ta 
jak gdyby pojawia się na nowo 
przy okazji wdrażania w Polsce 
unijnej Konwencji o prawach 
osób niepełnosprawnych i jakie 
będą tego skutki, dopiero zoba-
czymy. 

Tak ukształtowana sytuacja 
nie sprzyja na pewno aktywno-
ści i pomysłowości poszczegól-
nych osób. Metody starszych 
działaczy związkowych przesta-
ły być skuteczne, a nowych form, 
zwłaszcza proponowanych przez 
młodsze generacje, raczej nie wi-
dać. Dziś, gdy młody lub w śred-
nim wieku niewidomy pojawi 
się w organizacji PZN, nie ma 
mu ona nic atrakcyjnego do za-
proponowania, a on z kolei nie 
po to przystępuje do stowarzy-
szenia, żeby coś robić, lecz raczej 
coś dostać. Są prowadzone oczy-
wiście takie czy inne szkolenia, 
na które PZN akurat w danym 
okresie otrzymał zlecenie, ale te 
rzeczy można również znaleźć 
w innych stowarzyszeniach.

Czy zatem w zaistniałej sy-

i poradnictwa, aby był należycie 
spożytkowany i służył pełne-
mu usamodzielnieniu niewido-
mych i słabowidzących przy ich 
pełnym udziale w podejmowa-
niu istotnych decyzji. 

Miejsce obecnej wysłużo-
nej struktury organizacyjnej 
mogłaby zająć organizacja sa-
morządowo-managerska. Pole-
gałoby to z grubsza ujmując na 
tym, że bieżącą działalnością 
kierowaliby w poszczególnych 
okręgach managerowie dyspo-
nujący stosowną wiedzą, umie-
jętnościami organizatorskimi 
oraz niezbędnym sztabem pra-
cowników również dysponują-
cych potrzebną wiedzą fachową. 
Natomiast kilka razy do roku 
zbierałby się organ samorządo-
wy pełniący funkcje kontrolne, 
opiniodawcze i ustanawiający 
konkretne zadania. Członkowie 
tego organu byliby wybierani na 
określony czas w taki sposób, że 
co dwa lata upływałaby kadencja 
jednego z nich i na jego miejsce 
wchodziłby nowy członek. By-
łaby to działalność czysto spo-
łeczna, w najlepszym wypadku 
członkowie tego organu mogli-
by otrzymywać za posiedzenie 
stawkę godzinową obowiązującą 
przy umowach-zleceniach oraz 
zwrot kosztów podróży, jeżeli 
musieliby dojeżdżać na miejsce 
spotkania. 

Czy uda się znaleźć chęt-
nych do takiej pracy, pozostaje 
pytaniem otwartym. Na pew-
no jednak warto spróbować, bo 
wszelkie znaki na niebie i ziemi 
wskazują, iż obecna struktura 
jest już przeżytkiem. 

Jerzy Ogonowski 
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– Skąd wziął się pomysł na zało-
żenie Fundacji?

Barbara Olszewska: Fundację 
założył mój mąż. On zajął się dzia-
łalnością gospodarczą fundacji, ja 
zajęłam się jej działalnością statu-
tową. Zawsze interesowały mnie 
sprawy społeczne, ale z osobami 
niepełnosprawnymi spotkałam się 
dopiero w fundacji.

– Czym dokładnie zajmuje się 
Fundacja?

– Głównym celem jest aktywiza-
cja osób niepełnosprawnych poprzez 
działania twórcze. W ramach tych 
działań wydajemy publikacje osób 
niepełnosprawnych w dwóch cyklach 
wydawniczych: „Odkrywamy świat 
osób niepełnosprawnych” i „Nie-
pełnosprawni odkrywają świat”. Dla 
uczestników konkursów literackich 
organizujemy ogólnopolskie spo-
tkania integracyjne. Niepełnospraw-
ni i seniorzy z Bydgoszczy i okolic 
biorą udział w warsztatach tanecz-
nych, malarskich, fotograficznych, 
teatralno-muzycznych. Owocem 
tych działań są spektakle i wystawy, 
na które zapraszamy mieszkańców 
Bydgoszczy. Jesteśmy organizacją 
pożytku publicznego, więc w ramach 
środków pozyskanych z 1% wspiera-
my niepełnosprawnych w rehabilita-
cji medycznej. Śmierć mojego męża 
sprawiła, że chciałbym poprzez wła-

Liczy się człowiek

sne doświadczenie pomóc osobom 
i rodzinom dotkniętym chorobami 
onkologicznymi.

– Jakie uczucia towarzyszyły 
Pani podczas pierwszego spotka-
nia Fundacji?

– Zaskoczenie i podziw. W 2000 
roku skontaktowała się ze mną grupa 
niepełnosprawnych internautów. Po-
mogłam im w zorganizowaniu kon-
ferencji i ogólnopolskiego spotkania 
osób niepełnosprawnych.  Do dziś 
pamiętam przebieg tego spotkania, 
profesjonalne przygotowanie, me-
rytoryczne dyskusje. Nie taki obraz 
niepełnosprawnego miałam w sobie. 

– Co wniosły w Pani życie te 
spotkania?

– Nauczyły mnie inaczej patrzeć 
na ludzi. Wygląd zewnętrzny, cho-
roba, nie ma znaczenia. Liczy się 
wyłącznie człowiek. Wiele osób nie-
pełnosprawnych jest pięknym przy-
kładem, jak radzić sobie z przeciw-
nościami losu. Moje dzieci biorąc 
udział w przedsięwzięciach fundacji 
uświadomiły mi, jak ważne są spo-
tkania integracyjne. Dlatego marzę, 
by je dalej organizować i to nie tyl-
ko w gronie niepełnosprawnych. 
W swoich szeregach nie tworzymy 
podziałów ze względu na stopień 
i rodzaj niepełnosprawności, ale łą-
czymy wszystkich bez względu na 
towarzyszące im choroby.

– Jaką najśmieszniejszą histo-
rię, która wydarzyła się na spotka-
niu, pamięta Pani najbardziej?

– To było podczas ogólno-
polskiego spotkania uczestników 
konkursu „Z legendą śladami hi-
storii”. Wieczorem, podczas kon-
certu Ludmiły Małeckiej, jeden 
z uczestników został zaproszony do 
wspólnego wykonania piosenki. Ku 
naszemu zaskoczeniu Paweł, który 
na co dzień trudno porusza się przy 
chodziku, jakby o nim zapomniał. 
Ba, nawet zatańczył na scenie. Wy-
wołało to dużą falę radości wśród 
słuchaczy a rozochoconego Paw-
ła trzeba było powstrzymać przed 
dalszą aktywnością. Swoim zacho-
waniem potwierdził, że aktywizacja 
niepełnosprawnych przez sztukę 
daje efekty.

– Jak obecnie postrzega Pani 
Fundację?

– Cały czas myślę o tym, jak 
przybliżyć innym środowisko osób 
niepełnosprawnych i pokazać jego 
możliwości. Nasze kolejne spotka-
nia integracyjne zaskakują mnie 
kreatywnością uczestników. Zawsze 
zastanawiam się, skąd wziąć środki 
by ich pomysły wcielać w życie.

– Jak Pani myśli, czy dzięki 
tego typu działaniom zmienia się 
patrzenie innych na osoby z nie-
pełnosprawnością?

– Gdybym myślała inaczej to 
musielibyśmy zmienić sposób dzia-
łania. Nasze książki, które dzięki 
zaangażowaniu niepełnosprawnych 
trafiają w różne miejsca w Polsce, 
wiele czynią w tym temacie. Często 
ludzie, którzy mają w rodzinie osoby 
potrzebujące wsparcia, wręczają im 
nasze książki jako przykład radzenia 
sobie z trudnościami losu. Utkwi-
ły mi wspomnienia wolontariuszy, 
którzy w ramach opieki nad nie-
pełnosprawnymi brali udział w na-
szych projektach czy spotkaniach 
integracyjnych. Często słyszałam 
od nich, że to był pięknie spędzony 
czas i oczywiście deklarowali swoją 
pomoc w przyszłości.

Dziękuję za rozmowę.
Anna Tokarska                         

Współzałożycielka Fundacji Arka w Bydgoszczy, Barbara Olszewska, 
opowiada nam, jak zaczęła się jej przygoda z osobami niepełnosprawny-
mi. I jak zmieniło się jej życie po pierwszych przedsięwzięciach fundacji.
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„Przystań z Jezusem” w Kołobrzegu, podobnie jak „Przystanek 
Jezus” w Kostrzynie n. Odrą to inicjatywy ewangelizacyjne, któ-
re zapoczątkował ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 
bp Edward Dajczak, ówczesny bp pomocniczy diecezji zielono-
górsko-gorzowskiej. Był on współinicjatorem „Przystanku Jezus”, 
odbywającego się najpierw w Żarach, a obecnie w Kostrzynie.

„Przystań z Jezusem” w Kołobrzegu

Ponad stu ewangelizatorów 
„Przystani z Jezusem” wyruszy-
ło 22 lipca 2016 r. z kościoła pw.  
Matki Bożej Niepokalanego Po-
częcia w Kołobrzegu w okolice 
amfiteatru, gdzie odbywał się festi-
wal Sunrise. Młodzi ludzie uczest-
niczyli w Adoracji Najświętszego 
Sakramentu, a po odmówieniu 
Koronki do Bożego Miłosierdzia 
kolorowy pochód, na przedzie 
którego niesiony był wielki krzyż, 
wyruszył ulicami miasta w kierun-
ku ul. Solnej blisko morza.

Uczestnicy ogólnopolskiej 
inicjatywy ewangelizacyjnej mo-
dlili się w kołobrzeskich kościo-
łach, rozdawali ulotki informu-
jące o ewangelizacji, zapraszając 
do udziału w różnych imprezach. 
Ubrani byli w czerwone koszulki 
z napisem: „Chcę Ci powiedzieć, 
że Duch Święty posłał mnie do 
Ciebie”.

Krzysztof Ukleja z Kołobrze-
gu rozdawał ulotki w parku zdro-
jowym. W takiej ewangelizacji 
uczestniczył już po raz czwar-
ty. Powiedział, że włącza się we 
wspólnotową modlitwę w intencji 
młodzieży, która przybyła z ca-
łej Polski i zagranicy, aby wziąć 
udział w muzycznym festiwalu 
Sunrise.

Ks. Piotr Zieliński – rektor 
kościoła rektoralnego pw. Matki 

Bożej Niepokalanego Poczęcia 
w Kołobrzegu, przed rozpoczę-
ciem Adoracji, przedstawił krótki 
rys historyczny świątyni. – Ten 
kościół nie jest kościołem para-
fialnym ani filialnym, on przyna-
leży do Domu Księży Emerytów. 
Każdy dyrektor tego domu jest za-
razem rektorem kościoła. Ten ko-
ściół przetrwał działania wojenne, 
podczas gdy wszystkie świątynie 
wkoło starówki, także dzisiejsza 
bazylika uległy zniszczeniu – mó-
wił. – Pierwsza Msza św. odpra-
wiona tu została 12 sierpnia 1945 r. 
i zapoczątkowała trwanie kato-
licyzmu na tych terenach. Był to 
pierwszy kościół katolicki w Ko-
łobrzegu, do 1994 r. pełnił funkcję 
kościoła parafialnego. Dla wielu 
mieszkańców Kołobrzegu jest on 
kolebką wiary, tu byli chrzczeni, 
brali śluby, odbywały się nabożeń-
stwa żałobne. 

Ks. Piotr powiedział, że grupa 
wiernych poprosiła go, aby pod-
czas trwania festiwalu Sunrise od-
bywała się tu Adoracja Najświęt-
szego Sakramentu, żeby to było 
zaplecze modlitewne dla Szkoły 
Nowej Ewangelizacji. Tę prośbę 
z entuzjazmem przyjął ks. Rafał 
Jarosiewicz, który odpowiada za 
organizację Przystani Jezus w Ko-
łobrzegu.

Ks. Rafał Jarosiewicz podkre-

ślił, że uczestnicy Przystani nie 
są alternatywą dla Sunrise. – My 
idziemy się modlić o to, żeby to 
były jak najbezpieczniejsze dni 
podczas letniego festiwalu mło-
dzieży. Chcemy służyć wszystkim 
tym, którzy będą potrzebować na-
szego wsparcia i pokazać im, że 
istnieje również inny świat, inne 
spojrzenie w kontekście Pana 
Boga. Organizujemy także mnó-
stwo różnych atrakcji dla tych, 
którzy przyjechali do Kołobrzegu 
– mówił.

Karolina Herman z Sopotu po 
raz pierwszy wzięła udział w Przy-
stani Jezus, natomiast na Przy-
stanku Jezus w Kostrzynie, który 
odbywał się w czasie trwającego 
rockowego festiwalu Woodstock, 
była trzynaście razy. Powiedzia-
ła w rozmowie z „Tu i Teraz”, że 
z każdym rokiem ma więcej do-
świadczeń. – Uważam, że ludzie 
potrzebują najbardziej ciepłego 
bycia przy człowieku, niekoniecz-
nie wielkich filozofii i mówienia 
o Bogu, ale właśnie ludzkiego od-
bicia Boga, który jest obecny przy 
człowieku w każdej sytuacji – ar-
gumentowała. Dodała, że na proś-
bę młodych ludzi zostawiała im 
kontakt mailowy. Niektóre osoby 
pisały, zadawały pytania, prosiły 
o kontakt ze wspólnotą w ich miej-
scu zamieszkania.

Festiwal Sunrise jest to naj-
większy festiwal muzyki klubo-
wej, w tym roku odbywał się od 
22 do 24 lipca. Z tej okazji do Ko-
łobrzegu od wielu lat przyjeżdża-
ją tysiące młodych ludzi z Polski 
i zagranicy.  

Wanda Milewska



30 TU i TERAZ  bezpłatna infolinia  800 700 025

Nowe doświadczenia 
TRE – Tension & Trauma 

Releasing Exercises

Syn zapytał: Czego jeszcze 
chcesz się uczyć na starość? Opo-
wiedziałam: Chcę poznać meto-
dy TRE, gdyż jest mi czasami 
trudno złapać dystans do swoich 
emocji związanych z chorobą 
i nie tylko.

Wyjazd gorzowskiej grupy do 
Mrzeżyna był jednym z działań 
realizowanych w ramach pro-
jektu „Trzy teatry. Trzy krainy. 
Twórcza i artystyczna aktyw-
ność osób niepełnosprawnych” 
współfinansowanego ze środ-
ków Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. W wyjeździe uczestniczyli 
m.in. wolontariusze – studenci 
gorzowskiej Akademii Wycho-
wania Fizycznego – Ela i Wojtek.

„Mamo! Ty masz jeszcze siłę jeździć nad morze? – tak mój 
syn zareagował na wiadomość, że jadę wraz z innymi osobami, 
podopiecznymi Towarzystwa Walki z Kalectwem, do Mrzeży-
na – opowiada Pani Elżbieta. – Ależ, to nie problem w sile, choć 
nie mam jej za dużo – odpowiedziałam – lecz w chęci i potrzebie 
uczenia się nowych rzeczy, które pomogą mi w powrocie do zdro-
wia. Poznam jeszcze jedną drogę do zdrowia i witalności.

– Pomagali nam w przeno-
szeniu i umieszczaniu bagaży. 
Korzystaliśmy z ich pomocy 
przy wchodzeniu i wychodze-
niu z autobusu, w czasie po-
dróży oraz podczas pobytu na 
przykład podczas spacerów, 
wspólnych wyjść na plażę – 
wspomina Pani Elżbieta. Z kolei 
wolontariuszka Ela, studentka 
gorzowskiej Akademii Wycho-
wania Fizycznego, dodaje: na 
warsztaty jechaliśmy z lekkim 
niepokojem i nutką ciekawości, 
ale jak się okazało nie tylko ja, 
ale wszyscy uczestnicy począt-
kowo to odczuwali. 

Obawa przed nową formą 
zajęć już pierwszego dnia ustą-
piła miejsca zaciekawieniu i fa-

scynacji. Uczestnicy zapoznali 
się z metodą Tension & Trauma 
Releasing Exercises, podczas 
wykładu wstępnego prowadzo-
nego przez Joannę Olchowik. 
Prowadząca powiedziała, że 
opracowana jest ona przez Da-
vida Berceliego jako sekwencja 
prostych ćwiczeń. Uruchomiają 
one drżenia w ciele, pomagając 
przywrócić równowagę na po-
ziomie psychicznym i fizycz-
nym. I że po nich człowiek upo-
ra się ze swoimi emocjami.

Kolejnego dnia w 10-oso-
bowych grupach prowadzone 
były zajęcia praktyczne. – Już 
po pierwszych zajęciach czułam 
się jakby „zresetowana”. Po-
dobne odczucia miały koleżan-
ki z pokoju: Janeczka i Gosia. 
Uczyliśmy się jak oczyszczać 
ciało ze stresu, między inny-
mi pochylając się do przodu 
i dotykając ziemi, na tyle, ile 
kto może. Wszystkie ćwiczenia 
wykonywane były bez pośpie-
chu i w skupieniu. Te umiejęt-
ności pomogą nam pokonać 
nieobliczalną dysfunkcją ukła-
du immunologicznego, o czym 
zapewniali nas certyfikowani 
instruktorzy TRE, pani Joanna, 
a w następnych dniach – pan 
Krzysztof Wadelski. Czuliśmy 
się przy nich bezpiecznie, gdyż 
emanowała z nich empatia i za-
angażowanie w to czego mają 
nas nauczyć. Dowiedzieliśmy 
się, że  nieodreagowany stres 
skutkuje autoagresją na mózg 
i nerwy. Z pełnym zaufaniem 
i chęciami poddawaliśmy tym 
ćwiczeniom, które wywoływa-
ły drżenia wewnętrzne. Zro-
zumiałyśmy, że nasze ciało do-
skonale wie, w jakiej kolejności 
i w jakim czasie organizm musi 

Relacja Elżbieta Zdzitowiecka oraz wolontariuszka Ela Skrobała
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MOŻE
PODROŻEJE?

Teoretycznie by mogło się 
wydawać, że informacje o ma-
lejącej inflacji powinny wywo-
ływać optymistyczny nastrój 
w narodzie, przekładający się na 
liczne akademie, festyny i spo-
tkania towarzyskie. Tak jednak 
się nie dzieje. Uśmiech czasami 
pojawia się na obliczach poli-
tyków, którzy przesyłają sobie 
w tej okazji SMS-y z gratula-
cjami oraz części ekonomistów 
świętujących ten fakt przy prze-
cenionych śledziach z popitką. 
Obywatele osiągający dochody 
w granicach gwarantowanego 
najniższego uposażenia mają to 
wszystko w głębokim poważa-
niu. Natomiast wielu reprezen-
tantów licznej rzeszy emerytów 
i rencistów po usłyszeniu, że 
ceny spadają kwituje to staropol-
skim okrzykiem: O, k...! Znowu 
g... z podwyżek!

Listy pani Ziuty Zgodnie bowiem z przepi-
sami na solidną waloryzację 
można liczyć w sytuacji, kiedy 
wyraźnie więcej trzeba płacić za 
kaszankę, seler naciowy i inne 
dobra doczesne. Obecnie tak 
się nie dzieje, czyli w 2017 roku 
znowu będzie groszowa. 

– Może jakieś złotówki też 
dadzą, ale i tak dostaniemy tyle, 
że nawet na porządne prezerwa-
tywy nie starczy – stwierdził mój 
sąsiad z wieloletnim emeryckim 
doświadczeniem i mrugnął do 
mnie filuternie okiem. Nie wiem 
o co mu się rozchodziło.

Wiele poważnych osób myśli 
oczywiście o tym, co by tu zro-
bić, aby podopieczni ZUS do-
stali jednak trochę gotówki, bo 
w przeciwnym wypadku staną 
się marudni. Tradycyjnie myśle-
nie to dotyczy przed wszystkim 
pobierających najniższe świad-
czenia. Czy jest to sprawiedliwe? 
Kiedy mamy do czynienia z ren-
tami i emeryturami w wysokości 
900 i 10 000 złotych, to z pewno-
ścią tak. Właściciel wypasionego 
świadczenia braku 100 zł nie od-
czuje, a dla ubogiego to ogromy 

zastrzyk gotówki. Przy świadcze-
niach zbliżonych do minimum 
wszystko nie wygląda już tak 
prosto. Jeśli, przykładowo, pan 
Jan ma 900 zł, a pan Piotr 1050, 
a podwyżkę w wysokości 200 zł 
dostanie tylko ten pierwszy, to 
osiągnie 1100. Przegoni więc Pio-
tra, który zostanie najuboższym 
i za rok przegoni Jana. Przy do-
brej kondycji budżetu obaj mają 
szansę w ciągu kilkudziesięciu 
lat doścignąć tego łobuza z dzie-
sięcioma tysiącami. Takie zabie-
gi nie wpływają zbyt dobrze na 
psychikę osób z trochę wyższymi 
emeryturami. Skoro nie dostają 
podwyżek to zaczynają się wsty-
dzić tego, że się uczyli, dobrze 
pracowali, czasami na dwóch 
etatach. A to może doprowadzić 
nawet do depresji.

Z tych moich rozważań moż-
na wysnuć prosty wniosek, że 
przydałaby się jakaś komplek-
sowa reforma waloryzacji, tylko 
pieniędzy na to nie ma. Nie po-
zostaje więc nic innego jak liczyć 
na to, że, ku zgryzocie polityków, 
ceny jednak skoczą w górę.

ZIUTA KOKOS

rozluźnić wzorce napięć, które 
budował latami – podkreślała 
pani Elżbieta.

– Można obserwować po-
dobne wzorce drżenia, ponie-
waż struktura mięśni u każde-
go jest identyczna – tłumaczył 
Krzysztof Wadelski, asystent 
TRE. Warto zapamiętać rów-
nież motto TRE – NIGDY NIE 
OCENIAJ SWOJEGO CIAŁA 
– TYLKO JE OBSERWUJ! Te 
słowa są szczególnie ważne dla 
wszystkich osób chorych i nie-
pełnosprawnych.

Na zakończenie jeszcze de-
klaracja Pani Elżbiety: będę 

ćwiczyć TRE dopóki nie za-
cznę mieć przewagi nad swo-
im ciałem! Pozbędę się lęków! 
Opanuję swoją psychikę! Na 
początku codziennie. Później 2 
lub 3 razy w tygodniu, rano lub 
wieczorem, zależnie od potrze-
by i wolnego czasu.

Z kolei wolontariuszka Ela 
dodaje: ćwiczenia te są bardzo 
łatwe i nikt nie miał problemu 
z ich wykonaniem. Podczas 
ćwiczeń to ciało zaczyna przej-
mować kontrolę nad procesem. 
Ciało wie, jak się spinać, jak 
znieruchomieć, jak reagować na 
stres. Z Mrzeżyna pozostaną mi 

jeszcze wspomnienia zachodów 
słońca, kilka muszelek, zapach 
bryzy i niekończące się rozmo-
wy z uczestnikami warsztatów 
oraz najważniejsze – wiedza, 
jak sobie radzić z nieuchronny-
mi skutkami stresu na co dzień.

Osoby niepełnosprawne 
zrzeszone w kole SM w Gorzo-
wie Wlkp. planują realizację 
zajęć metodą TRE w swojej sie-
dzibie poszukują jednak certy-
fikowanego trenera do prowa-
dzenia tych zajęć. 

Dorota Pilecka 
Zdjęcie archiwum TWK 

Gorzów Wlkp. 
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Jeleniogórskie Stowarzysze-
nie Inwalidów Wzroku liczy 
ponad 70 Członków i zajmu-
je się szeroko pojętą aktywi-
zacją osób słabowidzących 
i niewidomych.

– W czwartym kwartale każ-
dego roku uroczyście obchodzi-
my – mówi Mirosława Jośko, 
wiceprezes SIW – Międzyna-
rodowy Dzień Białej Laski. To 
święto integrujące osoby z wadą 
wzroku, które ma uświadamiać 
społeczeństwu problemy osób 
dotkniętych chorobami oczu 
a także przełamywać stereotypy 
i bariery mentalne w postrzega-
niu i traktowaniu osób niepeł-
nosprawnych.

– Od dwóch lat staramy się 
odejść od tradycyjnych spotkań 
przy  „reprezentacyjnym stole” – 
mówi pani Mirosława – na rzecz 
aktywności ruchowej i rekreacji 
na łonie natury. W ubiegłym 
roku zorganizowaliśmy wyciecz-
kę „Szlakiem Doliny Pałaców 
i Ogrodów” z zakończeniem 
przy ognisku w Western City.

W tym roku przygotowaliśmy 
nową ofertę. W dniu 30 wrze-
śnia 2016 (piątek) organizuje-
my spływ pontonowy po rzece 
Bóbr, czyli aktywny wypoczynek 
i relaks w plenerze – w Parku 
Krajobrazowym Doliny Bobru, 

Dzień białej laski na wodzie

będzie wodniacki biwak przy 
ognisku.

Zadanie pn. Płyńmy razem 
– spływ integracyjny dla osób 
ze schorzeniami wzroku, jest 
dofinansowane ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych 
będących w dyspozycji Miasta 
Jelenia Góra.

W spływie wezmą udział 
24 osoby, głównie Członkowie 
SIW oraz zaproszeni przez nas 
Członkowie Jeleniogórskiego 
Koła Polskiego Związku Niewi-
domych.

Uczestnikom spływu towa-
rzyszyć będą asystenci-opieku-
nowie, a nad bezpieczeństwem 
czuwać będzie ratownik me-
dyczny i przewodnik spływu.

M. J.

   

Zapisy trwają
Zapisy w siedzibie SIW ul. 

Osiedle Robotnicze 47 A od 
1 września 2016 r. od ponie-
działku do piątku od godz. 
10.00 do godz. 16.00.

Ze względu na ograniczo-
ną liczbę miejsc decydować 
będzie kolejność zgłoszeń. 
Szczegółowe zasady uczest-
nictwa w integracyjnym spły-
wie pontonowym precyzuje 
regulamin, z którym można 
zapoznać się w biurze KSON 
oraz na stronie internetowej 
www.kson.pl.

ZAPRASZAMY!

na odcinku Wleń-Marczów – 
niezwykle malowniczym i ła-
godnym nurcie Bobru. Finałem 
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KRZYŻÓWKA z KSON-em

ROZWIĄZANIE

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

Nr 15

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 15”, bądź przynieść osobiście, w terminie do  
30 września. Spośród nadesłanych odpowiedzi rozlosujemy nagrodę 
– niespodziankę. Ze zwycięzcą skontaktujemy się telefonicznie 
bądź drogą mailową. Autorem krzyżówki jest Henryk Suchodół.
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JELENIA GÓRA
Helios – Galeria Sudecka, al. 

Jana Pawła II 51. Rezerwacja te-
lefoniczna: 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. Krótka 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
Wrzesień Jeleniogórski: 29 

sierpnia-11 września – XII Festi-
wal Muzyki Teatralnej; 1-4 wrze-
śnia – XIX FESTIWAL SILESIA 
SONANS – Kościół Łaski; 3-4 
września – Art & Glass Festiwal 
„Vitrum – szkło w kulturze i hi-
storii polsko-czeskiego pograni-
cza” – Plac Ratuszowy; 3 wrze-
śnia – koncert zespołu RAZ DWA 
TRZY, Plac Ratuszowy, godz. 
18:00, Blues Symfonicznie – kon-
cert pod dyrekcją Mieczysława 
Ungera; 5 września – otwarcie 
pokonkursowej XX wystawy fo-
tografii „Jelenia Góra i Jeleniogó-
rzanie” 2016 – Galeria „Promo-
cje”; 9 września – Festiwal Młoda 
Polska im. Ludomira Różyckiego, 

NASZ INFORMATOR NA CZAS WOLNY 

Co, gdzie, kiedy...
TEATRY

IMPREZY

JELENIA GÓRA
Teatr im. Cypriana Kamila 

Norwida: „Mąż i żona” (scena 
studyjna) – 8-9.09, g. 19.00 oraz 
11.09, g. 18.00; „Każdemu Eve-
rest” (scena studyjna) – 16-17.09, 
g. 19.00 i 18.09, g. 18.00; „Karskie-
go historia nieprawdziwa” (prze-
strzeń kreatywna) – 22-24.09, g. 
19.00 i 25.09, g. 18.00.  

Zdrojowy Teatr Animacji – 
przerwa 

GORZÓW WLKP.
Teatr im. Juliusza Osterwy: 

„O czym pani marzy” – koncert 
zespołu „Sklep z ptasimi pióra-
mi” – 26.08, g. 20.00 (Art Cafe); 
„Goło i wesoło” – 28.08, g. 19.15 
(scena letnia); „Paryż i Ty” – 6.09, 
g. 19.00; „Ty, ja i świat” czyli Piotr 
Wróbel z zespołem w tonacji folk 
i jazz – 9.08, g. 20.00 (Art. Cafe); 
„New Year’s Day” (premiera) – 
17.09, g. 19.00 i 18.09, g. 17.00; 
„Baju, baju mój naju” (spektakl 
dla najmłodszych) – 21.09, g. 
10.00; „Pesos@Ronar – Chill Jazz” 
– 23.09, g. 20.00 (Art. Cafe).  

CIESZYN
Teatr im. Adama Mickiewi-

cza:  Program satyryczno-kaba-
retowy „Dużo kobiet, bo aż trzy” 
z Magdą Umer, Hanną Śleszyńską, 
Joanną Kołaczkowską i Arturem 
Andrusem – 8.09, g. 19.00; Kon-
cert z łezką w oku – 14.09, g. 18.00; 
G. F. Haendel – Mesjasz (XXV Fe-
stiwal Muzyki Wokalnej „Viva il 
Canto” – 23.09, g. 18.00 w Koście-
le Jezusowym; Maria Callas. Ma-
ster Class – 24.09, g. 18.00; „Po-
ziom prywatny” – 25.09, g. 18.00; 
„Muzycznych wspomnień czar” 
– 27.09, g. 18.00.     

KINA

koncert pod dyrekcją Tadeusza 
Wojciechowskiego – Kościół Ła-
ski, godz. 19.00; XXVIX Kiermasz 
Ekologiczny Plac Ratuszowy, 
godz. 10.00-16.00; 4-18 września 
– VII Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru, Miejski Dom Kultury 
„Muflon”; 16 września – kon-
cert w wykonaniu: Sofya Gulyak 
(Rosja) – godz. 19.00, Filharmo-
nia Dolnośląska; 24-25 września 
– JELENIOGÓRSKI JARMARK 
STAROCI I OSOBLIWOŚCI, Plac 
Ratuszowy, godz. 8.00-18.00; 24-
25 września – Międzynarodowy 
Turniej Tańca Karkonosze Open 
2016 – Park Sportowy Złotnicza, 
od godz. 9.30; 28-30 września – 
Międzynarodowy Dzień Seniora 
„Senioralia”, Dolnośląski Przegląd 
Amatorskiej Twórczości Seniorów 
– Plac Ratuszowy; 29 września-
-4października – JELENIOGÓR-
SKIE SPOTKANIA TEATRAL-
NE, Teatr im. Cypriana Kamila 
Norwida.

GORZÓW WLKP.
Festiwal niezapomnianych 

gwiazd – wieczorem 10 września 
w amfiteatrze wystąpią na scenie 
żywe legendy polskiej estrady, aby 
wykonać swoje największe prze-
boje. Wystąpią: Halina Kunicka, 2 
plus 1, Jerzy Połomski i Wojciech 
Gąssowski. Początek o godzinie 
18.00. Organizatorzy zapraszają 
zarówno tych, którym zaprezen-
towane utwory przypomną lata 
młodości jak i tych, dla których 
to może być jedyna okazja, by 
spotkać na żywo legendy polskiej 
piosenki.

CIESZYN
„Let’s bee friends, czyli zaprzy-

jaźnij się z pszczołami” – wystawa 
w cieszyńskim zamku opowiada 
nie tylko o  tym, czym zajmują 
się pszczoły i  jak wygląda praca 
pszczelarza, ale również jak owa-
dy te inspirują projektantów i ar-
chitektów.
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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
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„Szkoła” dla niewidomych

Szkolenie było prowadzone 
przez wykwalifikowanych in-
struktorów z zakresu pokonywa-
nia codziennych barier, czynności 
dnia codziennego i posługiwania 
się białą laską w terenie.

– Szkolenie pozwoli uczestni-
kom lepiej funkcjonować w życiu 
społecznym, bez stresu i dodat-
kowych obciążeń psychicznych 
– mówi Andrzej Zontek, pre-
zes Polskiego Związku Niewi-
domych, Koło w Strzegomiu. 

Podczas tegorocznych wakacji członkowie strze-
gomskiego koła Polskiego Związku Niewido-
mych wzięli udział w warsztatach szkoleniowych 
w specjalistycznym ośrodku w Ustroniu Mor-
skim. Udział w zajęciach dofinansował Urząd 
Miejski w Strzegomiu kwotą około 10 tys. zł. 

– Dziękujemy wła-
dzom Strzegomia 
oraz pracownikom 
Wydziału Funduszy 
Europejskich oraz 
tym wszystkim, któ-
rzy wspierali to zadanie – dodaje 
A. Zontek. 

Obecnie białą laską posługu-
ją się wszystkie osoby niewido-
me. Nawet te, które mają przy 
sobie psa przewodnika lub po-
sługują się elektronicznym wy-

krywaczem przeszkód. Jest ona 
bowiem nie tylko narzędziem 
pomocnym przy poruszaniu się, 
ale i znakiem rozpoznawczym 
osób z uszkodzonym wzrokiem. 

Angelika Grzywacz-Dudek
Fot. Użyczone


