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Organizacja uhonorowana tytułem: Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra
Lider 25-lecia PFRON

Jelenia Góra, 9 listopada 2022 r.

Szanowny Pan
dr Andrzej Duda
Prezydent RP

Szanowny Panie Prezydencie,

dziękujemy za wyjątkowo ciepłe, serdeczne i merytoryczne przyjęcie w Sali Kolumnowej Pałacu
Prezydenckiego z okazji Gali konkursu Lider Dostępności w dniu 28 października 2022 roku. Wiemy,
a Gala potwierdziła to po raz kolejny, że poprawa losu osób z niepełnosprawnością i seniorów jest
intencją Prezydenta RP i Jego Otoczenia.
Przyznanie nagrody w konkursie Lider Dostępności szlakowi turystycznemu w Karkonoszach
wzbudziło

duże

zainteresowanie.

Pytano

nas

o

możliwość

dotarcia

przez

osoby

z niepełnosprawnością do innych, średniowysokich obszarów górskich. Dlatego w imieniu niżej
wymienionych organizacji: Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Karkonoskiego
Parku Narodowego, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o
objęcie Patronatem Honorowym Prezydenta projektu, który został Panu przedstawiony w krótkiej
rozmowie po Gali konkursu. Jest okazja, aby wyróżnioną karkonoską trasę przeznaczoną dla osób
z niepełnosprawnościami wzbogacić o górskie schronisko zaprojektowane w oparciu o zasady
projektowania uniwersalnego.

Chodzi o schronisko PTTK nad Małą Łomniczką w Karpaczu, u stóp Śnieżki, na wysokości
1002 m, które po kapitalnym remoncie przygotowane jest, w oparciu o audyt, do nowej,
uniwersalnej funkcji. Schronisko leży na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, który
w najbliższym czasie przeprowadzi remont trzykilometrowego odcinka drogi dogodnej dla
niepełnosprawnych, a PTTK, właściciel obiektu, dostosuje infrastrukturę techniczną.
Zabytkowy obiekt i prowadząca do niego droga pochodzą z końca XIX wieku, zaś lokalizacja
schroniska sprawia, że jest ono doskonałym celem spacerów dla osób poruszających się na
wózkach lub o kulach, a także dla innych osób z dysfunkcjami organizmu.
W naszych wysiłkach stworzenia schroniska dostępnego wspiera nas Stowarzyszenie
Przyjaciół Integracji, które objęło projekt patronatem merytorycznym i medialnym. Patronatu
udzieliło nam także Towarzystwo Urbanistów Polskich.
Schronisko PTTK nad Małą Łomniczką w Karpaczu, przygotowane do funkcjonowania
w oparciu o idee projektowania uniwersalnego, ma szanse być pierwszym górskim, dostępnym
obiektem turystycznym w Europie i z pewnością otworzy możliwości rozwoju dla innych tego
rodzaju inicjatyw na terenie naszego kraju. Wraz z gospodarzem terenu – Karkonoskim Parkiem
Narodowym i właścicielem obiektu – Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym,
wypróbowanymi Przyjaciółmi w „otwieraniu gór dla wszystkich”, potrafimy zadbać o sprawną
realizację projektu, a Patronat Honorowy Pana Prezydenta będzie nas w tych wysiłkach wydatnie
wspierał.

Z wyrazami szacunku

Stanisław Schubert

Prezes KSON

