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Grecja, Riviera czy polskie morze?

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w roku 2018 skończył 17 lat 
działalności, a że już za kilka dni wejdziemy w 2019 rok pragnę w kilku sło-

wach podsumować działania Związków i Stowarzyszeń tworzących KSON jak 
i samego KSON-u.

Jednym ze sztandarowych dzia-
łań organizacji są projekty, zadania 
skoncentrowane m.in. na szeroko po-
jętej turystyce i wypoczynku. W bie-
żącym roku po raz kolejny wielu 
członków mogło skorzystać z oferty 
wyjazdowej. 

Pierwsze wyjazdy miały już miej-
sce wczesną wiosną, kiedy to we 
współpracy z Regionem Jeleniogór-
skiej NSZZ „Solidarność” KSON 
wysłał na szkolenia grupę 150 osób. 

W 5 turach seniorzy i osoby z niepeł-
nosprawnościami miały możliwość 
skorzystania z 9-dniowych szkoleń 
pt. „Partnerzy Społeczni Siłą Dialo-
gu Społecznego” z prawa i ekono-
mii, połączonych z wypoczynkiem 
w atrakcyjnym hotelu województwa 
opolskiego. 

Szereg naszych przyjaciół, człon-
ków różnych organizacji, a głównie 
członków Stowarzyszenia Diabety-

TURYSTYCZNE PODSUMOWANIE ROKU I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
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Grecja, Riviera czy polskie morze?
ków wyjechało na wspaniałe wczasy 
nad polskie morze do Rewala, Pogo-
rzelicy, Pobierowa i Międzyzdroji 
oczywiście na preferencyjnych, ni-
skich, wynegocjowanych cenach. 

Karkonoska Akademia Aktyw-
nych Seniorów, Stowarzyszenie In-
walidów Wzroku, Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych Ruchowo 
i Intelektualnie „Przyjaciele” oraz 
Klub Seniora i Wolontariusza mogą 
się poszczycić szeroką gamą wycie-
czek jedno i kilku dniowych. Do jed-
nych ciekawszych możemy zaliczyć 
Zamek Grodno czy też Afrykana-
rium we Wrocławiu.

Fundacja Instytut Rewalidacji 
w bieżącym roku po raz drugi przygo-
towała dla członków KSON-u ofertę 
wakacyjną. We wrześniu odbył się 
wyjazd grupy ponad pięćdziesięciu 
osób mieszkańców regionu do Gre-
cji. 15-dniowy wyjazd obejmował 
pobyt i zwiedzanie Riwiery Olimpij-
skiej, Delf, Aten, szeregu stanowisk 
archeologicznych na Peloponezie 
gdzie uczestnicy również mieli moż-
liwość wypoczynku w magicznie po-
łożonym Tolo – miasteczku nieopo-
dal pierwszej stolicy Grecji Nafplio. 

Bogaty program, świetne przy-
gotowanie, sympatyczna obsługa 
zadowoliły najwybredniejsze gusta. 
Dodatkowo możliwość ratalnej opła-
ty wycieczki o zdecydowanie niskiej 
cenie, dostępnej dla każdej kieszeni, 
sprawiły, że już pytacie się Państwo 
o rok przyszły i o nową ofertę mówi.

Karkonoski Sejmik Osób Niepeł-

nosprawnych i organizacje w nim 
zrzeszone zakończy rok 2018 kolej-
nymi wycieczkami oraz szeregiem 
wyjazdów jednodniowych do opery, 
teatru, na koncerty i balet we Wrocła-
wiu i Wałbrzychu. Należy tu również 
wspomnieć o wyjeździe na Jarmark 
Bożonarodzeniowy do Wrocławia 
połączony z oglądaniem Panoramy 
Racławickiej. 

Nie sposób wymienić wszystkie 
wycieczki, spotkania plenerowe, 
zawody sportowe m.in. Aikido we 
współpracy z niemieckim partnerem 
i rajdy rowerowe. Warto jednak pod-
sumować, że z ponad 60 zrealizowa-
nych działań skorzystało ponad 1200 
osób.

JAKIE SĄ PLANY NA 2019 ROK?
Już mamy przygotowaną ofertę 

na 2019 rok, która jest bardzo bogata.
Węgry – Rozpoczniemy w lutym 

od Walentynek, gdzie chcemy zapro-
sić naszych członków do odwiedze-
nia gorących źródeł Hajduszoboszlo 
na Węgrzech połączonych ze zwie-
dzaniem Budapesztu i Debreczyna 
oraz romantycznym wieczorem przy 
tradycyjnej muzyce i daniach kuchni 
węgierskiej. Koszt – 990 zł

Francja – Na przełomie maja 
i czerwca planujemy wyjazd na La-
zurowe Wybrzeże tj. Les Prairies de 
la Mer***** w Port Grimaud k/Saint 
Tropez, z połączony z wycieczką do 
Saint Tropez i starego Grimaud oraz 
szeregiem wycieczek fakultatyw-
nych np.: do Monaco, Monte Carlo, 
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Cannes i perfumerii w Eze do Wiel-
kiego Kanionu du Verdon czy do 
Avignon, Pont du Gard i Arles.

Oczywiście nie może zabraknąć 
wyjazdu do Grecji.

Tym razem planujemy 3 różne ce-
nowo i programowo oferty. 

– W czerwcu zaprosimy na Ri-
wierę Olimpijską do Leptokaria. Do-
jazd i powrót z noclegiem w Serbii 
w Nowym Sadzie. W Grecji, w pięk-
nie usytuowanym nad samym mo-
rzem ***Hotelu spędzimy urokliwe 
10 dni (Hotel dysponuje dodatkowo 
zapleczem basenowo – rekreacyj-
nym). W ofercie mamy posiłki w for-
mie bufetu tj. śniadanie i obiadoko-
lacja składające się z różnorodnych 
potraw kuchni greckiej i europejskiej 
do wyboru, 3 wycieczki i zdrowotne 

kąpiele błotne, bogatą dodatkową 
ofertę fakultatywną, a wszystko to za 
jedyne 1460 zł.

– Kolejna propozycja to wrze-
śniowy pobyt na Peloponezie i zwie-
dzanie szeregu stanowisk archeolo-
gicznych, wycieczka koleją zębatą 
do klasztorów w Kalavricie, zwie-
dzaniu Olimpii oraz szeregu innych 
atrakcji. Przejazd do Grecji autoka-
rem odbędzie się w obie strony stat-
kiem – wielopiętrowym promem, 
z noclegiem w kajutach na morzu. 
Wypływamy z Włoch do Patry (port 
w Grecji na Peloponezie) i powrót 
z Patry do Włoch. Takie rozwiąza-
nie pozwoli na uniknięcie wielogo-
dzinnej podróży autokarem, co dla 
wielu jest utrudnieniem.  Na Pelo-
ponezie mieszkać będziemy w Ho-
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telu ***/**** nad brzegiem morza, 
z basenem, sauną i wieloma innymi 
atrakcjami oraz udogodnieniami. 
2360 zł za 10 dni w Grecji

– Planujemy również wariant 
wycieczki samolotowej do Grecji 
w na Riwierę Olimpijską w Paralia 
Katerini. Ten uroczy zakątek Grecji 
pozwoli wielu osobom na odpoczy-
nek z gwarancją pogody. W ofer-
cie opieka rezydenta, hotel **/*** 
gwiazdkowy, wyżywienie i szereg 
atrakcyjnych wycieczek fakultatyw-
nych m.in. zwiedzanie wiszących 
klasztorów – Meteora, rejs statkiem 
pirackim połączony ze zwiedzaniem 
wyspy oraz plażowaniem, wycieczka 
na Olimp i wiele innych.

Jak Państwo zauważyliście, ceny 
są zdecydowanie niższe niż w Biu-
rach Turystycznych, a dodatkowym 
atutem jest możliwość wpłat ratal-
nych w dogodny sposób dla Uczest-
nika.

Tak jak co roku w ofercie znaj-
dą się również wczasy nad polskim 
morzem i jeziorami, z możliwością 

skorzystania z zabiegów rehabilita-
cyjnych, również na preferencyjnych 
cenach.

O wszystkich planach wyjaz-
dowych, wycieczkach, turnusach, 
szkoleniach będziemy Państwa sys-
tematycznie informować na łamach 
Biuletynu „Niepełnosprawni Tu 
i Teraz”, poprzez RadioKSON, stro-
nę www.kson.pl, na forach społecz-
nościowych KSON (FB) jak również 
w siedzibie KSON w Jelenie Górze 
ul. Os. Robotnicze 47a osobiście 
bądź telefonicznie pod numerem 75 
75 242 54, za pomocą bezpłatnej in-
folinii 800 700 025 od poniedziałku 
do piątku w godzinach 10:00-16:00 
(o uczestnictwie w poszczególnych 
wyjazdach decyduje kolejność zapi-
sów, o czym informujemy Państwa, 
gdyż możliwość ratalnej opłaty spo-
wodowała bardzo duże zaintereso-
wanie wypoczynkiem z KSON i już 
mamy zgłoszenia wyjazdowe).

Zapraszamy!
Anna Daskalakis
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Nowy szlak spacerowy w uzdrowisku

Z inicjatywy grupy miłośników górskich wędrówek, zrzeszonych 
w Stowarzyszeniu Moje Karkonosze, jeszcze w tym roku zostanie 

wytyczony nowy szlak spacerowy na terenie Cieplic – uzdrowiskowej 
dzielnicy Jeleniej Góry.

Główny Cieplicki Szlak Spa-
cerowy będzie miał kształt pętli 
z początkiem i końcem na Placu 
Piastowskim. Jego licząca 10,8 
kilometrów trasa zahaczy o wiele 
charakterystycznych cieplickich 
obiektów, m.in.: Park Zdrojowy, 
punkt widokowy „Panorama”, 
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Grób Kapłana, Morskie Oko i górę 
Chmielnik.

Jednym z celów przyświecają-
cych pomysłodawcom jest przypo-
mnienie o niezwykle popularnych 
przed wojną, a obecnie nieco za-
pomnianych okolicach Strzeleckiej 
i Sołtysiej Góry. Na tej ostatniej za 
czasów niemieckich znajdowały się 
liczne trasy piesze, narciarskie (bie-
gowe, zjazdowe) a nawet skocznia 
narciarska. Obecnie o świetności 
tego miejsca świadczą jedynie ru-
iny wieży widokowej.

– Jesteśmy już po przeprowa-
dzonym przez Andrzeja Mateusiaka 
z PTTK szkoleniu ze znakowaniu 
szlaków – mówi Grzegorz Lasecki 
ze Stowarzyszenia Moje Karko-
nosze. – Jako, że nasza inicjatywa 

uzyskała już akceptację Miasta li-
czymy, że do końca roku Główny 
Cieplicki Szlak Spacerowy będzie 
gotowy. W dalszych planach nasze 
Stowarzyszenie zamierza pozyskać 
środki na ustawienie przy szlaku 
tablic informacyjnych o jego naj-
ważniejszych atrakcjach i tabliczek 
z oznaczeniem kilometrażu oraz 
ławek. Na wiosnę planujemy wy-
danie broszury z opisem przebiegu 
i najważniejszych atrakcji szlaku.

– Chcemy też, aby w okolicy 
Sołtysiej Góry powstała, podobnie 
jak w rejonie Wzgórza Krzywo-
ustego, trasa do orientacji tereno-
wej – dodaje.

Grzegorz Kędziora
Fot.  Stowarzyszenie Moje Karkonosze



8 TU i TERAZ   DODATEK TURYSTYKA! 2018                           800 700 025 

Górska wyprawa 
na możliwości wszystkich

Listopadowe zebranie Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku z Jeleniej Góry 
odbyło się w formie wyjazdowego spotkania na schronisku Szwajcarka 

w Rudawach Janowickich. 

Pierwszym etapem wycieczki 
było zwiedzanie Parku Miniatur 
Zabytków Dolnego Śląska w Ko-
warach oraz najnowszych modeli – 
w tym ratusza w Görlitz 
i Pałacu w Kliczkowie. 
Park Miniatur od 15 lat 
prezentuje perły archi-
tektury Dolnego Śląska 
wykonane w skali 1:25. 
Na szczególną uwagę 
zasługuje makieta frag-
mentu Karkonoszy ze 
Śnieżką i schroniskami 
górskimi. Park w ciągu 
roku odwiedza ponad 
300 tysięcy turystów. 
a dla seniorów i osób 
z niepełnosprawnością 
honorowane są atrak-
cyjne zniżki.  Wyjąt-
kowość i atrakcyjność 
tego miejsca sprawia, 
że może stanowić „że-
lazny” punkt wycieczek 
po Kotlinie Jeleniogór-
skiej.  

 Następnie uczestnicy wycieczki 
wędrowali leśnymi duktami z okolic 
Przełęczy Karpnickiej do schroni-
ska Szwajcarka, gdzie czekał na nich 
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ciepły posiłek i pre-
zentacja dotycząca 
atrakcji turystycz-
nych oraz historii 
Rudaw Janowickich. 
Tematem prezenta-
cji była między in-
nymi historia schro-
niska, która mówi, 
że Wilhelm von Ho-
henzollern, właści-
ciel zamku w Karp-
nikach, w 1823 roku 
nakazał zbudować 
na zboczu Krzyżnej 
Góry domek myśliw-
ski na wzór budowli 
z Wyżyny Berneń-
skiej w Szwajcarii. 
Dziś jest to najstarsze 
schronisko turystycz-
ne w Polsce malowni-
czo położone w sercu 
Gór Sokolich. Wła-
śnie tu, na jednej z najsłynniejszych 
skałek w Sokolikach, pół wieku temu 
po raz pierwszy w życiu wspinała się 
Wanda Rutkiewicz. Potem wraca-
ła tu jeszcze wiele razy – podobnie 
jak inne legendy polskiego himala-
izmu. Dziś całe Rudawy Janowickie, 
a zwłaszcza Góry Sokole są najlep-
szym miejscem do nauki i treningu 
wspinaczki. 

Większość uczestników, korzy-
stając z pięknej pogody, z przyjem-

nością wędrowała leśnymi szlakami, 
a osoby, którym droga sprawiała-
by znaczne trudności skorzystali 
z przewozu samochodami tereno-
wymi. Wszyscy uczestnicy zgod-
nie potwierdzili, że taka forma ak-
tywnego wypoczynku to najlepsze 
panaceum na nudę i bezczynność, 
zwłaszcza że nie zabrakło wspólne-
go śpiewania i turystycznych aneg-
dot. 

Remigiusz Stefaniak
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Rozpoczęta modernizacja Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklar-
skiej Porębie Jakuszycach nie oznacza, że w sezonie 2018/19 będzie można z nie-

go korzystać w ograniczonym zakresie. Otwarte będą wszystkie trasy, a z użytkowania 
wyłączona zostanie jedynie część Polany Jakuszyckiej.

JAKUSZYCKI OŚRODEK ZAPRASZA WSZYSTKICH NA BIEGÓWKI

Na nartach spacerem i biegiem

Nowoczesny ośrodek sportowy 
na Polanie Jakuszyckiej w Szklar-
skiej Porębie budowany będzie 
przez Dolnośląski Park Innowacji 
i Nauki – spółkę zależną od samo-
rząd Dolnego Śląska. W 2018 roku 
wykonano prace przygotowawcze: 
w tym wybudowano obiekty tym-
czasowe tj. wiaty na ratraki i sku-
tery oraz zaplecze magazynowe 
dla potrzeb Stowarzyszenia Bieg 
Piastów na czas budowy Ośrodka 
Narciarstwa Biegowego i Biathlo-
nu. Rozebrano starą i zbudowano 
nową trafostację należącą do Tau-
ronu, wraz z wykonaniem nowe-

go węzła kablowego. Wykonano 
przyłącza do celu zasilania placu 
budowy i istniejącej infrastruktury 
technicznej (2 wieże gms oraz sza-
fa dystrybucyjna IT). Wyburzono 
istniejące budynki i starą strzelnicę 
biathlonową. Na Polanie Jakuszyc-
kiej mają zostać postawione na se-
zon zimowy kontenery z szatniami 
i barem dla narciarzy oraz toalety.

Największą atrakcją Jakuszyc są 
jednak trasy, położone w pięknych 
Górach Izerskich. Te nadal będą 
przygotowywane przez Stowarzy-
szenie Bieg Piastów. Kilometraż 
tras uzależniony jest od pogody, 
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ale maksymalna długość tras może 
wynieść 88 kilometrów. Jeśli wa-
runki pozwolą, czyli śniegu będzie 
dużo, trasy Biegu Piastów będą łą-
czyły się z tymi na Białej Dolinie 
w Szklarskiej Porębie, utrzymywa-
nymi przez Lokalną Organizację 
Turystyczną w Szklarskiej Porębie, 
jak również z Izerskim Szlakiem 
Cietrzewia na Stóg Izerski powyżej 
Świeradowa-Zdroju, oraz z cze-
skimi miejscowościami Harrachov 
i Jizerka.

Trasy jakuszyckie słyną z tego, 
że są wśród nich odpowiednie tak 
dla wyczynowców, jak i dla za-
awansowanych amatorów i począt-
kujących. Wstęp jest bezpłatny, 
wiele wypożyczalni sprzętu nar-
ciarskiego znajduje się w Jakuszy-
cach. Można tam dojechać samo-
chodem, jak również pociągiem.

Bardzo wygodny dostęp na tra-

sy narciarstwa biegowego jest też 
w Świeradowie-Zdroju. Można tam 
wjechać wygodną koleją gondolo-
wą na Stóg Izerski, gdzie zaczyna 
się wspomniany Izerski Szlak Cie-
trzewia.

Na trasach narciarstwa biegowe-
go jest kilka urokliwie położonych 
miejsc, w których czeka na wszyst-
kich ciepłe jedzenie i picie oraz 
możliwość odpoczynku w ogrze-
wanych pomieszczeniach. To Chat-
ka Górzystów na Hali Izerskiej (10 
km od Jakuszyc) i Stacja Tury-
styczna Orle (5 km od Jakuszyc), 
jak również schronisko PTTK Na 
Stogu Izerskim i U Rumcajsa na 
Białej Dolinie w Szklarskiej Porę-
bie. Schodząc około 600 metrów na 
czeską stronę z trasy wokół Kozie-
go Grzebietu trafiamy na dworzec 
kolejowy w Harrachovie z bufetem 
z daniami czeskiej kuchni. Posilić 
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się można także w czeskiej, prze-
pięknie położonej Jizerce – około  
2 kilometrów Orla.

Leszek Kosiorowski
Fot. Piotr Dymus/Bieg Piastów

Jacek Deneka/Bieg Piastów

KALENDARZ JAKUSZYCE 2019 ZIMA
W Jakuszycach podczas sezonu zimowego odbywać się będzie sporo zawo-
dów dla wszystkich. CT oznacza technikę klasyczną, a FT – dowolną. 
12 stycznia 2019 r. – Bieg dla kobiet i mężczyzn
13 stycznia 2019 r. – Biegniemy dla WOŚP!
02 lutego 2019 r. – Sztafeta Piastów
23 lutego 2019 r. – Rodzinna Jedenastka
24 lutego 2019 r. – III. Memoriał Stanisława Michonia – 15 km CT
25 lutego 2019 r. – Nocna Jedenastka
01 marca 2019 r. – 43. Bieg Piastów 2019 r. 6 km CT
01 marca 2019 r. – 43. Bieg Piastów 2019 r. 30 km FT
02 marca 2019 r. – 43. Bieg Piastów 2019 r. 50 km CT
03 marca 2019 r. – 43. Bieg Piastów 2019 r. 25 km CT
30 marca 2019 r. – Charytatywny Bieg dla Joli

Cieszy nas bardzo, że narciarskie 
trasy biegowe bardzo często są od-
wiedzane przez naszych niepełno-
sprawnych narciarzy, którzy mają 
swoją kwalifikację w czasie Biegu 
Piastów.
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Turystyka społeczna wreszcie zyska 
znaczące wsparcie finansowe?

Zrodzona w 2014 r. w pomorskim środowisku turystów z niepełno-
sprawnością, a formalnie zainicjowana przez Radę ds. Turystyki 

Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK i poparta m.in. przez Karkonoski 
Sejmik Osób Niepełnosprawnych i fundację „Pogranicze bez barier” 
z Bielska-Białej, koncepcja utworzenia państwowego funduszu celowe-
go umożliwiającego wspieranie rozwoju turystyki społecznej (wzoro-
wanego na Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) osiągnęła końcowy 
etap procedowania parlamentarnego. Co to da?

Jest to efekt petycji złożonej 
przez Polskie Towarzystwo Tury-
styczno-Krajoznawcze i środowisko 
osób niepełnosprawnych do Sejmu 
w lipcu 2017 roku. Była ona rozpa-
trywana przez Komisję do Spraw 
Petycji pod przewodnictwem po-
sła Sławomira Piechoty (PO). Skie-
rowała ona dezyderat do Prezesa 
Rady Ministrów. Komisja uznała za 
konieczne wniesienie komisyjnego 
projektu ustawy.

Ideą pomysłu jest utworze-
nie Funduszu Rozwoju Turystyki 
Społecznej przez zmianę ustawy 
o grach hazardowych i przeznacze-
nie części środków skierowanych 
na sport i kulturę fizyczną w zanie-
dbany obszar turystyki społecznej. 
W dniu 5 lipca 2018 r. Komisja 
ds. Petycji uchwaliła komisyjny 
projekt ustawy o zmianie ustawy 

o grach hazardowych, będący re-
akcją na petycję PTTK. Marszałek 
Sejmu skierował 18 lipca br. ten 
projekt do pierwszego czytania do 
Komisji Finansów Publicznych, 
wystąpił też do Biura Analiz Sej-
mowych o ocenę skutków oraz do 
Rządu o zajęcie stanowiska.

Pierwsze czytanie odbyło się 21 
listopada br. Posłanka Urszula Au-
gustyn (PO) w imieniu Komisji ds. 
Petycji przedstawiła ten projekt wraz 
z krótkim uzasadnieniem, natomiast 
Jan Widera – wiceminister sportu 
i turystyki w imieniu Rady Mini-
strów przedstawił pozytywną opinię 
oraz niezbędne uzupełnienia tego 
projektu ustawy. Głos zabrał także 
reprezentujący stronę społeczną – 
Benedykt Wojcieszak – pełnomoc-
nik Zarządu Głównego PTTK ds. 
dostępności, który upomniał się by 
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w art. 86 ust. 4 uzupełnić już istnie-
jący zapis dotyczący sportu (prze-
budowę, remonty i dofinansowanie 
inwestycji obiektów sportowych) 
jeszcze o trzy wyrazy „oraz infra-
struktury turystycznej” – wskazujące 
wprost „twarde” zadanie stymulują-
ce turystykę społeczną. Do dalszych 
prac nad tym projektem Komisja po-
wołała dziewięcioosobową podko-
misję nadzwyczajną, a jej przewod-
niczącą została wybrana posłanka 
Ewa Szymańska (PiS). Podkomisja 
zebrała się 4 grudnia br. by dopra-
cować projekt ustawy, rozpatrując 
wyżej przedstawione uwagi. Treść 
przepisu przejściowego oraz zmia-
na daty wejścia w życie ustawy nie 
wywołały sporu, natomiast cała dys-
kusja skupiła się wokół dodania lub 

nie dodania wspomnianych trzech 
słów. Niestety – mimo wsparcia po-
słów Joanny Muchy (PO) i Tadeusza 
Cymańskiego (PiS) – nie udało się 
pełnomocnikowi ZG PTTK ds. do-
stępności wprowadzić do projektu 
zapisu dotyczącego „infrastruktu-
ry turystycznej”. Ostatecznie pod-
komisja przyjęła sprawozdanie, do 
którego dołączono projekt ustawy 
uwzględniający wyłącznie poprawki 
zgłoszone przez Rząd. Sprawozdanie 
podkomisji, przedstawione przez 
jej przewodniczącą – posłankę Ewę 
Szamańską (PiS), zostało przyjęte 
– praktycznie bez dyskusji – przez 
całą Komisję Finansów Publicznych 
na posiedzeniu w dniu 5 grudnia br. 
i zawiera rekomendację, by załączo-
ny projekt ustawy o zmianie ustawy 
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o grach hazardowych Sejm raczył 
uchwalić.

Po 15 miesiącach procedowa-
nia jesteśmy już blisko wydzielenia 
środków publicznych na rozwój tu-
rystyki społecznej, czyli tej, której 
głównymi uczestnikami są dzieci 
i młodzież, rodziny i osoby w trud-
nej sytuacji życiowej, seniorzy oraz 
osoby z niepełnosprawnością, a or-
ganizatorami – w przeważającym 
zakresie – organizacje pozarządo-
we. Czy uda się też zapisać wprost, 
iż na takie samo wsparcie zasługuje 
infrastruktura turystyczna, umożli-
wiająca pełniejszy dostęp do miejsc 
cennych krajoznawczo i bezpośred-
nie poznanie światowego i naro-
dowego dziedzictwa kulturalnego 
i przyrodniczego, miejsc pamięci 
narodowej, pomników historii (już 
105), czy narodowych sanktuariów 
i nekropolii? Jakie to będą kwoty 
i kiedy będą dostępne zadecyduje 
Sejm – już na początku 2019 r.

Apelujemy w ten sposób do 
wszystkich PT Czytelników, aby 
przez argumentację wpływali na 

stanowisko swoich lokalnych par-
lamentarzystów, bo jak się wydaje 
Fundusz Rozwoju Turystyki Spo-
łecznej stanowić może jedyny sku-
teczny instrument finansowania 
dotychczas niestety zapominanych 
elementów turystyki jakimi są trasy 
i obiekty turystyczne, miejsca szcze-
gólnej atrakcyjności krajobrazowej 
i historycznej, a także obiekty sa-
kralne. To także źródło zasilania tu-
rystyki młodzieżowej i społecznych 
działań w tym zakresie licznych .or-
ganizacji pozarządowych. Chociaż 
procedowanie Sejmowe było „swo-
istą drogą przez mękę” to uznać 
należy, że postulująca społeczność 
może być przyjmowanym właśnie 
rozwiązaniem usatysfakcjonowa-
na. Zarówno PTTK, pozarządowe 
organizacje środowiska niepełno-
sprawnych będą nadal podejmo-
wały działania w celu umocnienia 
i rozszerzenia Funduszu Rozwoju 
Turystyki Społecznej.

Benedykt Wojcieszak
pełnomocnik ZG PTTK 

ds. dostępności
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Pełną parą idą prace przy remoncie peronu 1 na stacji Gdańsk Główny. 
Obiekt będzie przebudowany i wyposażony w windy i schody rucho-

me, co ułatwi dostępność stacji dla osób  o ograniczonych możliwościach 
poruszania się.

Niepełnosprawnym podróżnym lżej

Na przełomie listopada i grud-
nia zakończył się demontaż znisz-
czonych części wiaty i konstrukcji 
peronu 1. Ciężki sprzęt usuwa sta-
rą nawierzchnię. Wywrotkami wy-
wożony jest gruz. Rozpoczęły się 
prace w obu wejściach do przejść 
podziemnych, gdzie wykonawca 
demontuje dotychczasową elewację 
i schody. Rozebrany został już przy-
legły tor i sieć trakcyjna.

Jak informują Polskie Linie Ko-
lejowe,  peron nr 1 po przebudowie, 
podobnie jak już przebudowany pe-
ron nr 2, będzie wyższy, z antypośli-
zgową nawierzchnią, lepiej oświe-
tlony. Zamontowane zostaną nowe 
ławki, tablice informacyjne i zegary. 
Czytelne oznakowanie ułatwi orien-
tację na stacji. W dwóch przebudo-
wanych przejściach podziemnych 
zostaną zamontowane 4 windy 
i schody ruchome na perony.

Zwiększy to wygodę codziennych 
podróży mieszkańców miasta i re-
gionu oraz turystów. Jednym z istot-
nych efektów modernizacji będzie 
likwidacja barier architektonicznych 
i „otwarcie” stacji dla wszystkich po-
dróżujących.

Inwestycja na stacji Gdańsk 
Główny realizowana jest w ramach 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. Wartość in-
westycji wynosi 62 mln zł. Podróżni 
powinni uzbroić się w cierpliwość. 
Prace potrwają do stycznia 2020 r.

Przebudowa stacji w Gdańsku to 
nie jedyny przykład likwidacji barier 
architektonicznych. Jak informuje 
PKP PLK, w przebudowie i budo-
wie są dziesiątki stacji i przystan-
ków w Polsce, m.in. w Szczecinie, 
Rzeszowie, Świebodzicach, Lublinie, 
Stalowej Woli Rozwadowie, Otwoc-
ku, Pilawie i Dęblinie. Zmieniają się 
przystanki na liniach województwa 
pomorskiego z Miastka do Słupska 
czy z Kwidzyna do Malborka.

R. Z.
źródło: PKP PLK


