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Jeleniogórscy policjanci 
w ramach  realizacji działań 
prewencyjnych spotkali się 
z członkami Karkonoskiego 
Sejmiku Osób Niepełnospraw-
nych.  Działania te oparte są 
głównie o realizację programu 
prewencyjnego „Bezpieczny 
senior”.

W spotkaniu udział wzię-
ła st. sierż. Beata Sosulska-Ba-
ran z Wydziału Prewencji oraz 
podinsp. Małgorzata Gorzelak 
z Zespołu Komunikacji Spo-
łecznej Komendy Miejskiej Po-
licji w Jeleniej Górze. 

– Działania te realizowane 
były w oparciu głównie o pro-
gramy prewencyjne „Bezpiecz-
ny senior” oraz „Bezpieczne 
Osiedle”. Podczas spotkania po-
ruszono wiele tematów doty-

Spotkanie z seniorami o bezpieczeństwie

czących bezpieczeństwa osób 
starszych, jak: kradzieże kie-
szonkowe, kradzieże z włama-
niem do mieszkań oraz oszustw 
metodą na „wnuczka”, „cór-
kę”, „pracownika socjalnego” 
itp., a także przestępstw zwią-
zanych z Internetem i telefo-
nią komórkową. Funkcjona-
riuszki prowadzące zajęcia, przy 
wykorzystaniu opracowanych 
materiałów dydaktycznych, po-
ruszały zagadnienia dotyczą-
ce bezpieczeństwa, w tym m.in. 
właściwych zachowań w sytuacji 
zagrożeń o charakterze terrory-
stycznym – informuje podinsp. 
Edyta Bagrowska, rzecznik Ko-
mendy Miejskiej Policji w Jele-
niej Górze.

Seniorzy, którzy wzięli udział 

w spotkaniu podzielili się swo-
im doświadczeniami. Na koniec 
policjantki przypominały o obo-
wiązku noszenia elementów od-
blaskowych po zmierzchu poza 
terenem zabudowanym, gdyż 
za brak elementu odblaskowego 
grozi mandat. Zwróciły uwa-
gę na to, że co prawda przepisy 
ruchu drogowego nie nakładają 
obowiązku używania kamize-
lek i elementów odblaskowych 
w obszarze zabudowanym, jed-
nakże w dużym stopniu popra-
wiają one widoczność. Dają kie-
rowcom cenny czas na podjęcie 
prawidłowej reakcji – często ra-
tującej zdrowie i życie – dodaje 
podinsp. Edyta Bagrowska.

(112)
Fot. Archiwum Policji
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Akcja wprawdzie była skie-
rowana głównie do rowerzystów 
i mam z dziećmi w wózkach, ale 
pomysłodawcy zwrócili się także 
do osób niepełnosprawnych.

– Problem dotyczy także osób, 
poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. Przecież także oni 
muszą męczyć się ze zbyt wy-
sokimi podjazdami – czytamy 
w ogłoszeniu. – Dzięki 
Twojemu zaangażowaniu 
i interwencji, możesz to 
zmienić!

Inicjatorzy akcji zachę-
cali, by osoby zaintereso-
wane wskazywały miejsca 
w mieście, którymi często 
chodzą ludzie, a w któ-
rych jest wysoki krawęż-
nik. Wystarczyło napisać 
pismo do urzędu miasta, 
podać swoje dane osobo-
we, wskazać miejsce wraz 
z szerszym opisem, na czym po-
lega problem. Ratusz oczekiwał 
też propozycji rozwiązania tego 
problemu. Zgłaszający mogli 
więc wskazać, czy należy przebu-
dować chodnik, obniżyć krawęż-
nik, czy w ogóle go zlikwidować, 
bo jest niepotrzebny. Wnioski 
przyjmowane były pocztą trady-
cyjną i drogą elektroniczną.

Urzędnicy zapewniali, że suk-
cesywnie będą reagować na zgło-
szenia mieszkańców. 

– Z nadesłanych propozycji, 
w ramach bieżącego utrzymania 
i posiadanych środków, w roku 
2017, podejmiemy działania ma-
jące na celu dokonanie zniwe-
lowania krawężników – zapew-

W Bolesławcu obniżą... krawężniki

Wózkowicze będą mieli lżej

niali. – W razie, gdyby droga nie 
leżała w naszych kompetencjach, 
prześlemy Twoje pismo do wła-
ściwego zarządcy drogi, celem 
załatwienia sprawy.

Efekt? Wpłynęło kilka zgło-
szeń, dotyczących łącznie 26 
miejsc w Bolesławcu. – Najczę-
ściej były to miejsca w centrum 
miasta i przy parkach – przyzna-

je Agnieszka Gergont, rzecznik 
prasowy Prezydenta Bolesławca 
Piotra Romana.

Przyznaje, że jak na pierwszy 
raz, odzew był całkiem duży. Pod-
trzymała obietnicę, że zadania te 
zostaną poddane ocenie fachow-
ców i wprowadzone do budżetu. 
– Bądź też wykonane w ramach 
napraw bieżących – dodała.

Największy odzew był ze stro-
ny środowisk osób niepełno-
sprawnych, a ściślej – Fundacji 
Aktywnej Rehabilitacji w Bole-
sławcu. – Prowadząca tzw. zaję-
cia regionalne, w których uczest-
niczą osoby mające trudności 
z poruszaniem się, zorganizowa-
ła spacer po mieście. Uczestnicy 

wyszli, spisali te miejsca, obfo-
tografowali je i przekazali całość 
do ratusza – mówi nam Adam 
Bartków, pełnomocnik Fundacji. 
– Dołączyli też do tej listy miejsca 
z okolicy swojego zamieszkania.

Fundacja ma nadzieję, że wy-
kazane bariery będą sukcesywnie 
usuwane.

Pomysł obniżania krawężni-
ków nie jest nowy. Już w 2015 roku 
podobną akcję przeprowadziły 
władze Lublina. Miasto chwa-
liło się, że jako pierwsze w Pol-
sce zrówna krawężniki z ziemią 
w okolicach przejść dla pieszych. 
Prezydent tego miasta Krzysztof 
Żuk zapowiedział jednocześnie, 

że w centrum nie będzie 
już wykorzystywana kost-
ka brukowa. Jest ona zmorą 
nie tylko pań w szpilkach, 
ale i osób mających trud-
ności z poruszaniem się. 
W Jeleniej Górze od lat 
mówi się o potrzebie bu-
dowy tzw. szpilkostrady na 
głównym deptaku. Obecnie 
jest on wyłożony nierówną 
kostką. Docelowo wzdłuż 
ulicy Konopnickiej i 1 Maja 
ma zostać utworzony pas 

z płaskich płyt granitowych. Do-
magają się tego nie tylko zaintere-
sowani, czyli wózkowicze i panie 
w szpilkach, ale i przedsiębiorcy: 
właściciele i dzierżawcy sklepów 
znajdujących się wzdłuż deptaka. 
Narzekają oni na brak klientów. 
Problem w tym, że o ile budowa 
szpilkostrady od kilku lat regu-
larnie pojawia się w budżecie 
miasta, to w trakcie roku zadanie 
to przerzucane jest na następny 
rok. Władze tłumaczą to róż-
nie, najczęściej tym, że czekają 
na możliwość uzyskania dotacji 
unijnej. Zadanie to jest też w bu-
dżecie na 2017 rok. Czy doczeka 
się realizacji? Zobaczymy.

M.D., R.Z.
Fot. UM Bolesławiec

Na nietypowy pomysł wpadły władze Bolesławca: prezydent zaape-
lował do mieszkańców by wskazali miejsca gdzie należy... obniżyć 
krawężniki. Odzew, jak na pierwszy raz, był spory!

W Bolesławcu zebrali wnioski mieszkańców i będą 
obniżać krawężniki.
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Wigilia każdego roku stwa-
rza możliwość osobom nie-
pełnosprawnym, starszym 
i wykluczonym na spotkanie 
się w gronie przyjaciół i zapre-
zentowanie swojej twórczości. 
Wspólne kolędowanie przed-
stawicieli środowisk twórczych, 
klubów literackich i ludzi pióra 
stało się tradycją zapoczątko-
waną ponad dekadę w hotelu 
HOTTUR w Borowicach u Kle-
mensa Grzesika, a kontynu-
owaną przez Muzeum Miejskie 
„Dom Gerharta Hauptmanna” 
w Jagniątkowie.

Dyrektor muzeum Julita Za-
prucka na XI Karkonoskiej In-
tegracyjnej Wigilii Literackiej 
w dniu 5 grudnia powitała rad-
ną miasta Jeleniej Góry – Annę 
Ragiel, klub literacki „W cieniu 
lipki” z Warsztatów Terapii Za-
jęciowej PSOU przy ulicy Wa-
ryńskiego, razem z opiekunką 
i założycielką klubu – Teresą 
Anacko, księdza prof. Tadeusza 
Fitycha, księdza prałata dra Jó-
zefa Steca oraz członków Stowa-
rzyszenia W Cieniu Lipy Czar-
noleskiej, współorganizatorów 
uroczystości. 

Zaraz po wejściu do Hali 

Integracyjna Wigilia Literacka u Hauptmanna

Rajskiej, po prawej stronie, na 
polichromii Johanna Maksymi-
liana Avenariusa, symbole Świąt 
Bożonarodzeniowych przypo-
minają o zbliżającym się najważ-
niejszym dniu w roku dla każde-
go chrześcijanina. Pojawiły się 
one również na długim wigilij-
nym stole ustawionym przy cie-
ple rozpalonego kominka, aby 
mogli się przy nim zebrać arty-
ści, tak jak to robiono przed stu 
laty u Noblisty.

Przygotowaniem pod wzglę-
dem formy do turnieju poetyc-
kiego pod hasłem „Gwiazdka 
na każdy dzień”, który ogłosiła 

Janina Lozer, pełnomocnik sto-
warzyszenia, była prezentacja 
fragmentów trzeciego tomi-
ku wierszy Grażyny Domagal-
skiej „Odnalezione w czasie” 
w wykonaniu autorki oraz Ur-
szuli Musielak i Danuty Mysłek. 
Następnie ksiądz prof. T. Fitych 
poświęcił swój wykład tematowi 
„Budowniczy Europy – Święci 
nigdy nie wychodzą z mody”.

Kapelan twórców jeleniogór-
skich, ksiądz prałat Józef Stec, 
zanim przełamał się opłatkiem 
i złożył życzenia, skierował do 
zebranych przesłanie, aby zasia-
dając do wigilijnej kolacji nie 
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zapomnieli o najbliższych. „Przypominania nigdy 
dość, wystarczy się rozejrzeć dookoła, aby dostrzec 
w tym dniu osoby samotne”, przekonywał i zainto-
nował kolędę „W żłobie leży”, którą zaraz podchwy-
cono.

Kiedy jury w składzie: Ewa Milińska, Janina Lo-
zer i Alfreda Dziedzic zebrało wiersze do oceny, za-
równo osób obecnych na opłatkowym spotkaniu, jak 
i tych, którym rozmaite okoliczności uniemożliwiły 
przybycie na Karkonoską Wigilię Literacką, goście 
wysłuchali monodramu —„Hauptmann odczytany 
na nowo” w oparciu o zbiór wierszy w wykonaniu 
Mieczysławy Kłos-Kuligowskiej. Prace malarskie 
córki, Kseni Kuligowskiej można oglądać w muzeum 
do końca stycznia.

Werdykt jury ogłosiła dyrektor Julita Zaprucka 
i wspomagana przez Janinę Lozer wręczyła nagrody 
dyplomy.

I nagrodę przyznano Ewie Olszewskiej za wiersz 
„Cicha nadzieja”– godło EO, II – Danielowi Danili-
szynowi – za utwór „Złodziej marzeń” – godło Po-
eta, III – Danucie Mysłek za „Źródło” – godło Sowa. 
Wyróżnienia otrzymali Teresa Anacko i Marta Scho-
eder.

Dla podtrzymania tradycji wszyscy goście zostali 
zaproszeni na uroczystą kolację. 

Impreza zorganizowana została przez Muzeum 
Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jagniąt-
kowie we współpracy ze Stowarzyszeniem W Cieniu 
Lipy Czarnoleskiej.

Jarosław Czarnoleski 

Źródło 

w ciemnych chmurach pyłu 
rodzi się światło nowych gwiazd 
niczym w chaosie codziennej szarugi 
promienna miłość i prawda
– Mądrość Dnia

swój żywot kończy i umiera gwiazda 
przygasa i człowiek 
niwecząc ocean możliwości 
gdy źródło kochania wysycha w nim 
a przecież i ja i Ty 
możemy uronić kroplę miłości 
jak niegdyś Hera uroniła kroplę mleka 

Droga prawdy i kochania 
piękniejszy wróży świat 
podobnie jak Droga Mleczna 
nieboskłon czyni 

                       Danuta Mysłek



6 TU i TERAZ  bezpłatna infolinia  800 700 025

Najpierw może coś z począt-
ków Polskiego Związku Niewi-
domych w Polsce i na Śląsku: 
w  1951 r. z połączenia Związ-
ku Zawodowego Pracowników 
Niewidomych Rzeczpospoli-
tej i Związku Ociemniałych 
Żołnierzy Rzeczpospolitej, 
powstał Polski Związek Nie-
widomych (pierwszym preze-
sem został mjr Leon Wrzosek). 
Tegoż samego roku powołany 
został Okręg Śląski PZN, który 
niedawno świętował 65-lecie.

W 1949 r. na Śląsku było oko-
ło tysiąca niewidomych, z czego 
644 osoby należały do Stowarzy-
szenia (198 to kobiety). Na prze-
łomie lat 50-tych i 60-tych ogól-
ny stan członków Okręgu PZN 
utrzymywał się na poziomie 
nieco ponad tysiąca osób. Nato-
miast ogólny stan zatrudnienia 
niewidomych z województwa 
katowickiego w 1962 roku wy-
niósł 538 osób.

Tak przedstawiają się począt-
ki zrzeszania się niewidomych 
na ziemiach Polskich. W roku 
bieżącym przypada 65 rocznica 

65-lecie istnienia Polskiego Związku Niewidomych – Okręg Śląski

Piękny jubileusz w kolebce związku

powstania Polskiego Związku 
Niewidomych.

Obchody w całej Polsce trwa-
ją już od kilku miesięcy. W ko-
lebce PZN na Śląsku obchody 
wojewódzkie odbyły się 29 listo-
pada w siedzibie Biblioteki Ślą-
skiej w Katowicach.

Na uroczystą akademię przy-
byli zaproszeni goście, ale przede 
wszystkim osoby niewidome, 

ociemniałe i słabo-
widzące. Wśród go-
ści byli m.in. Prezes 
Zarządu Głównego 
Polskiego Związ-
ku Niewidomych 
w Warszawie Anna 
Woźniak-Szymań-
ska, Dyrektor Ślą-
skiego oddziału 
Państwowego Fun-
duszu Rehabilita-
cji Osób Niepeł-
nosprawnych Jan 
Wroński, Wice-

przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego Wojciech 
Saługa, Wiceprezydent Miasta 
Katowic Mariusz Skiba, Wice-
prezydent Miasta Chorzowa 
Marcin Michalik, dyrektor Bi-
blioteki Śląskiej w Katowicach 
Jan Maliński, Prezes Regionalnej 
Fundacji Pomocy Niewidomym 
w Chorzowie oraz Honorowy 
Prezes Okręgu Śląskiego PZN 
Norbert Gala, senator w latach 
2001-2005 oraz Przewodniczący 
Rady Fundatorów Regionalnej 
Fundacji Pomocy Niewidomym 
w Chorzowie Tadeusz Wnuk.

Całość rozpoczęło przed-
stawienie muzyczno-taneczne, 
przygotowane przez uczniów 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego dla Młodzie-
ży Niewidomej i Słabowidzącej 
w Chorzowie, który został przy-
jęty gromkimi brawami przez 
zgromadzonych na sali.

Następnie przystąpiono do 

Odznaczeni orderem Za zasługi dla województwa śląskiego.

W trakcie odznaczania złotą odznaką PZN-u.
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części oficjalnej, którą prowadzi-
ła Dorota Moryc – Prezes Zarzą-
du Okręgu Śląskiego Polskiego 
Związku Niewidomych na zmia-
nę z Danutą Skalską – redak-
torką Radia Katowice. Przypo-
mniano historię niewidomych 
na Śląsku z wykorzystaniem pre-
zentacji multimedialnej. Po niej 
przyszedł czas na odznaczenia, 
podziękowania i życzenia.

Pięciu członków Polskiego 
Związku Niewidomych otrzy-
mało srebrne medale „Za zasłu-
gi dla Województwa Śląskiego”. 
Odznaczeni zostali: Barbara 
Grześ, Lucjan Kroemer, Tomasz 
Lesik, Anna Macek i Dorota 
Moryc.

Następnymi grupami były 
osoby odznaczone honorową 
złotą i srebrną odznaką Polskie-
go Związku Niewidomych oraz 
odznakami „Przyjaciel niewi-
domego”. Uroczyście przyjęto 
dwóch nowych członków nad-
zwyczajnych PZN oraz podzię-
kowano dwóm odchodzącym 
pracownikom okręgu na zasłu-
żoną emeryturę.

Następnie Prezes Zarzą-
du Głównego Anna Woź-
niak-Szymańska skierowała do 
zebranych kilka zdań oraz prze-

kazała wszystkim serdeczne ży-
czenia jubileuszowe. Jednocze-
śnie przedstawiła priorytetowy 
dla niewidomych „Narodowy 
Program Rehabilitacji Osób 
Niewidomych i Słabowidzą-
cych” oraz poprosiła, aby każ-
dy z nas był ambasadorem tego 
programu. 

– Nasze marzenia nie dotyczą 
tylko zaspokajania podstawo-
wych potrzeb, edukacji, rozwoju 
zawodowego – mówiła. – Dzi-
siaj marzymy o systemowych 
rozwiązaniach. Takich, jak na-
rodowy program rehabilitacji, 
który gwarantowałby równy 
dostęp wszystkim osobom nie-

widomym i słabowidzącym do 
świadczeń gwarantowanych. 
Szczególnie tym, którym grozi 
utrata widzenia.

Szerzej o narodowym progra-
mie piszemy na str. 16.

Goście, którzy następnie gra-
tulowali związkowi tego jubile-
uszu podkreślali wielki wysiłek 
na rzecz środowiska osób niewi-
domych, ociemniałych i słabo-
widzących. Życzyli dużo sił i wy-
trwałości na kolejne lata i aby 
każdy następny rok był rokiem 
coraz bardziej dostępnym dla 
naszego środowiska na Śląsku, 
ale i w całej Polsce.

Na zakończenie wystąpił 
ociemniały od dziesięciu lat czło-
nek koła terenowego z Dąbrowy 
Górniczej ze swoją partnerką 
z przygotowanym na tę uroczy-
stość programem muzycznym 
na temat miłości i kończąc swój 
występ utworem przygotowanym 
w całości przez osoby niepełno-
sprawne „Życie jest piękne”.

Całemu środowisku niewido-
mych życzę jak najmniej barier 
na swojej drodze, dużo zdrowia, 
sił i powodzenia na najbliższe 
miesiące.

Andrzej Koenig
niewidomy

Zdjęcia: PZN

Odznaczeni srebrną odznaką PZN-u.

Wyróżnieni odznaką Przyjaciel Niewidomego.
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W sierpniu na naszych łamach pisaliśmy o niepokojącym 
zjawisku, jakim jest spory wzrost ceny leku Victoza – sku-
tecznego środka dla diabetyków. Poprosiliśmy o wyjaśnie-
nie tej sytuacji przez Ministra Zdrowia. Niestety, odpo-
wiedź jest niezbyt optymistyczna.

Dlaczego lek dla diabetyków drożeje?

Minister wyjaśnia

Temat drożejącego leku opisy-
waliśmy w artykule „Skuteczny lek 
najpierw staniał, teraz drożeje...” 
po interwencji jednego z Czytelni-
ków. W kwietniu lek w jeleniogór-
skiej aptece kupił za 199 złotych 
(miesięczna kuracja), podczas gdy 
w sierpniu cena wzrosła do – uwa-
ga – 370 złotych!

Z prośbą o zajęcie się tematem 
do Ministra Zdrowia zwrócili się 
Polskie Stowarzyszenie Diabety-
ków w Jeleniej Górze i Społeczny 
Rzecznik Osób Niepełnospraw-
nych i Pacjentów Ziemi Jeleniogór-
skiej. Temat podjęła też posłanka 
Elżbieta Stępień, która złożyła in-
terpelację.

„Do Ministra Zdrowia wpły-
nął wniosek o objęcie refundacją 
i ustalenie urzędowej ceny zbytu 
dla leku Victoza, Liraglutidum, 
roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/ml,  
2 wstrzykiwacze po 3 ml, kod EAN: 
5909990718207. Został on wraz 
z dokumentacją oceniony pod wzglę-
dem formalno-prawnym i przeka-
zany do Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji, celem 
uzyskania rekomendacji odnośnie 
zasadności finansowania ze środ-
ków publicznych – czytamy w od-
powiedzi, podpisanej przez Marka 
Tombarkiewicza, podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Zdrowia. – 
Rekomendacja nr 129/2013 z dnia 
23 września 2013 r. odnośnie leku 
Victoza zawiera pozytywną ocenę 
Prezesa Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji odnośnie 
refundacji ww. leku we wskazaniu: 
dorośli pacjenci z cukrzycą typu 2 
po niepowodzeniu leczenia terapią 
skojarzoną metforminy i pochodnej 

sulfonylomocznika, z określonym 
poziomem HbA1c > 8% potwierdzo-
nym w dwóch pomiarach w okresie 
12 miesięcy oraz z BMI ż 35 kg/m2.

– Następnie wniosek został prze-
kazany Komisji Ekonomicznej, któ-
ra przeprowadziła negocjacje wa-
runków finansowania, a uchwała 
Komisji, stanowiąca wynik nego-
cjacji została niezwłocznie przed-
stawiona Ministrowi Zdrowia. 
W przypadku leku Victoza, z uwa-
gi na niespełnienie ustawowych 
przesłanek wymienionych w art. 
12 ustawy o refundacji, Minister 
Zdrowia wydał negatywną decyzję 
w przedmiocie objęcia refundacją 
ww. leku. Przedstawiciel podmiotu 
odpowiedzialnego wnioskował o po-
nowne rozpatrzenie. W chwili obec-
nej sprawa objęcia refundacją leku 
Victoza jest zawieszona. Zawiesze-
nie postępowania wstrzymuje bieg 
terminów przewidzianych w kodek-
sie postępowania administracyjne-
go. Do czasu podjęcia postępowań 
na wnioski stron, Minister Zdrowia 
nie podejmuje żadnych czynności 
w przedmiotowych sprawach. Pra-
gnę podkreślić, że tylko ostateczne, 
pozytywne rozstrzygnięcie Ministra 
Zdrowia umożliwia wpisanie da-
nego leku na wykazy refundacyjne 
– napisał dalej Michał Tombarkie-
wicz.

Minister Zdrowia może wydać 
decyzję o objęciu produktu refun-
dacją przy uwzględnieniu kryte-
riów określonych w tzw. ustawie 
refundacyjnej. Do spełnienia jest 
trzynaście punktów, m.in. uzy-
skanie stanowiska Komisji Eko-
nomicznej, rekomendacji Pre-
zesa Agencji Oceny Technologii 

Medycznych, opinii o skuteczności 
klinicznej i praktycznej, bezpie-
czeństwa stosowania, itd.

– Pozytywna rekomendacja 
Prezesa Agencji Oceny Technolo-
gii Medycznych i Taryfikacji oraz 
udowodniona skuteczność kliniczna 
i praktyczna wnioskowanego pro-
duktu leczniczego stanowią więc 
tylko część kryteriów, jakie Minister 
Zdrowia bierze pod uwagę wydając 
decyzję refundacyjną – zauważa au-
tor pisma dodając, że niespełnienie 
jakiegokolwiek z kryteriów może 
być podstawą do wydania negatyw-
nej decyzji przez Ministra Zdrowia.

Odnośnie opisanego wzrostu 
ceny leku w aptece na terenie Jele-
niej Góry ministerstwo wyjaśnia, że 
Ustawa o refundacji leków zasady 
i tryb oraz kryteria ustalania urzę-
dowych cen zbytu na refundowane 
leki, środki spożywcze specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego, 
wyroby medyczne, a także wyso-
kość urzędowych marż hurtowych 
i urzędowych marż detalicznych. 
– Minister Zdrowia posiada więc 
uprawnienia wyłącznie do ustalania 
cen refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych dostępnych w aptece, 
w ramach katalogu chemioterapii 
bądź programów lekowych oraz re-
fundowanych wyrobów medycznych 
przysługujących świadczeniobior-
com na zlecenie osoby uprawnionej. 
W obecnym stanie prawnym Mini-
ster Zdrowia nie posiada zaś upraw-
nień do ustalania sztywnych cen 
i marż na leki nieobjęte refundacją 
– czytamy.

R. Z.

Wyjaśnienia urzędników mi-
nisterialnych są o tyle mgliste, 
że leki inkretynowe stosowane 
są w USA od kilkunastu lat, a we 
wszystkich krajach europejskich, 
oprócz Polski, jest to lek refun-
dowany. I wiadomość z ostatniej 
chwili: Victoza kosztuje 400 zł, co 
oznacza, że jej cena na przestrzeni 
ośmiu miesięcy wzrosła o 100%.
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60-letni kołobrzeżanin po przebytym kilkanaście 
miesięcy temu udarze mózgu może poruszać się 
jedynie na wózku. Jego największym  marzeniem 
nie jest już nawet wyjście na spacer, ale kąpiel pod 
prysznicem. Ze względu na obecne ograniczenia 
jest to jednak niemożliwe.

Po udarze mózgu nie może przez bariery się wykąpać, wyjść z domu… 

Uwięziony we własnym mieszkaniu

się bez pomocy żony 
– pod prysznicem, sko-
rzystać samodzielnie 
z toalety, ale ze wzglę-
du na ograniczenia 
architektoniczne m.in. 
zbyt wysokie progi 
w wejściu do łazienki, 
niewielką ilość miejsca oraz brak 
uchwytów w toalecie jest to niemoż-
liwe. Uchwyty przy toalecie chciał 
mi nawet zainstalować mój znajomy, 
ale okazało się, że ich montaż w ścia-
nach kartonowo-gipsowych nie ma 
sensu, bo nie wytrzymają mojej wagi  
– mówi zrezygnowany mężczyzna.

Sytuację, w jakiej znalazł się na 
skutek poważnego udaru kołobrze-
żanin przedstawiliśmy Karolinie 
Szarłacie-Woźniak, doradcy ds. 
niepełnoprawnych przy kołobrze-

skim staroście oraz zastępcy prezy-
denta Kołobrzegu ds. społecznych 
Jackowi Woźniakowi. 

Mężczyzna z żoną mieszka 
w lokalu socjalnym, oboje utrzy-
mują się z niewysokiej renty i do-
datku opiekuńczego, przyznanego 
żonie. Ze względu na szczególną sy-
tuację, w jakiej mężczyzna się zna-
lazł nie z własnej winy, a ze względu 
na chorobę, obiecano uruchomić 
działania, których celem będzie 
załatwienie dofinansowania prze-
budowy łazienki, a być może tak-
że zamianę lokalu na położony na 
parterze i dostosowany do potrzeb 
osoby poruszającej się na wózku. 
Małżonkowie wcześniej nie ubie-
gali się o to, być może nie wiedzieli 
o takich możliwościach.  – W naj-
bliższych dniach małżonków od-
wiedzi pracownik socjalny MOPS, 
który ustali najpilniejsze potrzeby 
i priorytety, pomoże także wypełnić 
niezbędne dokumenty i wnioski, 
potrzebne do uzyskania dofinan-
sowania najbardziej niezbędnych 
wydatków  – zapewniła K. Szarłata-
-Woźniak. 

Bohaterowi naszego materiału 
zależało, aby zachować anonimo-
wość, stąd nie publikujemy inicja-
łów jego imienia i nazwiska, nie 
wskazujemy miejsca zamieszkania. 

Jolanta Wiatr
Fot. Jolanta Wiatr

Jeszcze ubiegłej jesieni ten 
mieszkaniec jednego z podkoło-
brzeskich blokowisk był  jak na 
swój wiek wyjątkowo sprawny fi-
zycznie. Opowiedział nam, że w la-
tach 70-tych ubiegłego wieku pra-
cował nawet na plaży jako ratownik 
WOPR, ostatnio w gastronomii 
i jako ochroniarz.  Przełomem, któ-
ry wywrócił do góry nogami całe 
jego życie był udar mózgu. Doszło 
do niego w połowie października 
2015 roku. Po udarze ma niewład-
ną całą lewą część ciała, prawą rękę 
i nogę jedynie częściowo sprawne, 
po mieszkaniu może poruszać się 
wyłącznie na wózku inwalidzkim. 
Mieszka z żoną na drugim piętrze 
,w bloku bez windy i od kiedy do-
znał udaru, nie wychodzi z domu. 
Nie wie jak toczy się codzienne 
życie za oknem, nie zobaczy tego 
z poziomu wózka inwalidzkiego, 
parapet znajduje się bowiem zbyt 
wysoko. Wyjrzeć przez okno może 
dopiero z pomocą znajomych, kie-
dy posadzą go na wózku na kilku 
poduszkach.  

Minęła zima, wiosna, lato, znów 
nadchodzi zima, a on nie wie, jak 
wygląda chodnik przed blokiem, 
tęskni nawet za tym, by wybrać się 
na zakupy z żoną, za czym wcze-
śniej nie przepadał. Siłą rzeczy ca-
łym, a właściwie jedynym, światem 
mężczyzny obecnie stała się telewi-
zja, książki, prasa. – Jestem postaw-
nym mężczyzną, a nie mam tak sil-
nych znajomych, którzy daliby radę 
znieść mnie na wózku po stromych 
schodach z drugiego piętra, dlatego 
o spacerze czy wyjściu na zakupy już 
nawet przestałem marzyć. Najbar-
dziej chciałbym w końcu wykąpać 

Do niewielkiej łazienki nie sposób 
wjechać wózkiem inwalidzkim, a do 

ścian, z powodu ograniczeń tech-
nicznych, nie można przymocować 

uchwytów 

Te schody dla poruszającego się na wózku mężczy-
zny stały się barierą nie do pokonania, dlatego od 

kilkunastu miesięcy nie opuścił domu  



10 TU i TERAZ  bezpłatna infolinia  800 700 025

Członkowie jeleniogórskie-
go Towarzystwa Chorych na 
Stwardnienie Rozsiane integro-
wali się 2 grudnia na tradycyj-
nym spotkaniu opłatkowym, 
co jednocześnie było okazją 
do podziękowań  darczyńcom 
– osobom i instytucjom, które 
wspierają ludzi w potrzebie.

W uroczystym spotkaniu 
w salce Jeleniogórskiego Cen-
trum Kultury przy restauracji 
Relaks, wzięli udział przedstawi-
ciele Rotary Clubu Jelenia Góra. 
Była to okazja, aby aktualny pre-
zydent Zbigniew Byczko wraz 
z Wojciechem Chadżym prze-
kazali wsparcie finansowe od 
organizacji, którą reprezentują 
na rzecz członkini towarzystwa, 
która potrzebuje nowego wóz-
ka inwalidzkiego, aby móc dalej 
funkcjonować w społeczeństwie.

– Nie spodziewałem się, że to 
taka miła uroczystość będzie, je-
stem delikatnie zawstydzony, bo 
nie wymagamy dla naszej dzia-

Rotarianie wspomogli zakup wózka dla jeleniogórzanki cierpiącej na SM

Spotkanie opłatkowe z darczyńcami

łalności poklasku – wręcz unika-
my tego. Najważniejsze, żeby na-
sza pomoc trafiła tam, gdzie jest 
skierowana – przyznał Zbigniew 
Byczko, prezydent Rotary Clubu 
Jelenia Góra.

Pomoc trafiła do Elżbie-
ty Jabłońskiej-Cenkowej, która 
mieszka sama, z wykształcenia 
jest lekarzem-stomatologiem, 

ale przed laty choroba uniemoż-
liwiła jej dalszą pracę i przy ni-
skiej emeryturze nie mogła sobie 
pozwolić na samodzielny zakup 
wózka o wartości 12 tysięcy zło-
tych. Z pomocą przyszło towa-
rzystwo, rotarianie oraz emery-
towani lekarze. 

– Pamiętamy o tym, żeby nie 
tylko spotykać się na rozmowy, 
ale także, żeby koleżankom i ko-
legom pomóc, gdy tego potrze-
bują – powiedziała Zdzisława 
Piotrowska-Gede, przewodni-
cząca Koła Lekarzy-Seniorów, 
delegatury w Jeleniej Górze. 
– Poprosiłam naszą prezes Bar-
barę Polek, która również jest 
dentystką (podobnie jak obda-
rowana pani Elżbieta) i „utar-
gowała” w wojewódzkiej dele-
gaturze wsparcie w wysokości  
6 tys. zł – dodała przedstawiciel-
ka środowiska lekarskiego.

– Przesiądę się z trabanta do 
mercedesa, To dla mnie wielka 
radość – marzenia są drogie, ale 
się spełniają – wyznała z rado-
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ścią pani Elżbieta. – Jestem zależna od in-
nych, a dzięki temu będę mogła sama wyjść 
z domu, zrobić zakupy – dodała.

– Jesteśmy wszyscy zadowoleni, bo ko-
lejny człowiek otrzymał pomoc – mówili 
członkowie władz stowarzyszenia. Spotka-
nie było też okazją do podsumowania 20. 
roku działalności. Organizacja ta przede 
wszystkim stawia na to, żeby przekonać lu-
dzi ze stwardnieniem rozsianym, że można 
żyć z chorobą i wspólnie pokonywać trud-
ności.

Przemek Kaczałko
Fot. Przemek Kaczałko

Pod koniec listopada w Klubie Seniora i Wolontariusza KSON 
odbyło się spotkanie muzyczno-teatralne z jeleniogórską aktorką 
Teatru „ Maska” Honoratą Magdeczko-Kapote, która zaprezento-
wała poezję, humor i piosenki Edith Piaf i Bułata Okudżawy.

Warsztaty muzyczno-teatralne 
w Klubie Seniora i Wolontariusza KSON

– Podziwialiśmy niezwy-
kły kunszt sceniczny tworzenia 
przez panią Honoratę różnych 
strojów i postaci z jednego szala. 
Piękno w czystej postaci, poru-
szające wzruszyło każdego z nas 

do łez – mówi Elżbieta Bukat. 
– A Jerzy Rynkiewicz zafascy-
nował nas swoim scenicznym 
tenorem, wykonując fragmen-
ty znanych polskich i włoskich 
arii operetkowych. Wspólnie 
z panią Honoratą przy akompa-
niamencie pana Jerzego śpiewa-
liśmy znane polskie piosenki – 
dodaje.

Koncertem tym rozpoczę-
liśmy artystyczną część dzia-
łalności KLUBU SENIORA 
I WOLONTARIUSZA, który 
funkcjonuje we wtorki i piątki 
w godzinach od 12.00 do 16.00 
w świetlicy KSON przy ul. Osie-
dle Robotnicze 47A.

Przed nami wyjazd na „JAR-
MARK BOŻONARODZENIO-
WY” do Goerlitz pod nazwą 
„Poznajemy tradycje naszych są-
siadów”. Kolejną atrakcją gru-
dniową jest udział w spektaklu 

„TEMPUS FANTASY” w teatrze 
muzycznym Capitol we Wrocła-
wiu”.

Serdecznie zapraszamy za-
interesowanych SENIORÓW 
– mieszkańców miasta i regio-
nu – do włączenia się w bogatą 
działalność programową Klubu 
Seniora i Wolontariusza w Jele-
niej Górze.

EB/ŁM
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W związku z przypadającym 
3 grudnia Międzynarodowym 
Dniem Osób z Niepełnospraw-
nością w Gorzowie Wlkp. od-
było się Spotkanie w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych. 

– Tym razem zaprosiliśmy 
osoby z niepełnosprawnością, 
członków rodzin i wszystkie za-
interesowane osoby do udziału 
w Dniu Osób z Niepełnospraw-
nością w ZUS. 2 grudnia zorgani-
zowaliśmy wspólnie z Urzędem 
Skarbowym, Lubuskim Urzędem 
Wojewódzkim oraz Towarzy-
stwem Walki z Kalectwem spo-
tkanie dotyczące niepełnospraw-
ności – mówi Dariusz Obiegło, 
dyrektor Oddziału ZUS w Go-
rzowie Wlkp. Podczas wystąpień 
eksperci z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych przedstawili nie-
łatwe zagadnienie rozróżnienia 
niezdolności do pracy oraz nie-
pełnosprawności. Główny le-
karz orzecznik ZUS w Gorzo-
wie Wlkp. zwrócił uwagę na takie 
aspekty, jak niepełnosprawność 
a niezdolność do pracy, przekwa-
lifikowanie, prawo do renty oraz 
prawo do renty szkoleniowej. Te 
trudne zagadnienia zobrazował 
także spot przygotowany przez 
Stowarzyszenie Integracja „Nie 
chcę być strażakiem”. Kolejne 
prezentacje dotyczyły możliwości 
korzystania z rehabilitacji leczni-

ZUS a niepełnosprawni

czej ZUS, a także możliwości ko-
rzystania z ulgi rehabilitacyjnej 
w rocznym zeznaniu podatko-
wym dokonywanym w Urzędzie 
Skarbowym. – Niezwykle cieka-
wa była również prezentacja do-
tycząca nowych form kontaktu 
z Urzędem Skarbowym poprzez 
stronę internetową e-deklaracje.
gov.pl – mówi Grażyna, uczest-
niczka spotkania. Z kolei Hen-
ryka Łukowiak, pełnomocnik 
wojewody ds. Osób Niepełno-
sprawnych przedstawiła zasady 
orzekania o niepełnosprawności 
oraz orzekanie o stopniu niepeł-
nosprawności. 

Działania z zakresu aktywiza-
cji osób z niepełnosprawnością 
realizowane przez Polskie Towa-
rzystwo Walki z Kalectwem od-
dział w Gorzowie Wlkp. omó-
wiła Małgorzata Korzeniowska 
prezentując takie projekty jak 
„Trzy teatry trzy krainy”, „Znam 

Umiem Działam” dla 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz re-
alizowany wspólnie 
z Lubuskim Sejmikiem 
Osób Niepełnospraw-
nych projekt Punkt 
Wsparcia Osób Niepeł-
nosprawnych i realizo-
wany wspólnie z Kar-
konoskim Sejmikiem 

Osób Niepełnosprawnych Mię-
dzyregionalne Centrum Wspar-
cia Osób Niepełnosprawnych. 
Dodatkowo kampanię społecz-
ną organizowaną przez Viviamo 
Ubezpieczamy w Gorzowie Wl-
kp. oraz pierwszą pomoc przed-
medyczną zaprezentował Robert 
Sołtys. 

Na wszystkich uczestników 
czekali specjaliści udzielający 
porad indywidualnych, a wśród 
nich między innymi przedsta-
wiciele Gorzowskiego Centrum 
Pomocy Rodzinie Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności 
Agnieszka Turek oraz Działu Re-
habilitacji Osób Niepełnospraw-
nych Karolina Antczak-Gnutek. 
Uczestnicy otrzymali praktycz-
ne „Informatory dla Osób z Nie-
pełnosprawnością” oraz „Porad-
niki jak żyć… na wózku”, a także 
drobne gadżety. Nie zabrakło in-
dywidualnych rozmów i wymia-
ny doświadczeń podczas prze-
rwy przy pysznej kawie i słodkim 
poczęstunku. Dodatkowo pra-
ce wykonane przez osoby z nie-
pełnosprawnością w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej przy ul. Czere-
śniowej 15 zobaczyć można było 
w holu głównym Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych w Gorzowie 
Wlkp. 

D. Pilecka
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Światowy Dzień Osób Niepeł-
nosprawnych został ustano-
wiony 3 grudnia z inicjatywy 
Organizacji Narodów Zjedno-
czonych w 1992 roku. Święto to 
ma na celu promowanie dzia-
łań i świadomości społecznej 
w kwestiach szacunku i akcepta-
cji różnorodności z jednej stro-
ny, zaś z drugiej ma wskazywać 
potrzeby i prawa osób z niepeł-
nosprawnością.

Wybór tej daty jest ściśle zwią-
zany z przyjęciem przez ONZ 
w dniu 3 grudnia 1982 roku dzia-
łań na rzecz osób niepełnospraw-
nych, które w efekcie doprowa-
dziły do podpisania w 2007 roku 
(30 marca) Konwencji o Prawach 
osób niepełnosprawnych.

Do połowy marca 2012 roku 
Konwencję podpisało 153 pań-
stwa. Ze strony Polski 30 mar-
ca 2007 r. Konwencję podpisała 
ówczesna Minister Pracy i Poli-
tyki Społecznej – Anna Kalata, 
a w 2012 roku ratyfikował ją Pre-
zydent Bronisław Komorowski, 
równocześnie dziękując posłom 
za jednomyślność (co jest rzad-
kością w Sejmie RP) w głosowa-
niu nad ustawą upoważniającą go 
do podpisania ratyfikacji. Pod-
kreślił, że jego zdaniem ta jedno-
myślność jest dowodem na to jak 
głębokie zmiany zaszły w naszej 
mentalności. 

Od ratyfikacji minęły prawie 
4 lata, w trakcie których następo-
wały zmiany, dostosowując pol-
skie prawo do budowania wrażli-
wości i zrozumienia na potrzeby 
osób niepełnosprawnych. Mówiąc 
o zmianach należy zaznaczyć, iż 
nie można mówić o nich galopu-
jące czy szybkie lecz wręcz od-
wrotnie. Istotne jest, że zmiany 
w ogóle zachodzą. Cały czas nale-

Największa mniejszość świata
ży budować społeczną wrażli-
wość i zrozumienie dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

Wracając do Światowego 
Dnia ON, jest do dzień, który 
pozwala rządom poszczegól-
nych państw ale również or-
ganizacjom, społecznościom 
skupić swoją uwagę na proble-
mach ale również na prawach 
i możliwościach osób z niepeł-
nosprawnością. 

Podstawowe cele Między-
narodowego Dnia Osób Niepeł-
nosprawnych to: 
– celebrowanie tego wydarzenia 

ma się przyczynić do zwiększe-
nia świadomości i zrozumienia 
ludzi wobec problematyki nie-
pełnosprawności we wszyst-
kich jej odsłonach,

– wspieranie osób z dysfunkcja-
mi, aby wspierać ich poczu-
cie własnej godności, prawa, 
dobrobytu i bezpieczeństwa 
w społeczeństwie,

– rozwiązanie kwestii niepełno-
sprawności w wielu aspektach 
życiowych, a w tym m.in. ba-
danie czy przepisy i regulacje 
prawne wdrażane przez or-
ganizacje rządowe działają na 
korzyść osób niepełnospraw-
nych,

– pomoc w odpowiedniej re-
habilitacji, w wyrównywaniu 
szans, niwelowaniu ubóstwa 
oraz zachęcanie społeczeństwa 
do współistnienia na równej 
płaszczyźnie,

– skupienie się na zdrowiu, do-
brym samopoczuciu, edukacji 
i godności społecznej.
Według danych ONZ, około 

miliarda osób na świecie cierpi 
z powodu jakiejś dysfunkcji, z cze-
go około 80 procent żyje w krajach 
rozwijających się. Większość ludzi 
nie zdaje sobie sprawy, ile osób 
żyje obok nich w wyłączeniu spo-

łecznym. Są to ludzie, którzy po-
trzebują trochę pomocy od tych 
„zdrowych”, aby móc żyć godnie 
i w dobrym samopoczuciu. 

Osoby niepełnosprawne to 
„największa mniejszość” na świe-
cie. Mniejszość, która staje przed 
barierą w każdym aspekcie życia 
społecznego. Te „szlabany” przyj-
mują różne formy, poczynając od 
fizycznych poprzez technologicz-
ne, informatyczne, czy też ko-
munikacyjne, albo te wynikające 
z dyskryminacji i postaw społecz-
nych lub zasad bądź przepisów 
prawa. 

Każdego roku ONZ ogłasza 
temat przewodni. Tematem roku 
2016 jest: „Osiągnięcie 17 bramek 
dla przyszłości: Chcemy”. Zwraca 
on uwagę na 17 bramek zrówno-
ważonego rozwoju oraz w jaki 
sposób te cele mogą doprowadzić 
do stworzenia świata bardziej 
integracyjnego i sprawiedliwsze-
go dla osób niepełnosprawnych. 
W latach poprzednich mottem 
przewodnim był: „Sprawy włą-
czenia: dostęp i awans dla lu-
dzi o różnych umiejętnościach” 
(2015), „Zrównoważony rozwój: 
The Promise of Technology” 
(2014), „Przełamywać bariery, 
otworzyć drzwi: dla społeczeń-
stwa integracyjnego i rozwoju dla 
wszystkich” (2013).

A.D.
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– We wtorek (29.11) ze szkoły specjalnej policja zabrała mojego niepełnosprawnego syna 
bez naszej wiedzy i przesłuchała go wmawiając mu, że jest sprawcą alarmu bombowego – 
skarży się Tomasz Wojciechowski, ojciec 14-letniego Kacpra, u którego stwierdzono niepeł-
nosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Policja i szkoła nie mają sobie nic do zarzuce-
nia. Twierdzą, że działania przeprowadzono zgodnie z prawem… 

Ze szkoły, bez wiedzy rodziców, został zabrany na przesłuchanie niepełnosprawny chłopiec

RODZICE: To było skandaliczne zatrzymanie

Prokurator Prokuratury Re-
jonowej w Jeleniej Górze Adam 
Kurzydło wyjaśnia, że chłopiec 
został przesłuchany w charakte-
rze świadka i w obecności szkol-
nego pedagoga. Jednak w tym 
samym dniu ze świadka stał się 
podejrzanym. – Ja wiedziałem, 
kto jest prawdziwym sprawcą 
i podałem nawet nazwisko, bo 
cała szkoła o tym mówi – opo-
wiada Kacper. – Ale policja 
puszczała w kółko nagranie tego 
zgłoszenia i cały czas wmawia-
ła mi, że to mój głos. Również 
szkolny pedagog przekonywał 
mnie, że to ja mówię na tym na-
graniu. Kazano mi coś w kółko 
powtarzać. Zapamiętałem tylko 
„ładunek wybuchowy”. Rozbo-
lała mnie głowa. Chciałem jak 
najszybciej stamtąd wyjść i pójść 
do domu, więc się do wszystkie-
go przyznałem, żeby mnie wy-
puścili – dodaje uczeń Zespołu 
Szkół i Placówek Specjalnych 
przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej 
Górze – Kacper. 

O zabraniu dziecka na ko-
mendę policji, nikt nie powia-
domił rodziców. Dopiero kie-
dy chłopiec wrócił do domu, 
okazało się przez co przeszedł. 
Następnego dnia ojciec Kacpra 
poszedł do I Komisariatu Policji 
w Jeleniej Górze (gdzie przesłu-
chiwano chłopca), by zobaczyć 
zeznania syna. – Usłyszałem, 
że akta są już w prokuraturze – 

mówi Tomasz Wojciechowski. – 
Poszedłem więc do prokuratury, 
ale odmówiono mi wglądu do 
protokołu przesłuchania. 

Na pytanie, dlaczego policja 
wytypowała Kacpra do przesłu-
chania w tej sprawie, chłopiec 
odpowiada krótko: Bo jestem 

ze „Słoneczka”, byłem w Domu 
Dziecka, więc jestem winny… 
wszystkiemu – kwituje 14-la-
tek. Rodzice wyjaśniają, że kil-
ka lat temu ojciec chłopca miał 
problem z alkoholem. Od pię-
ciu lat już nie piję, ale cały czas 
moja rodzina płaci za moje błę-
dy przeszłości – mówi mężczy-
zna. – Kiedy mąż pił, starszy syn 
zaczął łobuzować, nie uczył się, 
miał konflikt z prawem, więc de-
cyzją sądu miał trafić do domu 
dziecka. Okazało się jednak, że 

mając 17 lat jest już za duży, ale 
kurator stwierdził, że to Kacper 
trafi do domu dziecka, żeby nie 
poszedł w ślady swojego starsze-
go brata – opowiada kobieta. 

Chłopiec w Domu Dziecka 
przebywał cztery lata. – Poza 
jakąś bójką z kolegą, nie było 

tam z nim żadnych problemów 
– mówi matka chłopca. – Od-
wiedzaliśmy go kiedy tylko mo-
gliśmy. Tomasz pracował w tym 
ośrodku, więc widział się z sy-
nem codziennie. Kacper spędzał 
z nami weekendy. Później tyl-
ko uczył się w tym ośrodku, ale 
mieszkał z nami. Od roku jest 
w naszym domu i nie ma z nim 
żadnych problemów podkreśla 
kobieta.

– Policjanci w tym przypad-
ku zachowali się prawidłowo 
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i zgodnie z obowiązującym pra-
wem – mówi podinsp. Edyta 
Bagrowska, rzeczniczka jele-
niogórskiej policji. – Chłopiec 
został przesłuchany w obec-
ności osoby uprawnionej, pod 
opieką której się znajdował – 
dodaje E. Bagrowska. To samo 
mówi dyrektor szkoły Romuald 
Szpot. – Wszystko odbyło się 
zgodnie z zasadami obowiązu-
jącymi w prawie i naszej szko-
le. Natomiast nie mogę odpo-
wiedzieć na żadne szczegółowe 
pytanie, ponieważ obowiązuje 
mnie ustawa o ochronie danych 
osobowych – dodaje dyrektor 
zapytany, dlaczego szkoła nie 
powiadomiła rodziców o za-
braniu przez policję dziecka ze 
szkoły. 

Nie otrzymaliśmy też odpo-
wiedzi od prokuratury, dlaczego 
nie udostępniono ojcu akt spra-
wy, w dniu, kiedy się po nie zgło-
sił. – Nic nie wiem o tym, żeby 
ojciec chciał zobaczyć protokół 
przesłuchania syna. Prokurator 
prowadzący sprawę nic mi o tym 
nie mówił i nie złożono też do 
nas żadnego wniosku pisemne-
go w tej sprawie – wyjaśnia pro-
kurator Adam Kurzydło. 

Natomiast na pytanie o oce-
nę postępowania policji pro-
kurator wyjaśnia, że rodzice 
powinni być powiadomieni 
i o przesłuchaniu, i o zabraniu 
dziecka ze szkoły. 

Adwokat Maciej Kuczaj 
przytacza natomiast artykuł 32g 
ustawy o postępowaniu w spra-
wach nieletnich, z którego jasno 
wynika, że policja powinna nie-
zwłocznie zawiadomić rodzi-
ców albo opiekuna nieletniego 
o zatrzymaniu. 

Angelika Grzywacz-Dudek
Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

KOMENTARZ ADWOKATA 
MACIEJA KUCZAJA: 

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że bez dokład-
nej znajomości akt sprawy nie ma możliwości jednoznacz-
nej wypowiedzi pod kątem oceny prawidłowości postępo-
wania organów ścigania.  Nie ulega natomiast wątpliwości, 
że z uwagi na sam udział w sprawie nieletniego z orzeczo-
nym stopniem niepełnosprawności sprawa może budzić 
wiele emocji wśród opinii publicznej. 

 Odnosząc się do samych podstaw zatrzymania nieletnie-
go, ta procedura jest uregulowana w art. 32g ustawy o postę-
powaniu w sprawach nieletnich. Pomijając już ogólnikowe 
brzmienie § 1 w zakresie podstaw zatrzymania, to § 3 za-
wiera jasno sformułowane wytyczne, jak należy postępować 
wobec nieletniego. 

  Przepis wprost wskazuje, że zatrzymanego nielet-
niego należy poinformować natychmiast o przyczy-
nach zatrzymania oraz przysługujących mu prawach, 
w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwokata, pra-
wie do odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi 
na poszczególne pytania i prawie złożenia zażalenia na 
czynności naruszające jego prawa. Co więcej, nieletniego 
należy niezwłocznie przesłuchać. W ostatnim zdaniu cyto-
wanego przepisu prawa stwierdzono natomiast, że nielet-
niemu, na jego żądanie, umożliwia się nawiązanie kontaktu 
z rodzicem albo opiekunem lub z adwokatem.

  Przechodząc do kwestii myślę najistotniejszej, należy 
podkreślić, że w myśl § 5 Policja niezwłocznie zawiadamia 
rodziców albo opiekuna nieletniego o zatrzymaniu. Zawia-
domienie przekazywane rodzicom albo opiekunowi nielet-
niego powinno zawierać informacje, o których mowa w § 3, 
czyli o których mowa powyżej. 

 O zatrzymaniu nieletniego należy również bezwzględnie 
zawiadomić sąd rodzinny.  W tym stanie rzeczy, aby poddać 
wiarygodnej ocenie przebieg procedury zatrzymania nie-
letniego pod kątem prawidłowości i zasadności, należałoby 
bezwzględnie zapoznać się z kompletem materiału dowodo-
wego zgromadzonego w aktach sprawy, o czym wspomnia-
łem już na wstępie. Wypowiadanie się na temat przebiegu 
postępowania przez adwokata, który nie zna całokształtu 
okoliczności danego postępowania nie jest w pełni upraw-
nione i mogłoby spowodować negatywny odbiór wśród spo-
łeczeństwa oraz w środowisku adwokackim. 
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– Program ten powinien zapewnić każdej osobie z dysfunkcją wzro-
ku bez względu na miejsce zamieszkania dostęp do systematycznej, 
kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy – to fragment petycji 
środowiska niewidomych skierowanej do Premier Beaty Szydło.

Z pomocą niewidomym i niedowidzącym

W drugim półroczu tego roku 
na wniosek środowiska osób 
niewidomych, ociemniałych 
i słabowidzących zrzeszonych 
w Polskim Związku Niewido-
mych (PZN) odbyło się pierwsze 
posiedzenie parlamentarnego ze-
społu do spraw osób z niepełno-
sprawnością narządu wzroku.

W spotkaniu tym uczestniczy-
li również przedstawiciele stowa-
rzyszeń i fundacji świadczących 
pomoc osobom niewidomym, 
ociemniałym i słabowidzącym. 
Takich organizacji jest w całej 
Polsce, oprócz PZN, prawie 40.

Podczas tego spotkania głos 
zabrali przedstawiciele Polskiego 
Związku Niewidomych – pre-
zes Anna Woźniak-Szymańska, 
dyrektor Małgorzata Pacholec 
oraz sekretarz generalna Elżbieta 
Oleksiak. PZN przekazał na spo-
tkaniu na ręce członków komisji 
pakiet materiałów merytorycz-
nych i opracowań dotyczących 
kluczowych kwestii takich, jak 
m.in.:

– propozycja standardu reha-
bilitacji osób z dysfunkcją narzą-
du wzroku i katalog standardo-
wych usług niezbędnych dla osób 
z problemami wzroku,

– petycja w sprawie powołania 
Narodowego Programu Rehabili-
tacji Osób Niewidomych i Słabo-
widzących,

– postulat zmian legislacyj-
nych w sprawie pomniejszenia 
dochodu do opodatkowania 
o wydatki poniesione na opłaca-
nie przewodników osób niewi-
domych i słabowidzących,

– propozycję zmiany w zakre-
sie świadczeń gwarantowanych 
z NFZ dla pacjentów z dysfunk-

cją narządu wzroku, m.in. w kwe-
stii wprowadzenia dla placówek 
leczenia szpitalnego obowiązku 
zapewnienia świadczeń reha-
bilitacji, stworzenia możliwo-
ści rehabilitacji ambulatoryjnej, 
gwarancję świadczeń w zakresie 
rehabilitacji minimum w każdym 
powiecie.

Priorytetowym celem działa-
czy Polskiego Związku Niewido-
mych w całym kraju jest powo-
łanie „Narodowego Programu 
Rehabilitacji Osób Niewidomych 
i Słabowidzących”. Właśnie o tym 
na wszystkich spotkaniach mówi 
Prezes Zarządu Głównego PZN 
Anna Woźniak-Szymańska.

W petycji środowisk osób nie-
widomych, skierowanej do Pre-
mier Beaty Szydło czytamy, że 
„program ten powinien zapew-
nić każdej osobie z dysfunkcją 
wzroku bez względu na miejsce 
zamieszkania dostęp do systema-
tycznej, kompleksowej i interdy-
scyplinarnej pomocy w osiągnię-
ciu maksymalnie samodzielnego, 
aktywnego i satysfakcjonującego 
funkcjonowania w życiu społecz-
nym i zawodowym”.

Podstawową sprawą jest, aby 
to Państwo zapewniało środki na 
rehabilitację osób ociemniałych 
czy tracących wzrok.

– We wszystkich krajach Eu-
ropy, ale także i na świecie reha-
bilitacja osób niewidomych jest 
finansowana z budżetu central-
nego, albo z budżetu centralnego 
i budżetów lokalnych, a w Polsce 
robią to organizacje pozarządo-
we. Jeżeli Polski Związek Niewi-
domych przegra konkurs, bo sta-
jemy do takiego w Państwowym 
Funduszu Rehabilitacji, to ja nie 

mam wtedy pieniędzy na reha-
bilitację niewidomych. To jest 
chore zjawisko – powtarza często 
podczas spotkań i wystąpień Pre-
zes Zarządu Głównego Polskie-
go Związku Niewidomych Anna 
Woźniak-Szymańska.

Ważnym jest to, aby osoba, 
która straciła lub traci wzrok 
jak najszybciej trafiła na pierw-
szą rehabilitację, czyli na naukę 
orientacji przestrzennej w miej-
scu zamieszkania (poruszanie 
się z białą laską) i podstawowych 
czynności dnia.

– Jeżeli ta pomoc nie jest 
udzielona szybko, to bardzo 
trudno jest namówić później 
osobę po utracie wzroku do ja-
kiejkolwiek aktywności. Bez na-
uki metod bezwzrokowych i bez 
wsparcia psychologów taka oso-
ba nie jest w stanie sama sobie 
poradzić; albo popada w de-
presję, albo w alkoholizm, albo 
sobie życie odbiera, bo takich 
samobójstw mamy także bardzo 
dużo w Polsce – mówi Woźniak-
Szymańska.

Mamy, jako środowisko osób 
z dysfunkcją wzroku nadzieję, 
że rozmowy pomiędzy rządzą-
cymi naszym krajem, a Polskim 
Związkiem Niewidomych dopro-
wadzą do szybkiego powołania 
„Narodowego Programu Rehabi-
litacji Osób Niewidomych i Sła-
bowidzących”.

Na koniec apel do całego śro-
dowiska niewidomych, ociem-
niałych i słabowidzących „Bądź-
my wszyscy ambasadorami tego 
Programu.

Andrzej Koenig
niewidomy

Chcesz porozmawiać o Na-
rodowym Programie Reha-
bilitacji? Napisz do autora: 
andrzej.koenig@ox.pl
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Zmotoryzowany inwalida 
z uprawnieniami do parkowania 
na kopercie, który przyjechał na 
kurację lub wypoczynek do Ko-
łobrzegu dla własnego dobra po-
winien wcześniej sprawdzić, czy 
parkuje na terenie miejskim, czy 
prywatnym. To ostrzeżenie le-
piej zapamiętać, a piszemy o tym 
po nieprzyjemnej przygodzie, 
która właśnie w Kołobrzegu, 
w dzielnicy uzdrowiskowej spo-
tkała kuracjuszkę z południowej 
Polski. Kobieta nie znając miej-
scowych realiów, zaparkowała 
tuż za szlabanem hotelu „Bał-
tyk”, na tzw. kopercie, czyli miej-
scu specjalnie wyznaczonym dla 

Koperta kopercie nierówna
niepełnosprawnych kierowców 
i… zapłaciła 300-złotowy man-
dat. Kuracjuszka posiada kartę 
inwalidzką, uprawniającą ją do 
parkowania na kopertach w ca-
łej Polsce, specjalnie oznakowa-
ny samochód. O wyjaśnienie 
tej niezrozumiałej dla siebie sy-
tuacji, którą uznała za ewident-
ną urzędniczą pomyłkę służb 
miejskich poprosiła Karolinę 
Szarłatę-Woźniak, doradcę ds. 
osób niepełnosprawnych przy 
kołobrzeskim starostwie.  – Nie-
stety, nie była to pomyłka ponie-
waż kobieta zaparkowała na tzw. 
kopercie znajdującej się nie na 
terenie miejskim, ale na parkin-

gu strzeżonym, dzierżawionym 
przez prywatną spółkę. Opłaty 
za parkowanie na prywatnym 
parkingu, jak wyjaśniono – nie 
ujęto w cenie usługi tj. pobytu 
i zabiegów w sanatorium, gdzie 
kobieta przebywa na kuracji z ra-
mienia NFZ. Na przyszłość lepiej 
to wcześniej sprawdzić – radzi K. 
Szarłata-Woźniak.

Fakt, właściciel ma prawo 
do naliczania opłat za postój na 
„swoim” terenie, jednak wycią-
ganie pieniędzy od niepełno-
sprawnych za parkowanie w tak 
szczególnym miejscu, jakim jest 
koperta, jest po prostu nie-
smaczne.

3 grudnia 2016 r. Średzki Park Wodny we współpracy ze Sto-
warzyszeniem Ostoja w Środzie Śląskiej, zorganizował miko-
łajki dla osób z niepełnosprawnością.

Mikołaj spełnił marzenia

Atrakcji było co niemiara. 
Uczestnicy zabawy mogli wziąć 
udział w warsztatach plastycz-
nych, które były prowadzone 
przez terapeutów oraz przedsta-
wicieli Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Środzie Śląskiej. Mogli 
spróbować swoich sił i wykazać 
się inwencją twórczą klejąc łań-
cuch, na którym zapisywali swo-
je marzenia. Pracownicy Średz-
kiego Parku Wodnego żartowali, 
że łańcuch będzie tak długi, że 
można nim będzie otoczyć cały 
budynek dookoła. Ponadto 
podczas imprezy dzieci zosta-
ły obdarowane przez Mikołaja 

słodkościami, jak również 
mogły zrobić sobie z nim 
zdjęcie siedząc na kolanach, 
a także wziąć udział w po-
zostałych przygotowanych 
specjalnie dla nich atrak-
cjach takich, jak np. „Pod-
wodny quiz mikołajkowy”, 
„Rodzinne wyścigi przyja-
ciół Mikołaja”. 

Tego typu przedsięwzię-
cia są nie tylko lekcją tole-
rancji wobec osób z niepeł-
nosprawnością, ale również 
wspaniałą formą aktywno-
ści i świetnej zabawy.

Anna Tokarska
 

JW
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O KARKONOSZACH bez podziałów?
W Urzędzie Gminy Mysła-
kowice odbyło się 5 grudnia 
spotkanie w ramach Karko-
noskich Inicjatyw Obywatel-
skich, na które zjechali nie-
mal wszyscy włodarze gmin 
naszego regionu oraz mar-
szałek województwa dolno-
śląskiego Cezary Przybylski. 
Karkonoski Sejmik Osób 
Niepełnosprawnych stara 
się w ten sposób jednoczyć 
decydentów we wspólnym 
celu.

KSON stara się jednoczyć decydentów w zintegrowanym działaniu na rzecz regionu

Wśród uczestników byli wój-
towie i burmistrzowie gmin 
naszego regionu (Karpacza, 
Szklarskiej Poręby, Piechowic, 
Podgórzyna, Janowic Wielkich, 
Starej Kamienicy, Kowar, Jeżo-
wa Sudeckiego), a także starosta 
i przewodniczący Rady Powiatu 
Jeleniogórskiego. Jelenią Górę 
reprezentowali radni Rady Miej-
skiej oraz naczelnik Wydziału 
Kultury i Turystyki – zabrakło 
prezydenta lub któregoś z zastęp-
ców. Rzecz jasna, był też gospo-
darz – wójt gminy Mysłakowice, 
a po raz drugi na zaproszenie 
KSON-u pojawił się marszałek 
wraz ze współpracownikami. 
Głos zabierali również przed-
stawiciele takich organizacji jak: 
PTTK „Sudety Zachodnie”, Kar-
konoski Park Narodowy, Związek 
Gmin Karkonoskich, Karkono-
sko-Izerski Klaster Turystyczny 
i lokalni przedsiębiorcy związani 
z transportem i turystyką.

Zgodnie z tezą przewodnią 
spotkania „Kotlina Jeleniogórska 
jako najmniej dostępna komu-
nikacyjnie spośród wszystkich 
regionów Dolnego Śląska mimo 

najlepszych uwarunkowań na-
turalnych i infrastrukturalnych”, 
była mowa o potrzebie popra-
wienia dostępności komunika-
cyjnej dla potencjalnych tury-
stów (w tym łącznik do drogi S3, 
która doczekała się finansowania 
i reaktywacja kolei do Karpacza 
i Kowar). Zwrócono również 
uwagę na „bezsensowną” inwe-
stycję Jeleniej Góry, czyli obwod-
nicę południową, która ma być 
dwupasmowa, a zdaniem części 
uczestników powinna być dwu-
krotnie szersza, aby miała ra-
cję bytu. Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jeleniej Góry Leszek 
Wrotniewski wskazywał, że to 
prezydent powinien być adresa-
tem spostrzeżenia wygłoszonego 
przez burmistrza Piechowic.

– Od początków transfor-
macji ustrojowej uczymy się 
promowania naszych regionów 
i miast turystycznych i delikat-
nie mówiąc wychodzi nam to 
średnio. Uczymy się najczęściej 
na własnych błędach, porażkach 
i cały czas „kombinujemy”, co by 
tu jeszcze wymyślić, aby przycią-
gnąć do nas turystów – mówili 

inicjatorzy spotkania. – Każdy 
region, miasto i przedsiębiorcy 
wydają masę pieniędzy, a efekty 
są raczej słabo widoczne w sto-
sunku do wydatkowanych kwot. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy 
jest to, że każdy z podmiotów 
generalnie realizuje własne zało-
żenia i strategię promocji. Brak 
jest spójności przekazu, myślenia 
produktowego i budowania mar-
ki. Jest za to wiele różnorodnych 
działań i krótkotrwałych kampa-
nii promocyjnych o wszystkim 
i siłą rzeczy turysta z tego przeka-
zu niewiele się dowie i zapamięta 
– dodają.

Wydaje się, że z przyczyn po-
litycznych sytuacja w najbliższym 
czasie nie ulegnie poprawie. Już 
teraz zacieśnia się współpraca 
pomiędzy Karpaczem, Szklar-
ską Porębą, Świeradowem Zdrój 
i czeskim Harrachovem, a poli-
tyczny konflikt w starostwie jele-
niogórskim może skutkować 
dalszym budowaniem własnej 
ścieżki promocyjnej kilku pod-
miotów, na czym stratne mogły-
by być mniej zamożne gminy. 
Mówi się, że starostwo w bu-
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dżecie na przyszły rok zaplanuje 
jedynie 6 tysięcy złotych na pro-
mocję, jednak Eugeniusz Kleś-
ta zaprzecza tym doniesieniom. 
– To jest nieporozumienie, ta 
kwota jest co najmniej 10 razy 
większa, a i w innych pozycjach 
budżetu są kwoty mające skut-
kować zmianą formy promocji – 
stwierdził przewodniczący Rady 
Powiatu Jeleniogórskiego. 

W ubiegłym roku powiat 
przeznaczył na promocję 71 ty-
sięcy złotych, a w poprzednich 
latach było to ponad 120 tysięcy 
złotych. Gdyby drastyczne cięcia 
okazały się prawdą, niewyklu-
czone, że część gmin skupi się na 
odrębnej promocji nie dopłacając 
już do puli starostwa. Starosta li-
czy jednak na zreflektowanie się 
projektodawców budżetu. – Je-
steśmy powiatem turystycznym, 
nie możemy zrezygnować z pro-
mocji powiatu. Mam też nadzie-
ję, że skoro negują wszystko, to 
pokażą nam swoje świetne po-
mysły i źródła ich finansowania 
– powiedziała Anna Konieczyń-
ska, która odnosząc się do tema-
tów poruszanych na konferencji 
Karkonoskich Inicjatyw Obywa-
telskich wyraziła zadowolenie, że 
„z Wrocławia coraz lepiej widać 
Jelenią Górą, bo do tej pory mia-
ła wrażenie, że wszystkie środki 
koncentrują się we Wrocławiu”.

O połączeniach autobuso-
wych pomiędzy Karpaczem, 
Szklarską Porębą, Świeradowem 
Zdrój oraz czeskim Harrachovem 
(w okresach szczytu turystyczne-
go) mówił burmistrz miasta pod 
Szrenicą. – Jest to jeden z nielicz-
nych, bardzo ważnych elemen-
tów rozwijających turystykę w re-
gionie. Ludzie mogą pozostawić 
auta przy hotelach, pensjona-
tach i przemierzać wspomnia-
ne gminy, zmniejszając ruch na 
ulicach – podkreślił Mieczysław 
Graf informując jednocześnie 
o kolejnym efekcie współpracy 

wymienionych czterech gmin – 
kalendarzu obejmującym impre-
zy kulturalno-sportowe na 2017 
rok na wspomnianych terenach. 
– Dzisiaj nie mamy czasu czekać 
na decyzje starostwa. Jeżeli sta-
rostwo będzie chciało prowadzić 
z nami wspólną promocję, to 
chciałbym, żeby to była współ-
praca – nie może być tak, że skła-

– podsumował konferencję Sta-
nisław Schubert, prezes Karko-
noskiego Sejmiku Osób Niepeł-
nosprawnych, którego zdaniem 
należy naciskać na władze re-
gionu, aby postawiły na wspólną 
promocję. – Będziemy się starać 
stworzyć pozytywny lobbing, 
także w oparciu o naszych par-
lamentarzystów. Po to nas Pan 
Bóg wyposażył w usta i uszy, że-
byśmy ze sobą rozmawiali – do-
dał organizator spotkania.

– Od ostatniego spotkania 
w ramach Karkonoskich Inicja-
tyw Obywatelskich zmieniło się 
podejście do S3. Rząd potwier-
dził realizację tej bardzo istotnej 
drogi dla regionu – mówił Ceza-
ry Przybylski. W kwestii promo-
cji marszałek również kładzie 
nacisk na wspólną promocję 
zwracając uwagę na „wybred-
nych” turystów. – Nie w każdej 
miejscowości musi być tor sa-
neczkowy, aqua park – możemy 
tak to zrobić, żeby turysta prze-
mieszczał się – dodał C. Przybyl-
ski.

– Ta konferencja miała za 
zadanie naostrzyć dwa główne 
problemy – wspólną promocję 
i komunikację. Była to cenna 
próba wypracowania wspólne-
go stanowiska i osoby zgłasza-
jące swoje uwagi, wnioski – po-
twierdziły, że to jest największy 
problem, przed którym stoimy 
w najbliższych latach. Ruch 
z roku na rok zwiększa się, a do-
stępność nie idzie w parze – po-
wiedział Michał Orman, wójt 
gminy Mysłakowice. 

– Jedyną szansą dla nas jest 
wspólne lobbowanie nad rozwo-
jem sieci komunikacyjnej. Każdy 
ma swoje wizje, swój interes, ale 
naszym wspólnym interesem jest 
poprawa dostępności drogowej 
na teren Kotliny Jeleniogórskiej – 
dodał gospodarz spotkania.   

Przemek Kaczałko
Fot. Przemek Kaczałko

damy się do jednego worka w sta-
rostwie i oni robią to po swojemu. 
Dzisiaj jesteśmy krok milowy do 
przodu – wyznał szczerze bur-
mistrz Szklarskiej Poręby.

Zdaje się, że nie wybrzmiała 
do końca sprawa jednolitej oferty 
i wspólnego marketingu. Drogi 
dojazdowe stały się sednem dys-
kusji, ale to prawda, że bez dobrej 
komunikacji nie ma turystyki 
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Zwycięzcą „I cieszyńskiego 
konkursu książki mówionej” 
została Mieczysława Szupina. 
Do wyłonienia miejsca drugie-
go i trzeciego była potrzebna 
dogrywka. Po niej podium jest 

następujące: 1 miejsce Mieczy-
sława Szupina, 2 miejsce Iwona 
Czarniak, 3 miejsce Marian Ja-
kuciński.

Pierwsza trójka otrzymała 
cenne nagrody rzeczowe, nato-

Od 16 lat w Chorzowie, w siedzibie okręgu śląskiego Pol-
skiego Związku Niewidomych organizowany jest przez Radę 
Rehabilitacyjną „Konkurs książki mówionej”. Biorą w nim 
udział osoby niewidome, ociemniałe i słabowidzące z całego 
województwa śląskiego.

Konkursy książki mówionej 
w Cieszynie i Chorzowie

W tym roku cieszyńskie 
koło terenowe 23 listopada zor-
ganizowało „Cieszyński kon-
kurs książki mówionej”. W sali 
udostępnionej przez Bibliotekę 
Miejską w Cieszynie do rywali-
zacji przystąpiły osoby słabo-
widzące, ociemniałe oraz osoby 
widzące korzystające z zasobów 
wypożyczalni książki mówio-
nej. Każdy musiał przygotować 
się do odpowiedzi na pytania 
z dwóch książek: „Lokator do 
wynajęcia” Iwony Banach oraz 
„Smak na koniuszkach palców” 
Marka Kalbarczyka.

W pierwszej części uczest-
nicy odpowiadali na pytania 
przygotowane przez Wiesławę 
Kopoczek, prezesa koła i prze-
wodniczącą komisji konkurso-
wej. W jury zasiadała również 
pracownica cieszyńskiej biblio-
teki Iwona Kłębek oraz sekre-
tarz Helena Nawrot. Do grupy 
finałowej weszło trzech uczest-
ników z największą liczbą po-
prawnych odpowiedzi i z nich 
wyłoniono zwycięzcę.

Pytań było przygotowa-
nych wiele. Tutaj kilka z nich: 
Co zrobił Kalbarczyk podczas 
przyrządzania z mamą pasztetu? 
Jak mają na imię dwaj synowie 
Kalbarczyka?  Z czym podawały 
ciotki herbatę? Jak Noldi przy-
gotował jajecznicę?

miast wszyscy uczestnicy otrzy-
mali do wyboru audiobooki.

Konkurs w Cieszynie mógł 
dojść do skutku dzięki dofinan-
sowaniu Starostwa Powiatowego 
w Cieszynie. Pomimo obaw co 
do frekwencji, udało się namó-
wić do udziału sporą grupę osób 
i iść trzeba za ciosem w przy-
szłym roku, bo naprawdę warto 
promować czytanie „słuchanie” 
książek nie tylko wśród niewi-
domych czy słabowidzących.

Dwa dni po Cieszynie,  
25 listopada, w siedzibie okrę-
gu Śląskiego Polskiego Związ-
ku Niewidomych w Chorzowie 
pojawiła się grupa zapaleńców 
(większość nie pierwszy raz) 
na 16. Konkursie Czytelniczym 
Książki Mówionej.

Tutaj było więcej tytułów 
książek, z których każdy wy-
bierał obowiązkową dla wszyst-
kich i do wyboru dwie z pozo-
stałych. Tytuły książek w tym 
roku to:
1. obowiązkowa – Hilary Nor-

man – „Ślepa trwoga” oraz 
do wyboru 2 z sześciu zapro-
ponowanych:

2. Dorota Terakowska – „Po-
czwarka”,

3. Marek Kamiński – „Warto 
podążać za marzeniami”,

4. Paulo Coelho – „Alchemik”,
5. Jodi Picoult – „Bez mojej 

zgody”,
6. Justyna Minc i Paulina Pilch 

– „Gdzie diabeł nie może”,
7. Waris Dirie – „Kwiat pusty-

ni”.
Dla niektórych były to trudne 

tytuły, a dla niektórych trafione 



21Czytaj więcej w e-biuletynie: www.kson.pl oraz na facebooku

e-gazeta także 
w wersji mówionej 
sprawdź na www.kson.pl

w „dziesiątkę”. Komisja konkur-
sowa przygotowała wiele pytań 
z każdej książki. Pytania były tak 
opracowane, aby żadne z nich się 
nie powtarzało. Dzięki znajomo-
ści tych tytułów możemy uzy-
skać zadawalające informacje 
związane z przygotowaniem obu 
konkursów i większości pytań 
– powiedziała Wiesława Kopo-
czek, prezes koła PZN w Cieszy-
nie i jedna z wielu organizatorek 
i osoby przygotowującej więk-
szość pytań do obu konkursów.

W wojewódzkim konkursie 
brała udział grupa osób ze śro-
dowiska niewidomych od Czę-
stochowy przez Górny Śląsk do 
Cieszyna. Po zaciętej ale fair play 
rywalizacji wyłoniono pierwszą 
trójkę. Tegorocznym zwycięzcą 
16. Konkursu Książki Mówionej 
została Zofia Ludzińska, drugie 
miejsce przypadło Urszuli Cie-
ślik, a trzecie Barbarze Faber.

Zarówno w cieszyńskim, 
jak i wojewódzkim konkursie 
brała udział ociemniała Iwo-
na Czarniak z Cieszyna, która 

tak podsumowała oba wyda-
rzenia: – Oba konkursy tak ten 
w Cieszynie, jak i konkurs wo-
jewódzki w Chorzowie stały 
na wysokim poziomie. Pytania 
były o zróżnicowanej trudności 
i tylko od szczęścia w losowaniu 
zależało, na jakie trafił odpowia-
dający. Oba konkursy niosły ze 
sobą dreszczyk emocji, a każdy 
z uczestników zaglądając w głąb 
swojej pamięci starał się odpo-
wiedzieć na jak największą licz-
bę pytań. Nagrody z pewnością 
ucieszyły laureatów, jednak naj-

ważniejsze było sprawdzenie 
swoich możliwości i dobra zaba-
wa.

Osoby niewidome, ociem-
niałe i słabowidzące chcą mieć 
dostęp do „czytania-słuchania” 
książek i z tego korzystają. Sam 
też gdyby nie książka mówiona, 
to zamknięty byłbym w czterech 
ścianach. Takie konkursy są po-
trzebne i pożyteczne.

Andrzej Koenig
niewidomy

Fot. Użyczone/
Kazimierz Giemza
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Monika Żak: Jak ocenia Pan 
wiedzę na temat prawa wśród 
osób niepełnosprawnych? Try-
wialne jest stwierdzenie, że nie-
znajomość prawa szkodzi. Jednak 
znaczna część społeczeństwa jest 
po prostu bezradna wobec prze-
pisów prawa – nie potrafią ich 
zinterpretować, nie wiedzą co im 
wolno, a czego nie, nie wiedzą jak 
zachować się z sądzie.

Mateusz Nowak: To prawda. 
Większość ludzi ma spore problemy 
nawet z najprostszymi sprawami. 
Receptą jest przede wszystkim edu-
kacja. O ile umiejętność interpreta-
cji przepisów nie jest konieczna (bo 
nie wszystkie są zawiłe), aby sku-
tecznie bronić swoich praw, to takie 
podstawowe sprawy jak: terminy 
sądowe, prawomocność orzeczeń 
i zrozumienie ich mechanizmów jest 
konieczne, aby być podmiotem pra-
wa. Oczywiście jest grupa około 25 
procent osób niepełnosprawnych, 
którzy są doskonale zorientowa-
ni w przepisach i te osoby de facto 
mogą występować w sądzie we wła-
snym imieniu bez żadnej pomocy 
albo przy minimalnym zakresie tej-
że. Reasumując należy robić wszyst-
ko, aby zdobywać wiedzę na temat 
prawa ze zweryfikowanych źródeł.

– Czy widzi Pan jakieś możli-
wości zmiany tego stanu w Polsce?

– Siłą rzeczy interesuje nas zbiór 
osób niepełnosprawnych. Organi-
zacje pozarządowe oraz państwo 
polskie przeznaczają spore środki 
finansowe na edukację prawną oby-
wateli, szczególnie tych spotykają-
cych się z wykluczeniem społecz-
nym. Na poziomie budżetu państwa 
funkcjonują punkty nieodpłatnej 
porady prawnej, a organizacje po-
zarządowe, m.in. KSON, realizują 

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI... 

To naturalne, 
że trzeba pomóc

Rozmowa z Mateuszem Nowakiem, doradcą-prawnikiem w KSON-ie

projekty bezpłatnych porad, a tak-
że szkolenia na interesujące osoby 
niepełnosprawne tematy. Ważną 
rzeczą jest, aby osoby, do których 
jest kierowana taka oferta, po prostu 
o niej wiedziały. Dodatkowym plu-
sem, przynajmniej w punkcie porad 
KSON jest brak obowiązku fizycznej 
obecności na poradzie. Można to za-
łatwić poprzez telefon bądź Internet. 
Kieruję więc apel do osób niepełno-
sprawnych: dowiadujcie się o inicja-
tywach organizacji dbających o oso-
by niepełnosprawne!

– Z jakimi problemami zgła-
szają się osoby do poradni prawnej 
w KSON? 

– Zakres jest szeroki. Jest bardzo 
dużo spraw, kiedy osoba przychodzi 
z nakazem zapłaty albo wyrokiem 
zaocznym i wtedy nie wie jak napi-
sać sprzeciw albo odpowiedź. Wła-
śnie po to jest prowadzone biuro 
porad prawnych, aby załatwiać takie 
problemy. Jedna ważna uwaga: oso-
by udzielające porad nie mogą być 
pełnomocnikami, dlatego proszę nie 
oczekiwać, że poprowadzą sprawę 
od początku do końca bez żadnego 
zaangażowania osoby, której sprawa 
dotyczy.

– W realizowanym przez 
KSON projekcie „Praca? Jestem na 
TAK…!” prowadzi Pan warszta-
ty prawne. Jaka jest ich tematyka, 
z jakimi problemami najczęściej 
borykają się osoby niepełnospraw-
ne poszukujące zatrudnienia?

– Tematyką tych warsztatów 
jest zatrudnianie osób niepełno-
sprawnych. Osoby niepełnosprawne 
wchodzące na rynek pracy często 
są wykorzystywane przez praco-
dawców. Nie jest to zasadą, ale zły 
przykład przykuwa uwagę. Wyko-
rzystywana jest ich nieznajomość 
przepisów, ich chęć pracy i czyn-
nego uczestniczenia w społeczeń-
stwie. Kiedy już decydują się wyjść 
z domu, to spotyka ich nieprzy-
jemność i „kombinowanie”. Tym-
czasem firmy zatrudniające osoby 
niepełnosprawne uzyskują dofinan-
sowanie z budżetu państwa z tego 
tytułu. Wobec niepełnosprawnych 
z uwzględnieniem przepisów szcze-
gólnych obowiązuje kodeks pracy, 
tak samo jak wobec dyrektora banku 
albo policjanta.

– Poza realizowanymi projek-
tami pracuje Pan także w Sejmiku 
PRO BONO. Co takiego skłania 
Pana do dzielenia się swoją wiedzą 
tak po prostu, od serca?

– Wynika to z moich przeko-
nań i wychowania, za które jestem 
wdzięczny Rodzicom. Naturalną 
rzeczą jest dla mnie to, że osobie 
znajdującej się w potrzebie należy 
pomóc.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Żak

Mateusz Nowak. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek 
prawo i historia. Aktualnie aplikant Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Wałbrzychu. Od 2 lat udziela porad prawnych w KSON w ramach 
projektu „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób 
z Niepełnosprawnościami”, prowadzi warsztaty prawne dla osób po-
szukujących pracy, udziela również porad PRO BONO.
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Każdego roku osoby osią-
gające jakiekolwiek dochody 
podlegające opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym od osób 
fizycznych, czyli na przykład 
wynagrodzenie z tytułu umo-
wy o pracę, o dzieło, zlecenie, 
emerytury, renty muszą złożyć 
w urzędzie skarbowym zeznanie 
podatkowe PIT. Jednocześnie 
w trakcie składania tej deklara-
cji każdy może samodzielnie za-
decydować na jaki cel i do kogo 
trafi część jego podatku docho-
dowego, który powinien zapła-
cić państwu. Tak zwany jeden 
procent podatku może trafić do 
konkretnego stowarzyszenia czy 
fundacji. Muszą jednak one po-
siadać status organizacji pożyt-
ku publicznego. Wykaz organi-
zacji pożytku publicznego, które 
spełniają określone ustawowe 
warunki dostępny jest elektro-
nicznie na stronie internetowej 
Ministerstwa Rodziny, Pracy 

1% wiele zmienia
i Polityki Społecznej w Depar-
tamencie Ekonomii Społecznej 
i Pożytku Publicznego www.po-
zytek.gov.pl . 

Gorzowski Odział Towarzy-
stwa Walki z Kalectwem posiada 
status OPP i co roku pozyskuje 
środki w ramach tak zwanego 
jednego procenta. Jak mówi wi-
ceprezes TWK Danuta Leśniew-
ska, dzięki tym środkom można 
prowadzić bezpłatną rehabilita-
cję dla naszych członków, osób 
z niepełnosprawnością neurolo-
giczną oraz ruchową.

Obecnie TWK w Gorzowie 
Wlkp. dysponuje salą do wy-
konywania zabiegów uspraw-
niających z wykorzystaniem 
różnorodnego sprzętu oraz pro-
wadzenia ćwiczeń ruchowych 
pod okiem wykwalifikowanej 
kadry. W tym roku dzięki zaan-
gażowaniu Elżbiety Zdzitowiec-
kiej w akcję Siłacze Społeczni 
finansowaną ze środków Fundu-

szy Norweskich i EOG do sali re-
habilitacyjnej trafił nowy sprzęt 
– lampa solux. Lampa sollux jest 
wykorzystywana w fizykoterapii 
jako zabieg światłoleczniczy, wy-
korzystujący i emitujący głównie 
promienie podczerwone, a dzię-
ki zastosowaniu różnych filtrów 
znajduje szerokie zastosowanie 
w leczeniu różnych dolegliwości.

W związku ze zbliżającym 
się kolejnym okresem rozliczeń 
w urzędzie skarbowym człon-
kowie oraz sympatycy gorzow-
skiego Oddziału Towarzystwa 
do Walki z Kalectwem zachęcają 
do wpisywania w rozliczeniach 
numeru KRS 0000311988 lub 
dokonywania wpłat w postaci 
darowizn na konto PTWK Od-
dział w Gorzowie Wlkp.

Sposób wydatkowania po-
zyskanych środków jest poda-
wany do publicznej wiadomo-
ści w rocznym sprawozdaniu, 
a wszystkie pozyskane fundusze 
przeznaczane są na pomoc oso-
bom niepełnosprawnym i cho-
rym na stwardnienie rozsiane.

D. Pilecka
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22 listopada 2016 r. w Cieszy-
nie odbyła się 1. Ogólnopolska 
Tyflokonferencja z cyklu Zobaczyć 
Niewidzialne pt. „Niewidomi we 
współczesnym świecie”. Organi-
zatorami wydarzenia byli Zakład 
Pedagogiki Specjalnej w Cieszynie 
(UŚ), Koło Naukowe Pedagogów, 
Polski Związek Niewidomych koło 
w Cieszynie oraz Stowarzyszenie 
Wsparcia Społecznego „Feniks” 
z Cieszyna. Celem konferencji była 
wymiana doświadczeń specjalistów 
z wielu dziedzin oraz zwiększenie 
świadomości środowiska lokalnego 
na temat funkcjonowania osób nie-
widomych i słabowidzących. 

Do Centrum Konferencyjne-
go w Wydziale Etnologii i Nauk 
o Edukacji w Cieszynie przybili 
przedstawiciele różnych dyscyplin 
naukowych, takich jak pedagogika, 
medycyna, socjologia, prawo, psy-
chologia i filozofia. Prelegenci to 
osoby z krajowych, jak i zagranicz-
nych ośrodków. Pierwszy referat 
dotyczył PZN, który jest organizacją 

Pierwsza Ogólnopolska Tyflokonferencja z cyklu „Zobaczyć Niewidzialne”

Z niewidomymi o niewidomych

posiadającą koła terenowe w wielu 
polskich miastach. O tym jak wyglą-
da codzienność PZN-u opowiedzia-
ła prezes Okręgu Śląskiego Polskie-
go Związku Niewidomych Dorota 
Moryc. Następnie prezes Instytutu 
Edukacji i Rozwoju „Alfa Prim” mgr 
Krzysztof Wostal wygłosił referat 
o nauczaniu i uczeniu się osób do-
rosłych z dysfunkcją wzroku. Warto 
zaznaczyć, że działań skierowanych 
do osób dorosłych oraz osób no-
woociemniałych, czyli takich, któ-
re straciły wzrok w trakcie swojego 
życia jest dużo mniej niż dla dzieci 
z dysfunkcjami wzroku. Brakuje 
usystematyzowanych działań skiero-
wanych do tych osób. Ktoś, kto tra-
ci wzrok często nie ma informacji, 
gdzie może uzyskać pomoc. W róż-
nych instytucjach organizowane są 
warsztaty i szkolenia z zakresu czyn-

ności dnia codziennego, 
pisma Braille’a, orienta-
cji przestrzennej czy ob-
sługi komputera, jednak 
są to działania niesyste-
matyczne, projektowe 
i na niewielką skalę nie-
zaspokajającą zapotrze-
bowania. 

Dużym zaintereso-
waniem nie tylko wśród 
specjalistów cieszyło 
się wystąpienie Marka 
Jakubowskiego – tyflo-
pedagoga w Ośrodku 

dla Dzieci Niewidomych w Owiń-
skach i współtwórcy Muzeum 
Tyflologicznego w Owińskach.  
M. Jakubowski swój referat wzbo-
gacił zdjęciami eksponatów muzeal-
nych, wśród których znalazły się po-
moce dydaktyczne dla niewidomych 
jeszcze sprzed epoki Louis’a Braille’a, 
a także o wystawę oryginalnych eks-
ponatów sprzed 250 lat.

Dr n. med. Magdalena Wrze-
sińska z Uniwersytetu Medyczne-
go w Łodzi przedstawiła referat 
na temat zastosowania koncepcji 
salutogenetycznego paradygma-
tu zdrowia w tworzeniu pomocy 
dydaktycznych dla osób z niepeł-
nosprawnością wzrokową w za-
kresie edukacji zdrowotnej. Zapre-
zentowała dostosowane dla osób 
z dysfunkcją wzroku tablice dydak-
tyczne zawierające piramidę zdro-
wego stylu życia oraz film z zajęć 
dla dzieci z wykorzystaniem tychże 
plansz w praktyce. W mojej opinii 
niezwykle ważna jest współpraca 
przedstawicieli nauk medycznych 
ze środowiskiem pedagogów i psy-
chologów, ponieważ możemy się 
od siebie wiele nauczyć i wspólnie 
działać w kierunku poprawy sytu-
acji osób niewidomych i słabowi-
dzących.

Jedną z trudności dla osób nie-
widomych jest odbiór otaczającego 
świata, który w dużej mierze nie 
jest dostosowany do osób niewido-

Szacuje się, że na świecie żyje około 40-45 milionów 
osób niewidomych. Dysfunkcja wzroku to co czwar-
ta przyczyna niepełnosprawności. W Polsce Polski 
Związek Niewidomych (PZN) zrzesza 55 tysięcy 
osób niewidomych i słabowidzących. Osób z dys-
funkcją wzroku w naszym kraju jest zdecydowanie 
więcej, nie wszyscy należą do PZN-u.

Gry dydaktyczne.
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Mgr Marek Jakubowski 
prezentuje tyflologiczne 

eksponaty muzealne.

Fo
t. 

Je
rz

y P
us

te
ln

ik



25Czytaj więcej w e-biuletynie: www.kson.pl oraz na facebooku

mych i słabowidzących. Przez długi 
czas filmy i programy telewizyjne 
nie były w pełni dostępne dla tych 
osób. Wiele scen w filmach wymaga 
widzenia do ich zrozumienia i nie 
wszystkiego można domyślić się 
na podstawie dialogów. Naprzeciw 
tym problemom wyszła Fundacja 
na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji 
„KATARYNKA”. Podczas konfe-
rencji przedstawicielki „Kataryn-
ki” mgr Alina Szeptycka i mgr Ewa 
Romanowska wygłosiły referat na 
temat projektu „Adapter – Kino 
dla wszystkich”. W ramach działań 
fundacji filmy są dostosowywane 
dla osób niewidomych poprzez au-
diodeskrypcję oraz dla osób niesły-
szących poprzez napisy. 

Dzięki wystąpieniom prele-
gentów zza granicy mogliśmy po-
równać polski system wsparcia dla 
osób niewidomych i słabowidzą-
cych z tym w Rosji i na Ukrainie. 
O wsparciu dla osób niewidomych 
na Ukrainie opowiedział Hryhorii 
Korobenkov, a Anton Dragomi-
letskii wygłosił referat na temat: 
Zatrudniania osób niewidomych 
w Rosji na przykładzie działalności 
Ogólnorosyjskiego Stowarzysze-
nia na Rzecz Osób Niewidomych 
(VOS). Okazuje się, że w całej Rosji 
istnieją zaledwie 3 placówki dzia-
łające na rzecz osób z dysfunkcją 
wzroku, a o obsłudze komputera 
przez osoby niewidome niewielu 
w ogóle ledwie słyszało.

Poza specjalistami w konfe-
rencji wzięły udział osoby, dla 
których był to pierwszy kontakt 
z tą problematyką. Wolontariusze 
z kierunków pedagogika oraz oli-
gofrenopedagogika z arteterapią 
mieli okazję do bezpośredniego 
kontaktu z osobami niewidomy-
mi. Zadaniem wolontariuszy było 
m.in. asystowanie gościom z dys-
funkcją wzroku. Z rozmów z wo-
lontariuszami wynikało, że bali się 
tego wyzwania. Pomimo tego, że 
posiadali podstawową wiedzę teo-
retyczną z zakresu tyflopedagogiki 
w zderzeniu z rzeczywistością oba-
wiali się, że nie będą wiedzieli jak 

się zachować. Roz-
mawiając z nimi już 
po wydarzeniu moż-
na było zauważyć, 
że ich nastawienie 
bardzo się zmieniło 
i już prosili o kolej-
ną możliwość obco-
wania i poznawania 
osób z dysfunkcją 
wzroku. Żadna teo-
ria i szkolenia nie 
zastąpią bezpośred-
niego kontaktu i do-
piero dzięki niemu 
zobaczyli, że niewi-
domi mogą być niezależni, samo-
dzielni, radośni i wiele można się od 
nich nauczyć. Podczas konferencji 
odbyły się również liczne bezpłatne 
warsztaty i pokazy. Mgr Małgorza-
ta Wiecha, która jest osobą niewi-
domą, poprowadziła dla studentów 
warsztaty na temat: „Jak być dobrym 
przewodnikiem osoby niewidomej”. 
Ponadto odbyły się dostosowane dla 
osób z niepełnosprawnością wzroku 
warsztaty muzyczne oraz z zakresu 
pierwszej pomocy. 

W Centrum Konferencyjnym 
każda zainteresowana osoba mo-
gła obejrzeć i przetestować takie 
sprzęty jak wagi udźwiękowione, 
zegarki, igły brajlowskie, lupy i po-
większalniki, a także zobaczyć jak 
niewidomi obsługują komputery 
i telefony. Grupa członków cie-
szyńskiego koła PZN przygotowała 
stanowisko, na którym uczestni-
cy mogli zapoznać się z pismem  
Braille’a oraz spróbować pisać za-
równo w tabliczkach brajlowskich, 
jak i na maszynie. 

Organizatorzy przygotowali 
również stanowiska z różnego ro-
dzaju grami takimi jak domino, 
chińczyk i memory. Gry były do-
stosowane do osób z dysfunkcją 
wzroku, a wykonali je w ramach 
zaliczenia przedmiotu tyflopedago-
gika studenci Wydziału Etnologii 
i Nauk o Edukacji w Cieszynie. 

Ciekawym i innowacyjnym po-
mysłem był symulator sklepu przy-
gotowany przez jedną ze studen-

tek Justynę Górny. W jednej z sal 
wydziału zainscenizowany został 
sklep. Przed wejściem jedna z wo-
lontariuszek wręczała pieniądze, 
przekazywała do zapamiętania listę 
zakupów i zasłaniała oczy. Zada-
niem osób, które odważyły się na 
ten eksperyment było wejście do 
sklepu i zrobienie zakupów. Ekspe-
dientka czasami źle wydawała resz-
tę i nie zawsze była miła i pomocna. 
Celem symulatora było uświado-
mienie osobom widzącym, z jaki-
mi problemami borykają się osoby 
niewidome przy czynnościach, któ-
re wydają się być proste i oczywiste. 
Po wyjściu ze sklepu uczestnicy 
mogli podzielić się swoimi przemy-
śleniami przed kamerą.

Podczas wydarzenia nie zabra-
kło również przeżyć estetycznych. 
Gościom umiliła czas niewido-
ma flecistka i skrzypaczka Natalia 
Anna Kaczor, która przygotowa-
ła minirecital, a swoje prace pla-
styczne zaprezentowali uczniowie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego dla Dzieci Słabowi-
dzących i Niewidomych w Dąbro-
wie Górniczej.

Organizatorzy już planują kolej-
ną edycję Tyflokonferencji z cyklu 
Zobaczyć Niewidzialne, która od-
będzie się w listopadzie 2017 roku. 

Joanna Kapias 
Konsultacja merytoryczna:

tyflopedagog dr Sylwia Wrona, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Głuchoniewidomy prelegent mgr Krzysztof Wostal 
prezentuje studentom, jak obsługuje komputer. 
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Inicjatywa wyróżniania aktyw-
nych kobiet z niepełnospraw-
nością, która narodziła się kil-
kanaście lat temu, rozwija się 
w zawrotnym tempie. 7 grud-
nia 2016 roku po raz pierwszy 
w historii Konkurs Lady D. im. 
Krystyny Bochenek zagościł 
w Parlamencie Europejskim 
w Brukseli. 

Historia Konkursu Lady D. 
sięga marca 2002 roku. Porusza-
jący się na wózku elektrycznym 
katowicki działacz społeczny, 
Marek Plura postanowił 8 mar-
ca, w Międzynarodowym Dniu 
Kobiet, uhonorować niepeł-
nosprawne panie, które mimo 
wielu ograniczeń wynikających  
z  niepełnosprawności żyły ak-
tywnie, inspirowały, a nawet pra-
cowały na rzecz innych, często 
społecznie. Konkursowi nadano 
przewrotny tytuł, o podwójnym 
znaczeniu – D. jako skrót od an-
gielskiego disabled, i wtedy Lady 
Disabled znaczy tyle co Dama 
Niepełnosprawna. Jego autor za-
wsze podkreślał jednak, że uza-
sadnione są wszelkie skojarze-
nia z tragicznie zmarłą księżną 
Dianą, znaną z działalności cha-

Konkurs Lady D. w Parlamencie Europejskim

rytatywnej. W pierwszej edycji 
tytułem uhonorowano trzy ka-
towiczanki, ale już od drugiej 
nagradzano również panie spo-
za Katowic. Spotkanie Lady D. 
odbywało się zawsze 8 marca, 
w Dniu Kobiet.

Impreza, której idea wzbu-
dzała powszechną sympatię, 
z roku na rok stawała się bar-
dziej uroczysta; podczas III edy-
cji wręczania wyróżnień Lady 
D. wystąpił Józef Skrzek, od-
była się też prekursorska (rok 
2004!) prezentacja modelek na 

wózkach. Grupę 
modelek wymyśliła 
i stworzyła Beata 
Nartowska, laure-
atka tejże edycji. 
Zarówno ona, jak 
i wszystkie modelki 
były wtedy miesz-
kankami ośrodka 
w Borowej Wsi.

Konkurs z cza-
sem nabrał charak-
teru ponadregio-
nalnego, zgłaszano 
kandydatki z in-

nych województw, a kiedy Mar-
ka Plurę wybrano na posła na 
Sejm RP, konkurs stał się ogól-
nopolski.

W latach 2002-2010 zawsze 
uczestniczyła w nim śp. Kry-
styna Bochenek przewodnicząc 
Kapitule, nawet będąc już wice-
marszałkiem Senatu, znajdowa-
ła czas na przyjazd do Katowic, 
na Galę Lady D. Ostatnia edycja 
z jej udziałem i zarazem ostatnia 
w Katowicach, odbyła się 8 mar-
ca 2010 roku.

Konkurs Lady D  
im. Krystyny Bochenek 

Po śmierci Krystyny Boche-
nek Marek Plura zaprosił do 
prac w Kapitule posłanki z Par-
lamentarnej Grupy Kobiet i Par-
lamentarnego Zespołu ds. Osób 
Niepełnosprawnych. W marcu 
2011 po raz pierwszy gala fina-
łowa Lady D. odbyła się w War-
szawie, w gmachu Sejmu, a dla 
uczczenia pamięci wieloletniej 
przewodniczącej, od 2012 roku 
konkurs nosi imię Krystyny Bo-
chenek.

Finał konkursu Lady D. w 2008 roku. Wręczenie  
nagrody dla Katarzyny Rogowiec.

W tym roku po raz pierwszy laureatki konkursu Lady D. gościły po raz 
pierwszy w Parlamencie Europejskim.
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2015 we wszystkich 
województwach

W 2015 roku na terenie ca-
łego kraju odbyło się 16 etapów 
wojewódzkich, przeprowadzo-
nych we współpracy z władzami 
samorządowymi, organizacjami 
pozarządowymi oraz z oddzia-
łami PFRON. Jak się okazało, 
jest wśród nas tyle niepełno-
sprawnych kobiet z wybitny-
mi osiągnięciami, że nie było 
problemów z wyłonieniem ich 
w żadnym z regionów.

Kapituła konkursu miała wy-
jątkowo trudne zadanie, aby wy-
łonić tylko jedną Damę w każdej 
z pięciu kategorii konkursowych. 
Swój werdykt ogłosiła podczas 
uroczystej Gali w reprezentacyj-
nej Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Europejska Lady D.
23 września 2015 roku w gali 

finałowej w Sejmie RP, wzięło 
udział ponad 300 osób. Uroczy-
stość prowadził znany dzienni-
karz Michał Olszański. Marek 
Plura, będąc już od roku posłem 
do Parlamentu Europejskiego, 
powiedział: – Serdecznie zapra-

szam wszystkie 
laureatki tego-
rocznej edycji, by 
stały się amba-
sadorkami tego 
przedsięwzięcia 
w Parlamencie 
E u r o p e j s k i m , 
w Brukseli, po-
nieważ razem 
z Parlamentarną 
Grupą ds. Osób 
Niepełnospraw-
nych chcemy, 
żeby Lady D. była konkursem eu-
ropejskim. Mam nadzieję, że za 
rok będziemy mogli poznać datę 
pierwszej edycji konkursu w Unii 
Europejskiej.

7 grudnia 2016 roku po raz 
pierwszy w historii Konkurs 
Lady D. im. Krystyny Bochenek 
zagościł w Parlamencie Europej-
skim w Brukseli.

Laureatki Lady D. z edycji 
ogólnopolskiej, do których do-
łączyły laureatki edycji śląskiej 
2016 otrzymały honorowe dy-
plomy w obecności europosłów 
i wielu innych gości z całej Unii 
Europejskiej. W ten sposób Ma-

rek Plura pragnie zachęcić in-
nych posłów, aby we wszystkich 
krajach zjednoczonej Europy 
odkrywali niezwykłe kobiety, 
które pomimo niepełnospraw-
ności są aktywne w różnych 
dziedzinach.

Wieczorowi towarzyszyła 
prezentacja koszalińskiego fe-
stiwalu filmowego „Integracja 
Ty i ja”, największego w Europie 
filmowego wydarzenia zwią-
zanego z niepełnosprawnością 
i integracją społeczną. W tym 
roku, w związku z Igrzyskami 
Olimpijskimi w Rio szczególnie 
wiele miejsca poświęcono spor-
towi i niepełnosprawnym spor-
towcom. Europoseł Marek Plura 
zorganizował już po raz trzeci 
przegląd filmów festiwalowych 
w Parlamencie Europejskim, aby 
zaprezentować bliżej tę tematykę 
szerokiej brukselskiej publicz-
ności.

Nagrodzone panie to Agata 
Spała, Małgorzata Olejnik, Ka-
rolina Hamer, Hanna Pasterny, 
Grażyna Trębacz, Sonia Osiec-
ka-Babut, Anna Wandzel i Mar-
ta Zając. O pani Marcie szerzej 
pisaliśmy w październikowym 
Tu i Teraz. Biuletyn znajduje się 
na www.kson.pl w zakładce „ga-
zeta”.

Ilona Raczyńska

Zdjęcie z finału konkursu Lady D. w 2004 roku.
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Karolina Hamer, jedna z Lady D., na sali obrad.
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– Z kilkunastu osób chorych, które poznałem na oddziale 
szpitalnym, walkę z chorobą wygrały tylko dwie osoby, ja 
i moja koleżanka Elwira – mówi Przemysław Stempniewicz, 
o którym już pisaliśmy na łamach Biuletynu Niepełnospraw-
ni Tu i Teraz. Mieszkaniec Strzegomia miał zdiagnozowany 
zespół mielodysplastyczny (MDS). Jedynym ratunkiem dla 
niego był przeszczep komórek macierzystych od dawcy nie-
spokrewnionego. Szczęśliwie ten dawca się znalazł.  

Zdecydowało wsparcie rodziny, przyjaciół i ludzi dobrej woli oraz wiara w wyzdrowienie

Wygrał walkę z chorobą. 
Teraz walczy o innych

– Wygrałem, bo wierzyłem, 
nie załamałem się i miałem dla 
kogo walczyć, bo było przy mnie 
mnóstwo ludzi – mówi Przemek. 
–Teraz wróciłem do normalnego 
funkcjonowania i chcę wspierać 
innych – dodaje strzegomianin.  

Przemysław Stempniewicz 
ma 39 lat. To urodzony spor-
towiec, z duchem walki i wia-
rą w to, że ruch może zdziałać 
cuda. Zachorował w 2014 roku, 
a dokładnie 16 października 
2014 roku został zakwalifiko-
wany do przeszczepu. – Nie za-
mknąłem się wtedy w domu, nie 
czekałem, ale wiedziałem że mu-
szę działać – wspomina Przemy-
sław Stempniewicz, mąż Iwony 

i ojciec trzech chłopców: 
Igora, Aleksandra i Mi-
łosza. – Organizowałem 
akcje rejestracji dawców 
szpiku we wszystkich 
okolicznych miejscowo-
ściach: Świdnicy, Świe-
bodzicach, Kłodzku, Śro-
dzie Śląskiej, Gorzowie 
Wielkopolskim, a nawet 
w Głogowie Małopolskim (woj. 
podkarpackie). Osobiście jeź-
dziłem do szkół i innych pla-
cówek zachęcając do udziału 
w akcji. Nie liczyłem na to, że 
pomogę sobie, ale wierzyłem, że 
uda mi się pomóc innym. I tak 
się stało. 13 osób zarejestrowa-
nych podczas moich akcji znala-

zło bliźniaka genetycznego. Jest 
to niesamowity sukces. Do mnie 
wróciło dobro… Ja dostałem 
komórki macierzyste od dawcy 
z Warszawy – dodaje Przemy-
sław Stempniewicz. 

Po przeszczepie Przemek 
długi czas przebywał w szpita-
lu, początkowo odizolowany od 
innych pacjentów i najbliższych. 
Również wtedy nie załamywał 
rąk. Słuchał muzyki  i działał. 
– Miałem swoją piosenkę, któ-
ra motywował mnie do walki – 
„Najlepszy przekaz w mieście – 
Zawsze do celu” – mówi. 

Strzegomianin  zaangażował 
się w akcję „Karta dużej rodzi-
ny”, a także obmyślał plan, jak 
spłaci „swój dług”. Kiedy wró-
cił do domu, musiał przebywać 
w osobnym pokoju, bez firanek, 
dywanów i wszystkich rzeczy, 
które „łapią kurz”. – Wtedy dużo 
dał mi ruch i dieta – opowiada 
Przemek. – Najpierw robiłem 
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po jednym kroku do przodu i do 
tyłu, później chodziłem coraz 
więcej, w końcu zacząłem jeź-
dzić na rowerze, początkowo 
dwa kilometry, a z czasem coraz 
dalej, aż skończyłem na 60 km. 
W czasie choroby otrzymałem 
ogromne wsparcie od rodziny, 
znajomych, przyjaciół i ludzi mi 
życzliwych. Na zorganizowaną 
dla mnie akcję rejestracji daw-
ców szpiku odpowiedziało aż 1,5 
tys. osób. Dlatego uważam, że 
mam ogromny dług do spłace-
nia, który już staram się powoli 
spłacać – mówi Przemek.  

Przemysław Stempniewicz 
wrócił już do swojej pracy na-
uczyciela wychowania fizycznego  
w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Strzegomiu. Teraz my-
śli o powrocie do klubu (kiedyś 
był trenerem piłki nożnej AKS 
Strzegom). Jednak jeszcze w cza-
sie tzw. rekonwalescencji (w 2015 
roku) Przemek nagrał filmik, 
który jest puszczany na stadio-
nach przez każdym meczem piłki 
nożnej Kadry Narodowej. 

– Zachęcam w tym filmiku 
ludzi do rejestrowania się jako 
dawca komórek macierzystych 
– mówi Przemek. – To nic nie 
kosztuje, nie boli, a może ura-
tować ludzkie życie, czego ja 
jestem najlepszym przykładem. 
– W przyszłym roku nadal chcę 
propagować akcje rejestracji 
dawców szpiku na naszym te-

renie, chcę też zapisać się do 
fundacji ludzi po przeszczepie, 
bo w klasie mam ucznia po 
przeszczepie wątroby, a sam też 
przecież po przeszczepie jestem 
– dodaje.  

Angelika Grzywacz-Dudek 
Fot: Archiwum 

Przemysława Stempniewicza

W najtrudniejszych mo-
mentach Przemysława Stemp-
niewicza byli przy nim naj-
bliżsi i przyjaciele, a także 
uczniowie i mieszkańcy jego 
gminy. W grudniu 2014 roku 
dyrekcja i nauczyciele strze-
gomskiego LO zorganizowali 
akcję rejestracji dawców szpiku 
w strzegomskim LO. Odzew na 
ten apel przeszedł najśmielsze 
oczekiwania organizatorów. 
Kolejkom do rejestracji nie 
było końca. Łącznie zareje-
strowało się ponad tysiąc osób. 
O dobrą promocję akcji zadbali 
nie tylko pedagodzy, ale rów-
nież uczniowie strzegomskiego 
LO z klasy, której Przemysław 

Stempniewicz był wychowawcą. 
W ramach warsztatów, które od-
bywali w TVP, wystąpili w pro-
gramie „Pytanie na śniadanie”. 
Wspomógł ich aktor Jacek Ka-
walec, który w strzegomskim LO 
grał w jednym z przedstawień 
andrzejkowych  organizowanych 
co roku przez tę szkołę z udzia-
łem znanych aktorów. Drogę do 
telewizji przetarł patron klasy 
dziennikarskiej strzegomskie-
go LO, aktor Mirosław Oczkoś.  
Podczas rejestracji potencjalnych 
dawców, dla Przemka wystąpiły 
również dzieci ze strzegomskich 
przedszkoli, uczniowie lokalnych 
szkół, a także lokalne zespoły, 
w tym Rondo. W akcję włączy-

ło się także Strzegomskie Cen-
trum Kultury, lokalni strażacy, 
żołnierze z zaprzyjaźnionych 
ze szkołą jednostek, joannici 
z Bractwa Rycerskiego, grupa 
zumbowiczów, prof. Jan Chmu-
ra, posłanka Monika Wieli-
chowska, której syn chorował 
kiedyś na białaczkę. W innym 
terminie odprawiono mszę 
świętą w jednym z tutejszych 
kościołów. Za wyzdrowienie 
Przemka modlono się podczas 
audycji w Radiu Maryja. – To 
wszystko dało mi siłę do wal-
ki, wiarę że się uda. Bez tych 
wszystkich ludzi i tych wszyst-
kich działań nie dałbym rady – 
przyznaje P. Stempniewicz. 
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cam więc szukać na partnera osoby 
dynamicznej, kochającej podróże i in-
nowacyjny styl życia. Skorpiony, które 
mają partnerów mogą liczyć na spo-
kojne falowanie uczuć, a bezpieczne 
sztormy będą tylko w łóżku. 

Największą przeszkodą dla Raka 
w nadchodzącym roku mogą być jego 
skłonności do emocjonalnych wzlo-
tów i upadków. Jedynym wyjściem 
jest śledzenie kolejnych faz Księżyca, 
szczególnie należy uważać w czasie 
nowiu.

Miłość: Słońce sprzyja wszyst-
kim relacjom w uczuciach, głównie 
w okresie lipca i sierpnia. Pamiętaj, 
że sprawy domowe zawsze są priory-
tetowe i na nich należy się skoncen-
trować. 2017 rok może się wiązać też 
ze zmianą miejsca zamieszkania. Ten 
rok dla Raków będzie też rokiem re-
montów, przebudowy nie tylko do-
słownych ale i w przenośni. Miłość 
do sztuki, kultury, teatru będzie mo-
gła w tym roku rozkwitnąć. Wenus da 
przepustkę Plutonowi do przejścia do  
6 domu, w którym razem romantycznie 
otoczą Cię zaczarowanym szalem 
romantycznego uniesienia. Układ pla-
net pokazuje, że powinieneś sobie 
poradzić z większością problemów.

Dobrze by było, żeby Ryby, gdy 
poczują wahania nastroju, z których 
słyną, na chwilę się wycofywały 
z „życia na salonach” i wróciły w lep-
szej kondycji.

Miłość: Twoje myśli w ciągu roku 

Otwórz swoje ramiona i powiedz 
„Witaj” wszystkim wspaniałym pre-
zentom i niespodziankom jakie 
wszechświat dla Ciebie szykuje.

Miłość: Neptun pojawi się 
w sektorze przyjaźni, co będzie miało 
wpływ na Byki, które w 2017 roku 
powinny mocno stać na nogach i nie 
poddawać się romantycznym nastro-
jom. Najlepszy czas na nowe uczucia 
– na przełomie lutego i marca, a póź-
niej dopiero pod koniec grudnia. Pa-
miętaj aby słuchać głosu rozsądku. 
Przejście Saturna do 8 domu spowo-
duje Twoje mniejsze zainteresowanie 
partnerem/mężem, a seksualność 
spadnie na drugi plan. 

Nadchodzący rok da możliwość 
wszystkim Koziorożcom spełnienia 
misji i rozwoju o ile nie będą przesa-
dzać w wymaganiach wobec siebie.

Miłość: Jowisz nie jest Twoim 
świętym Mikołajem z workiem miło-
ści. Musisz sam wyjść z łóżka (a może 
wejść do łóżka), i poszukać tej dru-
giej szczęśliwej połówki. Nie patrz 
w ekran telefonu i nie zatykaj uszu 
MP3, a zacznij się uśmiechać do lu-
dzi, przecież miłość Cię otacza. To co 
zyskasz uśmiechem przekroczy Two-
je marzenia, daj się zaskoczyć! Naj-
lepsze dni na romans to połowa maja 
i koniec września, a czas babiego lata 
może przynieść związek na dłużej. 

ZNAKI ZIEMI

Chęć dążenia do doskonałości, 
może idealnym Pannom stanąć na 
drodze do osiągnięcia celu. Przez 
swój perfekcjonizm mogą porzucić 
swoje idee i w efekcie wycofać się. 

Miłość: Neptun ma duży wpływ 
na sferę uczuć Panny. Związki w tym 
roku nie będą frywolne, ale bardziej 
romantyczne, tajemnicze i nasycone 
duchowością. W tym czasie mogą się 
u Panien rozwinąć bardzo futurystycz-
ne, twórcze talenty, które dla samych 
Panien będą nowością i odkryciem. 
W okresie przypływu twórczego Pan-
ny powinny zwrócić większą uwagą 
na swoich partnerów/mężów, aby nie 
przegapić ich reakcji. Wraz z rozkwi-
taniem przyrody Ty też zaczniesz roz-
kwitać. 

W nadchodzącym roku nikt nie 
może z nim konkurować, ze wszyst-
kich znaków ma największe szanse na 
osiągnięcie pełnego sukcesu. 

Miłość: Masz Neptuna w sekto-
rze miłości. W 5 domu może posłać 
Cię do świata iluzji i marzeń tworząc 
mylące obrazy, dając wizję jak przez 
„różowe okulary”. Jednak nie szukaj 
w swoim życiu bohaterów z roman-
tycznej powieści. Pamiętaj, że choć 
w Vegas przy stole do blackjacka moż-
na dużo stracić Ty w tym roku możesz 
tylko zyskać. Tak więc daj sobie szan-
sę i działaj. Jowisz będzie sprawował 
pieczę nad Twoimi wyborami, pole-

Byk

Koziorożec

Panna

ZNAKI WODY

Skorpion

Rak

Ryby

HOROSKOP naszej wróżki na nadchodzący rok. 
Co na czeka?

Rok 2017 nie przyniesie znaczących zmian. Jowisz zacznie rok w Wadze, a skończy w Skorpionie, 
Saturn pozostanie w „rękach” Strzelca do 19 grudnia 2017 roku, Uran pozostaje nadal w Baranie, 
w trakcie roku 2017 Neptun będzie kontynuował swój pobyt w Rybach, a Pluton w Koziorożcu. 
Roczne prognozy i zmiany zachodzące w gwiezdnych zapisach, są uzależnione od wpływów pla-
netarnych, wszelkich zmian kosmicznych i ruchów. 

Na prognozy 2017 roku mają wpływ zewnętrzne, transcendentalne planety, które poruszają się wolniej 
i z tego powodu ich energia i wpływ na nasze życie będą zachodziły w wolniejszym tempie, dłużej. Podobnie 
jak życie w przyrodzie, tak ruchy planet są cykliczne. Roczny plan ruchów astrologicznych odbije swoje piętno 
na naszym życiu w nadchodzącym 2017 roku. Jak?
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dla długotrwałych związków i sta-
bilnego życia. Uran nieść będzie ze 
sobą mieszankę geniuszu i szału, a to 
będzie miało przeniesienie na szale 
Wagi. Od 28 marca rozpocznie się 
wraz z Nowiem Księżyca lepszy okres 
dla Wag. Od 10 października powi-
nieneś skoncentrować się bardziej na 
swoim zdrowiu i wyglądzie. 

Wodniki najlepiej się czują, gdy 
pracują w grupie. I te przedsięwzięcia, 
których realizacja będzie wymagała 
wspólnego działania i decyzji mogą 
w 2017 roku liczyć na pełny sukces.

Miłość: Patron Wodników – Uran 
pozostaje w 3 domu, powodując, że 
Wodniki będą się odznaczać w tym 
roku większą ekspresją i swobodą 
uczuć. Single od lutego zaczną od-
bierać różne sygnały od już znanych 
osób, ale i nowe znajomości mogą 
okazać się interesujące. Wodniki 
w związkach mogą liczyć na urozma-
icenie dość już rutynowego pożycia. 
Wraz z wiosną uczucia będą nabie-
rać ognia, rozkwitać i dojrzewać, aby 
w chłodniejszych miesiącach ponow-
nie wrócić do stabilizacji i równowagi. 

Lew w tym roku może liczyć na 
duże osiągnięcia w spełnianiu swoich 
marzeń. Jednak nie może zapominać 
o kreatywności, duchu ryzyka i zaba-
wy w kolejnych przedsięwzięciach, 
bo bez tego nic nie osiągnie. 

Miłość: Już od 28 stycznia i Księ-
życa w nowiu rozpocznie się polo-
wanie Lwów na nowe uczucia lub na 
nowe doznania w stałych związkach. 
Lwy zawsze bardzo jasno mają spre-
cyzowane cele, więc i w sferze uczuć 
wiedzą czego szukają i co chcą upo-
lować. Jednak nie każde polowanie 
wieńczy zdobycz. Lwy jednak mają 
zdolność do szybkiej regeneracji sił 
i rozpoczną polowanie ponownie, 
z większą dokładnością. Lwy zaanga-
żowane w związki postarają się o jesz-
cze mocniejsze scementowanie ich. 

krążą wokół pracy i celów zawodo-
wych, spychając rodzinę i życie uczu-
ciowe na drugi plan. Ten rok musi 
przynieść zmiany, którym powinieneś 
się poddać, szczególnie, że najbliż-
si mogą mieć dla ciebie kilka cieka-
wych propozycji. Jesteś przepracowa-
ny, więc weź kilka szybkich, pełnych 
oddechów i odpocznij. Ten rok może 
przynieść wiele gorącego seksu! Jo-
wisz (w październiku) pokazuje, że 
seksapil to Twoja druga twarz, a może 
masz ich 50? Sprawdź! Sierpniowa peł-
nia Księżyca też przyniesie romantycz-
ne chwile, które mogą zakończyć się 
poważnym związkiem.

Zawsze ciekawe życia i szukający 
nowych wrażeń w tym roku powinny 
ostrożniej stąpać po drodze życia i za-
miast dążyć do zdobycia Mont Evere-
stu, lepiej wspiąć się na Śnieżkę. 

Miłość: Pierwsze 9 miesięcy 2017 
roku może przynieść wiele roman-
tycznych chwil, więc dobrze by było 
mieć w tym czasie pod ręką wiadro 
z wodą lub gaśnicę, bo atrakcje seksu-
alne mogą się zapalić i nawet Ciebie 
zaskoczyć. Jeżeli jesteś osobą samotną 
to już w styczniu jak diament zaświe-
ci Jowisz w Twoją stronę i znajdziesz 
się w najkorzystniejszym od 12 lat 
miejscu na pozyskanie prawdziwie 
wielkiego uczucia. Bliźnięta będące 
w związkach przeżyją ponowny za-
płon ognia uczuć. 

Wagi będą często stawać przed dy-
lematem. Prawa czy lewa szala? Jed-
nak ich spokój i „wyważenie” pozwo-
lą na osiągnięcie sukcesu.

Miłość: Ten rok to koncentracja 
na sobie i egoistyczne podejście do 
uczuć. Samotne Wagi mogą w każdej 
chwili spodziewać się strzały Amora. 
Niestety niektóre związki Wag mogą 
za sobą nieść dramaty i łzy. Inne będą 
pełne ciepła i miłości. Ten rok nie bę-
dzie nudny uczuciowo, ale i nie bę-
dzie w niektórych wypadkach „dobry” 

Single szukające tylko zabawy, od-
najdą pełną satysfakcję, a poważniej 
myślące o stałych uczuciach Lwy po 
kilku polowaniach też znajdą spełnie-
nie i zaspokoją głód. Lwy mogą też 
spodziewać się potomstwa. Będzie to 
najlepszy okres na podjęcie decyzji 
o roli rodzica. 

Powinien postawić na intuicję i ro-
zum w pokonywaniu kolejnych „pu-
łapek” do osiągnięcia szczytu. Cele, 
które chce osiągnąć są na wyciągnię-
cie ręki.

Miłość: Ten rok, to rok dobrej 
zabawy, niekoniecznie poważnych 
związków. Uran pomoże Ci odkryć 
artystyczne umiejętności. Ciesz się 
chwilą: tańcem, filmem, muzyką, 
sportem… Chwyć życie obiema ręko-
ma i baw się. Płeć przeciwna będzie 
Cię postrzegać jako osobę efektowną 
i interesującą – nadchodzi Twój czas. 
Ten okres to czas przyjaźni, a nie ro-
mansów, czas udanych podróży, uda-
nych nowych znajomych. 

Układ planet w 2017 roku będzie 
sprzyjał wszystkim nowym, nawet 
dość ryzykownym celom, ważne jest 
tylko, aby entuzjazm nie zgasł zbyt 
szybko.

Miłość: Słońce wschodzi w ten 
znak 20 marca 2017 roku czyli w cza-
sie, gdy rozpoczyna się okres Twoich 
urodzin. Ten czas przyniesie Ci nową 
dojrzałość i zostanie to odzwierciedlo-
ne w komunikacji z dotychczasowymi 
partnerami. Rozpoczyna się dla Ba-
ranów nowa faza otwartości. Dla sa-
motnych Baranów to najlepszy od 12 
lat okres na znalezienie wyjątkowego 
partnera. Należy pamiętać, że Jowisz 
to nie Mikołaj, i nie wystarczy list, 
ale trzeba wykazać się odpowiednią 
dawką wysiłku. Nie czekaj w domu, 
miłość sama nie przyjdzie. Jowisz po-
stara się dopomóc i w nawiązaniu no-
wych i naprawieniu starych relacji. 

W kolejnym numerze przedsta-
wię prognozy zdrowotne i finan-
sowe oraz karierę.

Wasza Pytia 

ZNAKI POWIETRZA

Bliźnięta

Waga

Wodnik

ZNAKI OGNIA

Lew

Strzelec

Baran
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Listy pani Ziuty

INTERES SIĘ 
KRĘCI

Podobno w ostatnich tygo-
dniach dużym zainteresowaniem 
cieszył się telewizyjny program 
Azja Express. Ja go nie oglądałam, 
bo już na początku pierwszego 
odcinka nie mogłam zdzierżyć, 
że celebrytka Rozenek i celebryta 
Majdan tak namiętnie potrafią się 
kochać, a ja jakoś do mojego stare-
go nie mogę wykrzesać nawet kilku 
procent uczucia. Co prawda ko-
leżanka twierdziła, że gdyby TVN 
zapłacił mi tyle co im, to też bym 
mogła pocałować mojego ślubnego 
nie tylko w łysinę, ale jakoś mnie 
to nie przekonało. Honorarium 
by musiało być bardzo wysokie. 
Tym, którzy niczego nie widzieli 
wyjaśniam, że połączone w pary 
telewizyjne gwiazdy, przeważnie 
już nieco przyblakłe, pętały się po 

azjatyckim kontynencie w tak zwa-
nych trudnych warunkach. Ze sce-
nariusza wynikało, że były zdane 
wyłącznie na siebie. Same musiały 
zorganizować wyżywienie, nocleg 
oraz transport. Miały przy sobie 
to co zmieściło się w plecakach 
oraz po jednym dolarze na osobę 
dziennie. Oczywiście jakoś im się 
wszystko udawało. Zagadką pozo-
staje jak sobie radził towarzyszący 
im sztab realizatorów – reżyser, ka-
merzysta, dźwiękowiec, asystenci 
kamerzysty i dźwiękowca, kierow-
nik grupy i inni. Przecież też mu-
sieli jakoś jeździć, bo programu by 
nie było, gdyby azjatycki kierowca 
kopniakiem wyrzucił ich z autobu-
su. Sądzę więc, że to wielka lipa i co 
bardziej wrażliwi widzowie niepo-
trzebnie obgryzali paznokcie ze 
zdenerwowania. 

Podczas realizacji seriali 
o „szkołach przetrwania” też bywa 
podobnie. Zgłodniały bohater uga-
nia się po niedostępnym pustko-
wiu za jakimś robakiem, aby zrobić 
z niego mielonego na obiad. A tym-
czasem kilka metrów dalej jego ko-

ledzy smażą kiełbaski na ognisku, 
którymi go dokarmiają w przerwie 
zdjęć, o ile im nie podpadnie. Bo-
hater uczy jak przygotować wygod-
ne posłanie z gałązek i mchu. Pole-
ży na nim ze dwie minuty, a potem 
idzie z resztą ekipy do pobliskiego 
kilkugwiazdkowego hotelu. Na 
drugi dzień przystępuje do łapania 
ryby gołymi rękami, którą mu po-
daje dobrze ukryty nurek. I w ten 
sposób udaje się przygotować na-
wet kilkadziesiąt odcinków w kilku 
sezonach.

Sądzę, iż dzielni ekranowi przy-
rodnicy walczący z krokodylami też 
postępują podobnie. Wpierw poka-
zuje się zwierzę z rozwartą groźnie 
paszczą, a potem siedzącego na 
nim przyrodnika, ale to już nie ten 
sam gad, ale emerytowany postrach 
okolicy, który za kilka kurczaków 
na obiad zgodził się wystąpić w fil-
mie.

A wielu widzów w to wszystko 
wierzy, oglądalność jest wysoka, 
kasa pełna. Na tym kończę ten list, 
bo moje uwagi i tak nic nie zmienią!

Ziuta Kokos

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zaprosił niedawno 
przedstawicieli środowiska osób niepełnosprawnych do składania pro-
pozycji zmian w prawie, a ściślej – w ustawie o rehabilitacji. Po to, by 
uprościć przepisy i tym samym ułatwić możliwość skorzystania z pomo-
cy osobom potrzebującym.

Co dały konsultacje?

Na początku grudnia pełno-
mocnik przedstawił najważniejsze 
postulaty, jakie przygotowano po 
przeprowadzonych konsultacjach. 
Najważniejsze to:
–  horyzontalne podejście do osób 

niepełnosprawnych, w powiąza-
niu z zapisami Konwencji o pra-
wach osób niepełnosprawnych 
sporządzonej w Nowym Jorku 
w dniu 13 grudnia 2006 r., w tym 
w szczególności zdefiniowanie 
niepełnosprawności opisywanej 
w połączeniu z oddziaływaniem 
różnych barier, które utrudniają 
prawidłowy udział w życiu spo-
łecznym danej osoby;

–  reforma systemu orzekania 
o niepełnosprawności – kierun-

kowo zmiana będzie uwzględ-
niała wydawanie orzeczeń o nie-
pełnosprawności na podstawie 
Międzynarodowej Klasyfika-
cji Funkcjonowania Niepełno-
sprawności i Zdrowia (ICF), po-
nieważ jest ona klasyfikacją cech 
charakterystycznych stanu zdro-
wia człowieka w kontekście jego 
indywidualnej sytuacji życiowej 
oraz wpływów otaczającego śro-
dowiska;

–  wzmocnienie systemu wspar-
cia zatrudniania osób niepełno-
sprawnych;

–  przegląd i uproszczenie zasad re-
alizacji zadań zlecanych organi-
zacjom pozarządowym;

– zapewnienie realizacji usług 

przez jeden podmiot („jedno 
okienko”), np. skoncentrowanie 
wszystkich zadań służących re-
habilitacji leczniczej w jednym 
podmiocie;

–  zwiększenie efektywności warsz-
tatów terapii zajęciowej w zakre-
sie rehabilitacji zawodowej;

– uporządkowanie chronionego 
rynku pracy.
Zdaniem pełnomocnika, oczeki-

wania interesariuszy są tak obszerne, 
że warto rozważyć przygotowanie 
zupełnie nowej ustawy systemowo 
i nowocześnie regulującej proble-
matykę wsparcia aktywizacji zawo-
dowej osób z niepełnosprawnością, 
z uwzględnieniem postanowień 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych. Więcej na ten 
temat można przeczytać na stronie 
prfon.org.pl

Fundusz dodaje, że nie jest to 
jednorazowa inicjatywa. – Fundusz 
na bieżąco zbiera kolejne wpływają-
ce od interesariuszy propozycje roz-
wiązań ustawowych, które będą suk-
cesywnie analizowane – czytamy.

R. Z.
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KRZYŻÓWKA  z KSON-em

ROZWIĄZANIE

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

Nr 19

Rozwiązaniem krzyżówki jest tytuł, treść aforyzmu i nazwisko jego 
autora. Rozwiązanie powstanie z liter wpisanych do wyróżnionych pól 
krzyżówki. 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 
19”, bądź przynieść osobiście, w terminie do 31 stycznia 2017 r. Spośród 
nadesłanych odpowiedzi rozlosujemy nagrodę – niespodziankę. Ze 
zwycięzcą skontaktujemy się telefonicznie bądź drogą mailową. Nagrody 
w konkursie przekazał KSON. Autorem krzyżówki jest Henryk Suchodół.
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JELENIA GÓRA
Helios – Galeria Sudecka, al. 

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

GORZÓW WLKP.
Helios, Al. Konstytucji 3 Maja 

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

   
CIESZYN

Piast, ul. Ratuszowa 1, tel. 33 
852 04 26, e-mail: biuropiast@in-
teria.pl  

JELENIA GÓRA
Koncert świąteczny w Pałacu 

Staniszów – 26 grudnia o godz. 
19:00. Wystąpi zespół „ VOŁOSI”. 
Jak można scharakteryzować styl 
tej grupy? Może jako erupcję ener-
gii, płynącej z nieskończonej rado-
ści muzykowania? Niewątpliwie 
istotą tej muzyki jest spotkanie. 
Ludzi świata „nut” ze światem mu-
zyki „ze słyszenia”.

„Dajcie mi Tenora” komedia 
z plejadą gwiazd – 29 grudnia 
o godz. 20.00 w Hotelu Gołębiew-
ski w Karpaczu. Występują: Ka-
sia SKRZYNECKA, Olaf LUBA-
SZENKO, Marta WIERZBICKA, 
Andżelika PIECHOWIAK, Artur 
CHAMSKI, Hiroaki MURAKA-
MI, Halina BEDNARZ, Cezary 
MORAWSKI.

„Pasjans dla dwóch”, czyli Grze-
gorz Turnau i Andrzej Sikorowski 

NASZ INFORMATOR NA CZAS WOLNY 

Co, gdzie, kiedy...
TEATRY KINA

IMPREZY

JELENIA GÓRA
Teatr im. Cypriana Kami-

la Norwida: „Szalone nożyczki” 
(premiera, Duża Scena) – 31.12, 
g. 19.00 oraz 5 i 7.01.2017, g. 19.00 
i 8.01 oraz 15.01, g. 18.00; „Wypra-
wa czarownic” (Scena Studyjna) 
– 21.01, g. 19.00 i 22.01, g. 18.00; 
„Łódeczka” (spektakl dla najna-
jów) – 22.01, g. 11.00; „Kubuś 
i jego Pan” (Duża Scena) – 28.01, 
g. 19.00 i 29.01, g. 18.00.

Teatr Animacji: „Na otwartym 
sercu” – premierowy wieczór syl-
westrowy – 31.12, g. 21.00. 

GORZÓW WLKP.
Teatr im. Juliusza Osterwy:  

„Wierszyki – wybryki”– 20-22.12, 
g. 10.00; „Żona potrzebna od za-
raz” – 31.12, g. 20.00; Sylwester 
w Art Cafe – 31.12, g. 20.30 oraz 
4-5.01.2017, g. 19.00 i 6-7.01, g. 
18.00; „Karol. Nowy ład świata” – 
8.01, g. 18.00; „Królowa śniegu” 
– 10-11.01, g. 10.00 oraz 13.01, g. 
11.00; „Szalone nożyczki” (Bał-
tycki Teatr Dramatyczny) – 14.01, 
g. 16.00 i 15.01, g. 18.00; „Mały 
książę” – 18.01, g. 9.00 i 11.30 oraz 
19.01, g. 10.00; Katarzyna Jamróz 
„Pamiętajmy o kobietach” (recital) 
– 20.01, g. 20.00 w Art Cafe; „Trzy 
razy Piaf” – 21.01, g. 19.00; „Pół na 
pół” – 22.01, g. 19.00.  

CIESZYN
Teatr im. Adama Mickiewicza: 

Koncert sylwestrowy – Wielka gala 
operetkowa w wykonaniu arty-
stów Narodowego Teatru i Opery 
z Odessy – 31.12, g. 20.00; Koncert 
Noworoczny – 7.01.2017, g. 18.00; 
Świąteczny koncert charytatywny 
– 13.01, g. 17.00; Jasełka tradycyjne 
(Zespół teatralny przy Parafii św. 
Elżbiety w Cieszynie) – 14-15.01, g. 
16.00 oraz 16-21.01, g. 17.00.   

– recital odbędzie się 16 stycznia 
o godz. 19.00 w Teatrze im. C. K. 
Norwida. W programie: znane 
przeboje, anegdoty, niezwykły na-
strój oraz oczywiście znakomite 
wykonanie. 

GORZÓW WLKP.
Sylwester 2016/2017 – no-

woroczna impreza sylwestrowa 
w Miejskim Centrum Kultury. 
Szampańska zabawa do białego 
rana gwarantowana. Organizato-
rzy zapewnią ciepły posiłek, po-
częstunek oraz muzykę. Więcej 
informacji pod numerem telefonu: 
95 720 29 11.

Miejskie Centrum Kultury za-
prasza na najnowszy, długo oczeki-
wany spektakl Kinoteatru Mumio 
„Welcome Home Boys”, który od-
będzie się 28 stycznia 2017 o godz. 
19.00 w Teatrze im. J. Osterwy 
w Gorzowie Wlkp.

CIESZYN
Wystawa „Podróże bliskie i dale-

kie” to kolejna prezentacja bogatych 
i różnorodnych zbiorów Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego. Tym razem 
z kolekcji kartograficznej i rycin 
wybrano kilkadziesiąt map, planów 
i grafik powstałych w okresie od 
XVII do początku XX w. Pokazują 
one odległe kraje, miasta, które na 
przestrzeni wieków zmieniły swój 
wygląd, a także przedstawienia wy-
konane na podstawie szkiców i opi-
sów zamieszczonych w dzienni-
kach podróżników odkrywających 
nieznane obszary, ich mieszkańców 
i zwyczaje. Ekspozycja jest czynna 
do 2 kwietnia 2017 r.

Zamek Cieszyn zaprasza  
26 grudnia o g. 10.00 dzieci i mło-
dzież w wieku 7-12 lat do udziału 
w cyklu warsztatów Mała Pra-
cownia Projektowania. Uczestnicy 
warsztatów poznają tajniki pra-
cy projektantów oraz dyscypliny, 
którymi się zajmują. Zobaczą jak 
pomysły zamieniają się w gotowe 
produkty i spróbują zaprojektować 
własne modele.



35Czytaj więcej w e-biuletynie: www.kson.pl oraz na facebooku

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 ds. Karnych i Cywilnych

Dorota Gniewosz

Radca Prawny 
Elżbieta GAC

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
serdecznie zaprasza do korzystania z usług

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

Psycholog
Agnieszka KUDRYŃSKA
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Spotkanie opłatkowe przyjaciół KSON
W siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób 
Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze człon-
kowie organizacji zrzeszonych w sejmiku,  
a także wolontariusze, przyjaciele i darczyń-
cy spotkali się 16 grudnia na tradycyjnym 
spotkaniu opłatkowym. Serdeczności nie 
było końca!

W siedzibie KSON-u, tradycyjnie piękne ja-
sełka zaprezentowały dzieci z Miejskiego Integra-
cyjnego Przedszkola Nr 14 w Jeleniej Górze. – Od 
kilku lat występujemy tutaj, jak również współpra-
cujemy z instytucjami związanymi z osobami nie-
pełnosprawnymi – podkreśliła Joanna Konopka, 
dyrektorka MIP 14. – W każdym przedstawieniu 
występują dzieci zdrowe, jak i niepełnosprawne. 
Dla mnie nie ma to znaczenia – każde dziecko jest 
takie same i każde ma się dobrze czuć, bawić, zna-
leźć swoją rolę w życiu. W ten sposób mogą życzyć 
wszystkim wesołych świąt – dodała dyrektorka.

Dzieci po pięknym występie życzyły wszystkim 
zdrowia, szczęścia i pomyślności. W podziękowa-
niu za urocze przedstawienie zostały obdarowane 
słodkimi prezentami od Karkonoskiego Sejmiku 
Osób Niepełnosprawnych, po czym przyszedł 
czas na modlitwę i życzenia z opłatkiem w ręku.

– Jest to jedno z najważniejszych spotkań 
w roku. Wigilia jest spotkaniem rodzinnym, a Kar-
konoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych to zrze-
szenie wielu stowarzyszeń, które tworzą jedną 
wielką rodzinę – zaznaczyła Elżbieta Zakrzewska, 
prezydent Rotary Clubu Jelenia Góra Cieplice.

Spotkania opłatkowe w KSON-ie mają już 
15-letnią tradycję. – Podsumowujemy w ten spo-
sób to, co wydarzyło się w sferze ducha. Mam 
taką refleksję, że w okresie świątecznym wszyscy 
wszystkim ślą życzenia, łamiemy się opłatkiem, 
a później, gdy czas adwentu mija, wracamy do 
wzburzonych i niespokojnych spraw – powiedział 
Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego Sejmi-
ku Osób Niepełnosprawnych, życząc wszystkim, 
aby przez cały rok darzyli się szacunkiem, pomaga-
li sobie, a jednocześnie zdrowych, wesołych świąt 
Bożego Narodzenia i pogodnego przyszłego roku.

Przemek Kaczałko
Fot. Przemek Kaczałko
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