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BIULETYN DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

LSON

Środki na działalność Klubu 
w roku 2016 KSON pozyskał 
z Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach 
programu ASOS Aktywizacja 
Seniorów.

Już kilka odbytych spotkań 
klubowych przy kawie, herbacie 
i własnych wypiekach klubo-
wiczów potwierdzają potrzeby 
takiej integracji. – Pojawiły się 
nowe pomysły, których realiza-
cja stanowić może gwarancję 
żywej działalności w następnych 
latach – mówi Mirosława Jośko, 
wolontariuszka KSON. Obsługę 
klubu zapewniają wolontariusze 
KSON. 

Klub Seniora i Wolontariusza 
zaprasza na spotkania klubo-
we, gry towarzyskie i planszowe 
w każdy wtorek i piątek w godzi-
nach 12:00-16:00.

Na listopad zaplanowano:
16 listopada (środa) – spo-

tkanie z regionalistą, dyrekto-

Klub Seniora i Wolontariusza 
zaprasza
W siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnospraw-
nych w Jeleniej Górze przy ul. Osiedle Robotnicze 47a działa 
Klub Seniora i Wolontariusza. Klubem kieruje rada progra-
mowa złożona z przedstawicieli poszczególnych stowarzy-
szeń wchodzących w skład KSON-u. 

rem Muzeum Przyrodniczego 
w Jeleniej Górze Stanisławem 
Firsztem,

24 listopada (czwartek) – 
spotkanie z Adamem i Ewą, czyli 
z Jurkiem i Honoratką więc „co 
nieco” z artystycznej sceny,

29 listopada (wtorek) – spo-
tkanie z Fundacją Szansa dla 
Niewidomych z Wrocławia – 
prezentacja sprzętu wspomaga-
jącego wzrok.

Na grudzień zaplanowano:
7 grudnia (środa) – wy-

cieczka do Görlitz na Jarmark 
Bożonarodzeniowy „Poznajemy 
obyczaje i tradycje naszych są-
siadów”,

17 grudnia (sobota) – wy-
jazd do Teatru Muzycznego Ca-
pitol we Wrocławiu na spektakl 
„Tempus Fantasy”. 

Będzie również cykl warszta-
tów z zakresu ekonomii budżetu 
domowego, czyli „Jak powiązać 
koniec z końcem”, jak bezpiecz-
nie korzystać z usług banko-
wych oraz warsztaty aktywizują-
ce seniorów, także jako liderów 
w różnych integracyjnych dzia-
łań dla środowiska.

Przewidziano także zajęcia 
gimnastyczne na basenie i fit-
ness.

M.J.

Ze szczegółową informacją o działalności klubu można zapo-
znać się na stronie internetowej www.kson.pl, w zakładce NO-
WOŚCI, telefonicznie pod nr 75 752 42 54, 75 752 31 83 lub 
osobiście w biurze KSON od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 10:00-16:00. 
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Na wstępie posłanka Nowo-
czesnej poinformowała zgro-
madzonych, że w październiku 
w Sejmie powstał Parlamentar-
ny Zespół ds. Diabetyków i naj-
prawdopodobniej osobiście bę-
dzie brała udział w jego pracach 
ze względu na to, że w KSON-ie 
ma swoje biuro społeczne oraz 
takie są społeczne oczekiwania. 

– Dostrzegam kwestie, które 
różnicują pacjentów i chorych. 
Pacjenci bardzo często przycho-
dzą, żeby szukać w sobie choro-
by i ją zdiagnozować, natomiast 
chorzy potrzebują tej pomocy. 
Clou problemu jest to, jak opie-
ką zdrowotną zarządzać, żeby 
przede wszystkim chorzy mogli 
otrzymać pomoc i nie musieli na 
nią czekać miesiącami – powie-
działa Elżbieta Stępień.

Istotnym problemem była też 
kwestia refundacji leków. – Leki 
refundowane są lekami najtań-
szymi, często nieoczyszczonymi, 
wymagającymi leków osłono-
wych, które są już odpłatne, więc 
ta pomoc jest niekiedy powierz-
chowna – zauważyła posłanka 

Z posłanką o problemach diabetyków w KSON-ie
W siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób 
Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze odbyło 
się 9 listopada spotkanie z posłanką Elżbietą 
Stępień. Wśród poruszanych tematów były 
przede wszystkim problemy, z jakimi na co 
dzień spotykają się diabetycy.

okręgu legnicko-jeleniogórskie-
go. Elżbieta Stępień zaznaczyła, 
że gdy dostała zaproszenie od 
diabetyków na spotkanie w sej-
miku, rozeznała się w temacie 
i deklaruje, że będzie rozmawiać 
w tej sprawie z Ministrem Zdro-
wia oraz Krajowym Konsultan-
tem ds. Diabetyków.

Takie spotkania dużo wno-
szą, albowiem nie tylko się mówi 
o żenującym poziomie debaty 
publicznej, z jaką mamy do czy-
nienia w Sejmie, ale także są po-
ruszane tematy głęboko meryto-
ryczne – podkreślił pan Andrzej, 
członek wspierający Stowarzy-
szenia Diabetyków działającego 
przy jeleniogórskim KSON-ie. 
– Zależy nam na dostępie do 
nowoczesnych leków, które są 
dostępne w krajach ościennych 
i zachodnich, a u nas za taki lek 
trzeba płacić kilkaset złotych, co 
na kieszeń przeciętnego emery-

ta stanowi znaczne obciążenie 
– zaznaczył uczestnik spotkania.

To pierwsze z cyklu spotkanie 
z parlamentarzystami w KSON- 
ie, w którym udział oprócz dia-
betyków, wzięły osoby słabowi-
dzące oraz seniorzy zrzeszeni 
w organizacjach „ksonowskich”. 

– Chcielibyśmy się dowie-
dzieć, co w sejmowej „kuchni” 
dzieje się w przedmiocie leków 
refundowanych, bezpłatnych, co 
z dostępem do usług medycz-
nych – powiedział Stanisław 
Schubert, prezes Karkonoskiego 
Sejmiku Osób Niepełnospraw-
nych w Jeleniej Górze. 

Kolejne spotkania planowane 
są z udziałem posłanek: Marzeny 
Machałek, Zofii Czernow oraz 
senatora Krzysztofa Mroza. Za-
proszenie zostanie wystosowane 
również do Adama Lipińskiego.

Tekst i fot. Przemek Kaczałko



4 TU i TERAZ  bezpłatna infolinia  800 700 025

Wtorek, 27 września. Ra-
zem z mamą schodzimy na 
śniadanie w jednym z wro-
cławskich hoteli. Żywo dys-
kutujemy o tym, po co tu 
przyjechałyśmy. Obie mamy 
wziąć udział w debacie śro-
dowiskowo-programowej 
dla osób z niepełnosprawno-
ścią wzroku oraz organizacji 
działających na ich rzecz. Co 
z niej zapamiętamy? Co dają 
tego typu spotkania?

Moja mama od lat jest osobą 
ociemniałą, ta tematyka nie jest 
jej obca i ma wiele do powie-
dzenia, dlatego Polski Związek 
Niewidomych koło w Cieszynie 
oddelegowało ją na to wydarze-
nie. Ja jestem pedagogiem spe-
cjalnym i działam na rzecz osób 
z różnego rodzaju niepełno-
sprawnością w wielu organiza-
cjach. Stowarzyszenie Wsparcia 
Społecznego „Feniks” w Cieszy-
nie, w którym działam od dwóch 
lat, również wysłało mnie na 
wrocławską debatę. 

Z danych znajdujących się na 
stronie Głównego Urzędu Sta-
tystycznego wynika, że w Pol-
sce żyje ponad 1 mln 800 tysię-
cy osób z dysfunkcją wzroku. 

Z jednej strony to bardzo dużo, 
ale z drugiej – jest to wąskie śro-
dowisko, znające się z wyjazdów 
integracyjnych, szkoleń, list dys-
kusyjnych itp.

„Nic o nas bez nas” – to ha-
sło, które towarzyszy nam przez 
cały dzień. Zajmujemy miejsce 
przy stoliku w sali konferencyj-
nej wraz z kilkoma znajomymi 
z różnych miejscowości. 

Do rzeczy: Co to jest ta Kon-
wencja? Konwencja ONZ o Pra-
wach osób niepełnosprawnych 
została przyjęta przez Zgroma-
dzenie Ogólne Narodów Zjed-
noczonych (ONZ) 13 grudnia 
2006 roku. Polska ratyfikowała 
ją w dniu 6 września 2012 r. Jej 
celem jest „popieranie, ochrona 
i  zapewnienie pełnego i rów-
nego korzystania ze wszystkich 
praw człowieka i podstawowych 
wolności wszystkie osoby nie-
pełnosprawne oraz popieranie 
poszanowania ich przyrodzonej 
godności”. Państwa, które pod-
pisały konwencję zobowiązały 
się m.in. do realizacji praw czło-

wieka i podstawowych wolności 
wszystkich osób niepełnospraw-
nych, bez jakiejkolwiek dyskry-
minacji. Chcąc zrealizować to, 
do czego nasze państwo się zo-
bowiązało niezbędne są zmiany 
w polskim prawie. Środowisko 
osób niepełnosprawnych naj-
lepiej wie, co jest mu potrzeb-
ne i nie ma potrzeby, żeby ktoś 
z zewnątrz za nie decydował, ja-
kie rozwiązania prawne zostaną 
wprowadzone. Właśnie w tym 
celu zorganizowane zostały opi-
sywane przeze mnie debaty. Każ-
dy doradca biorący udział w de-
bacie mógł się wypowiedzieć na 
forum lub pisemnie na temat 
tego, jakie zmiany są jego zda-
niem najbardziej potrzebne.

Siedzimy przy stole, pijemy 
kawkę i słuchamy wykładu al-
bańskiego, niewidomego eks-
perta Siniana Tafaj na temat 
każdego z artykułów konwencji. 
Wykład jest ciekawy, ale długi. 
Obserwuję ludzi. Części kleją się 
oczy, inni siłą woli zmuszają się, 
żeby się skupić, ktoś popija kawę. 

Co da debata o Konwencji  
o prawach osób niepełnosprawnych?

Nic o nas bez nas
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Czy tak tworzy się historia? Czy 
o tych debatach po latach będzie 
się mówiło, że umożliwiły godne 
życie osobom z niepełnospraw-
nością? Może będzie inaczej: po-
siedzimy, posłuchamy, powiemy, 
co nas boli i na tym się skończy? 
Zadaję sobie w ciszy te pytania, 
ale po wykładzie docierają do 
mnie głosy podobnych przemy-
śleń.

Po przerwie możemy się  
w końcu wykazać. Organizato-
rzy dzielą doradców na 8 grup. 
Każda grupa otrzymuje do omó-
wienia jeden z obszarów Kon-
wencji np. dostępność usług, ży-
cie rodzinne, dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości itd. Moja grupa 
otrzymuje do opracowania te-
mat pn. Świadomość otoczenia 
na temat dysfunkcji wzroku. 
Zgadzamy się ze sobą, że temat 
bardzo obszerny, ale damy radę. 
Musimy zdiagnozować, jakie ba-
riery w tym obszarze występują 
oraz zaproponować rozwiąza-
nia. Na 8 osób w grupie tylko ja 
dobrze widzę, więc zostałam wy-
typowana na protokolanta.

Zgodnie dochodzimy do naj-
ważniejszych wniosków. Z wła-
snego doświadczenia wywnio-
skowaliśmy, że choć świadomość 
otoczenia na temat dysfunkcji 
wzroku jest coraz wyższa, jed-

nak wciąż jest w tej kwestii wiele 
do zrobienia. Ustaliliśmy, że naj-
bardziej potrzebne są szkolenia 
m.in. dla otoczenia osób niewi-
domych i słabowidzących, asy-
stentów, dzieci i młodzieży oraz 
urzędników.

Teraz każda grupa prezentuje 
wyniki swojej pracy, a po każdej 
prezentacji nawiązuje się dys-
kusja. Organizatorzy nagrywają 
każde słowo. Na podstawie na-
grań zostanie sporządzony ra-
port. Już im współczuje spisywa-
nia tego wszystkiego i klejenia 
poruszanych tematów w jedną 
logiczną całość.

Na podstawie raportów 
z wszystkich debat i przy po-

mocy kancelarii prawnej mają 
zostać zaplanowane konkretne 
rozwiązania. Co z tego wyjdzie? 
Czas pokaże. Na razie można 
jedynie pogratulować organiza-
torom pomysłu, zaangażowania, 
dobrej organizacji wydarzenia 
i trzymać kciuki za rezultaty 
przedsięwzięcia. 

Debata została zorganizowa-
na przez Polskie Forum Osób 
Niepełnosprawnych oraz part-
nerów, którymi są Warmiń-
sko-Mazurski Sejmik Osób 
Niepełnosprawnych, Lubelskie 
Forum Organizacji Osób Nie-
pełnosprawnych – Sejmik Wo-
jewódzki, Akademia Pedagogiki 
Specjalnej i kancelaria prawna 
Domański Zakrzewski Palinka 
sp. K.

Joanna Kapias
Zdjęcia: Kamil Kuliński  

Lubelskie Forum Organizacji 
Osób Niepełnosprawnych

Zainteresowanych odsyłam 
do strony http://www.lfoon.
lublin.pl/ oraz do treści Kon-
wencji, którą można znaleźć 
na stronie http://www.unic.
un.org.pl/dokumenty/Kon-
wencja_Praw_Osob_Niepel-
nosprawnych.pdf
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Rotary Club Jelenia Góra – 
Cieplice, Rotary Club Wrocław 
– Panaorama oraz Rotary Club 
Polanica Zdrój wspólnymi siła-
mi zorganizowali trzy koncerty, 
z których środki zostaną przeka-
zane na potrzeby Romana Gefta-
sewicza i Szymona Lewandow-
skiego – cierpiącego na szereg 
wad wrodzonych, czekającego na 
poważny i kosztowny zabieg na 
sercu. Wstęp na koncert był bez-
płatny, a dowolne wsparcie moż-
na było przekazać do specjalnych 
pojemników, z którymi chodzili 
wolontariusze.

W programie usłyszeliśmy: 
Introdukcja, Temat i Waria-
cje na klarnet i orkiestrę, Stabat 
Mater na solistów, chór i orkie-
strę (opracowanie kameralne: 
Joachim Linckelmann), wystą-
pili: południowoniemiecki chór 
i orkiestra lekarzy, a także Aga-
ta Chodorek – sopran, Mariola 

Wspaniały koncert dla Romka 

Dolnośląscy rotarianie wspierają leczenie chorych 
chłopaków, mieszkańcy im wtórują 

Stabat Mater na solistów, chór i orkiestrę Gioachino Rossi-
niego, to propozycja z jaką rotarianie wyszli do jeleniogó-
rzan, aby w podzięce za piękny koncert wspomóc chorego 
na stwardnienie rozsiane Romka Geftasewicza. 4 listopada 
w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze 
odbył się jeden z trzech koncertów charytatywnych.

Cierpiol – mezzosopran, Bartosz 
Nowak – tenor, prof. Makal Bog-
dan – bas, Jaroslaw Podsiadlik – 
klarnecista pod batutą Mariusa 
Poppa.

Rotary Club zrzesza na świe-
cie ponad 1,2 miliona członków 
w ponad 3,4 tys. klubów, w 200 
krajach. – Romek dowiedział się 
o swojej chorobie na trzecim roku 
studiów. Dzięki lekarzom i lu-
dziom dobrej woli udało mu się 
skończyć studia. Niestety postępy 
choroby są dość szybkie – mówi-
ła Sabina Moryc z Rotary Club 
Jelenia Góra – Cielice zapraszając 
na koncert i apelując o wsparcie 
Romka, który na zakończenie nie 
krył zachwytu. 

– Super. To się udziela jak 
wokół są dobrzy ludzie. To fan-
tastyczna energia i lepiej się 
wtedy czuję – wyznał Romek 
Geftasewicz. – Dzisiaj chyba tak 
naprawdę zrozumiałem ideę mu-

Darowizny dla Szymona moż-
na przekazywać na subkonto 
Fundacji: 15 1060 0076 0000 
3310 0018 2615 z dopiskiem 
pomoc dla Tomasza Szymo-
na Lewandowskiego – numer  
rejestracyjny 6043. 

Z kolei darowizny dla Roma-
na można przekazywać na 
subkonto Fundacji: 15 1060 
0076 0000 3310 0018 2615  
dla Geftasewicz Roman 
(15092) – darowizna na po-
moc i ochronę zdrowia.
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zyki poważnej. Dźwięk jest trój-
wymiarowy, dyrygent pokazuje 
i włączają się dalsze plany – coś 
wspaniałego i chyba kościół jest 
idealnym miejscem, bo ta wspa-
niała akustyka pozwala posłu-
chać takiej muzyki w pełnym wy-
miarze – dodał Romek dziękując 
wszystkim za wsparcie. – Dzięku-
ję wszystkim ludziom, którzy są 
ze mną, bo dzięki nim wiem, że 
nie jestem sam w tej ciężkiej sy-
tuacji. Dziękuję artystom, którzy 
wystąpili, ludziom, którzy przy-
szli i klubowi Rotary za to, że zor-
ganizował tak wspaniałą imprezę 
– powiedział R. Geftasewicz.

– Jesteśmy zadowoleni, że 
możemy pomóc. Myślę, że środ-
ki się przydadzą i przyczynią do 
poprawy zdrowia i samopoczucia 
– powiedział Jan Twardoń, pre-
zydent Rotary Clubu Wrocław – 
Panaorama. – Pamiętam Romka 
sprzed kilku lat jak zaczęliśmy mu 
pomagać. Widać, że postęp cho-
roby jest niesamowity, ale warto 
pomagać. On się uśmiechał, jest 
zadowolony, a przede wszystkim 
wie, że są ludzie, którym zależy 
na tym, żeby pomagać innym – 
podkreśliła Elżbieta Zakrzewska, 
prezydent Rotary Clubu Jelenia 
Góra – Cielice. Wspólne działa-

nia trzech klubów były też okazją 
do spotkania ludzi dobrej woli, 
którzy na co dzień znają się głów-
nie z kontaktów telefonicznych, 
a przy takich wydarzeniach mo-
gli uściślić współpracę. Ponadto 
ponad 70 artystów miało okazję 
zwiedzić Jelenią Górę.

Patronat nad trzema koncer-
tami objęła Elisabeth Wolbers 
– Konsul Generalnej Republiki 
Federalnej Niemiec we Wrocła-
wiu, a także Akademia Muzycz-
na im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu. 

Tekst i fot. Przemek Kaczałko



8 TU i TERAZ  bezpłatna infolinia  800 700 025

Obecnie wszystkie strony 
internetowe i aplikacje mobil-
ne, w tym dokumenty elektro-
niczne i multimedialne, władz 
publicznych w Europie muszą 
być dostępne dla całego grona 
odbiorców, w tym 80 milionów 
osób niepełnosprawnych. To 
olbrzymi krok do osiągnięcia 
integracyjnego społeczeństwa 
cyfrowego, w którym osoby 
z niepełnosprawnością jak i np. 
seniorzy znajdą dostęp do usług 
internetowych i informacji na 
równi z innymi użytkownika-
mi. Jest to prawo zagwaranto-
wane w Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych, które zo-
stało ratyfikowane przez UE.

W ciągu ostatnich lat człon-
kowie i organizacje partnerskie 
Europejskiego Forum Niepeł-
nosprawności (EDF) walczyły 
o dostępność stron interne-
towych i przyjęcie sensownej 
dyrektywy w oparciu o Kon-
wencję. Pierwotny wniosek 
Komisji Europejskiej dotyczący 
dyrektywy internetowej, został 
opublikowany 3 grudnia 2012 
roku, zawierał jedynie kilka ka-
tegorii usług (podatkowe, pra-
cownicze, edukacyjne i w ma-

O dostosowaniu stron internetowych oraz aplikacji mobilnych do potrzeb osób  
z niepełnosprawnością

DOSTĘPNOŚĆ TO WARUNEK
UCZESTNICTWA W SPOŁECZEŃSTWIE

W Brukseli 26 października Parlament Europejski w końcu 
przyjął dyrektywę o dostępności stron internetowych i apli-
kacji mobilnych organów sektora publicznego (dyrektywa 
internetowa).

łym zakresie zdrowotne) oraz 
miękkich środków egzekucyj-
nych. Ten okres to czas dyskusji 
i prac nad powstaniem jedno-
litego tekstu. Nie obyło się bez 
gorzkich słów w trakcie spo-
tkań. Wśród mocno zaanga-
żowanych eurodeputowanych 
znajduje się m.in. Dtia Cha-
ranzova z Czech, która w trak-
cie rozmów, nieprzynoszących 
żadnego realnego skutku (m.in. 
11 października) – skwito-
wała to krótko: „To naprawdę 
wstyd! To czego potrzebujemy, 
to zasada o samodzielnej egzy-
stencji, a nie fragmentaryczne 
podejście do problemu niepeł-
nosprawności”.

Przewodniczący Europej-
skiego Forum Niepełnospraw-
ności (EDF) Janis Vardaka-
stanis, stwierdził: niniejsza 
dyrektywa to bardzo istotny 
krok w promowaniu praw osób 
niepełnosprawnych w ramach 
UE i zgodnie z Konwencją 
ONZ. Ułatwia w harmonijny 
sposób przeprowadzić praw-
dziwą zmianę, wręcz rewolu-
cję w życiu 80 milionów osób 
z niepełnosprawnością. Dy-
rektywa Web (internetowa) 
wejdzie w życie 20 dni po jej 

opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 
Po tym czasie państwa człon-
kowskie będą miały 21 miesię-
cy na zmianę przepisów kra-
jowych zgodnie z zaleceniami 
dyrektywy. 

Rok po upływie tych 21 
miesięcy wszystkie nowe stro-
ny publiczne UE powinny być 
szeroko dostępne, a starsze po 
2 latach, zaś aplikacje mobilne 
będą musiały być dostosowane 
w 33 miesiące.

Europejskie Forum Niepeł-
nosprawności będzie kontynu-
ować pracę wraz z przedstawi-
cielami poszczególnych państw 
członkowskich nad popraw-
nym i sprawnym wprowadza-
niem dyrektywy na poziomie 
kraju, równocześnie kontrolu-
jąc państwa członkowskie.

Obecna Dyrektywa Web 
(internetowa) nie jest jeszcze 
doskonała. Zostały do dopraco-
wania jeszcze osobną dyrekty-
wą np. medialne usługi audio-
wizualne.

Anna Daskalakis
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Jak mówi Beata Toruńska, 
Kierownik Oddziału Dla Osób 
Specjalnej Troski „zostaliśmy 
zaproszeni do udziału w pro-
jekcie i chętnie skorzystaliśmy 
z możliwości dostosowania na-
szych oddziałów do potrzeb 
osób z autyzmem, uczestniczy-
liśmy w szkoleniach, wizytach 
studyjnych, korzystaliśmy z ma-
teriałów informacyjnych”. 

We wstępie poradnika dla bi-
bliotekarzy możemy przeczytać, 
iż „szacuje się, że w Polsce zabu-
rzenia ze spektrum autyzmu wy-
stępują w przybliżeniu u jednego 
na 150 dzieci. Osoby te są za-
zwyczaj w normie intelektualnej, 

Biblioteka przyjazna osobom z autyzmem

jednak występujące u nich zabu-
rzenie w komunikacji i nietypo-
we zachowania powodują czę-
sto niezrozumienie i negatywny 
odbiór otoczenia, co w konse-
kwencji potęguje ich wycofanie 
społeczne i zamyka drogę do 
swobodnego korzystania z zaso-
bów dziedzictwa narodowego”. 
Dziś w gorzowskiej bibliotece 
wojewódzkiej i wszystkich miej-
skich filiach znajduje się znak 
biblioteki przyjaznej osobom  
z autyzmem, który jest zaprosze-
niem a jednocześnie gwarancją, 
iż w bibliotece pracują osoby 
otwarte na drugiego człowieka. 
Dodatkowo przygotowane zo-

stały specjalne karty czytelnicze, 
przyborniki i tabliczki ułatwiają-
ce komunikację. Można skorzy-
stać również z rozmówek biblio-
tecznych, które strukturalizują 
korzystanie z biblioteki, ułatwia-
ją wypożyczanie książek, filmów, 
audiobooków, przedłużanie oraz 
oddawanie wypożyczonych po-
zycji, a także proszenie o pomoc 
czy przechodzenie z jednej czyn-
ności na drugą. Jedną z inspira-
cji do tworzenia tych materia-
łów były tablice do komunikacji, 
wykorzystywane przez osoby 
posługujące się alternatywny-
mi metodami komunikacji. Jak 
podkreśla Beata Toruńska, bi-
blioteka jest otwarta na wszyst-
kie osoby z niepełnosprawno-
ścią, a dla osób z autyzmem cisza 
i spokój panujące w bibliotece 
stwarzają możliwość przełamy-
wania barier i zdobywania no-
wych umiejętności.

Wojewódzka i Miejska Biblio-
teka Publiczna im. Z. Herberta 
znajduje się przy ul. Sikorskiego 
107 w Gorzowie Wlkp. (www.
wimbp.gorzow.pl). Placówka ma 
kilkanaście filii.

D. Pilecka
– Jesteśmy przygotowani na 

obsługę osób z autyzmem – pod-
kreśla Beata Toruńska.

Biblioteka przyjazna
osobom z autyzmem

Pracownicy Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gorzowie 
Wielkopolskim uczestniczą w projekcie  
„Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z oso-
bami z autyzmem”, realizowanym przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
w partnerstwie z Fundacją SYNAPSIS 
w ramach programu Obywatele dla  
Demokracji, finansowanego z Fundu-
szy EOG.

Autyzm o czym warto wiedzieć
Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka. Pierwsze 

symptomy zauważalne są najczęściej przed ukończeniem 3 roku życia. 
Zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter, nie tworzą 
jednolitego obrazu nieprawidłowości w relacjach społecznych, komuniko-
waniu się oraz w rozwoju funkcjonalnej lub symbolicznej zabawy dlatego 
używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych”. W kontakcie  
z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych ważne są: przyjazne na-
stawienie, cierpliwość, wrażliwość, elastyczność w zachowaniu, akceptacja 
zachowań i unikanie ocen, przestrzeganie zasad, objaśnianie, jakie zacho-
wania jest dobre, a jakie złe, dbanie o ciszę i ograniczanie elementów roz-
praszających uwagę, używanie krótkich i konkretnych zwrotów, proszenie 
o powtórzenie lub pokazanie na piktogramach tego, o czym mówi dana 
osoba jeśli jej wypowiedź jest niezrozumiała, niezwracanie uwagi na poja-
wiające się manieryzmy ruchowe, czyli na przykład kołysanie się, machanie 
rękami.                        Szerzej o autyzmie piszemy na str. 20.
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Bazą był pensjonat EMI 
w Karpaczu, który na czas kon-
ferencji był wyłącznie do naszej 
dyspozycji.  W uroczystości 
otwarcia udział wziął Guber-
nator Dystryktu Krzysztof Ko-
pyciński, DGN D1940 Michael 
Oeff z małżonką, PDG Tadeusz 
Płuziński, który wygłosił wy-
kład inauguracyjny (fragmenty 
zamieszczamy na stronie obok). 
Organizatorów reprezentowali: 
Przew. Komitetu ds. Interactu 
A. Czajkowski, Przewodniczą-
ca Komitetu Międzykrajowego 
Polska-Izrael M. Czajkowska. 
Współorganizatorem był RC 
Jelenia Góra Cieplice, z Elą Za-
krzewską na czele. Klub bardzo 
aktywnie włączył się w proces 
realizacji programu konferencji.

Kraje biorące udział w spo-
tkaniu mają za sobą bardzo trud-
ną historię. Chcemy, aby dzięki 
młodym pokoleniom przeszłość 
ta nie dzieliła, a łączyła nasze 
kraje i narody. Temu celowi słu-
żyły zajęcia i panele dyskusyjne 

Interact w służbie pokoju
W dniach 16-21 października w Karpaczu odbyła się 
I Międzynarodowa Konferencja „Interact w Służbie Pokoju”.  
Do udziału zaproszone zostały delegacje interactorskie  
z Niemiec, Izraela, Ukrainy i Polski. W sumie gościliśmy  
34 interaktorów i 6 opiekunów. 

z młodzieżą. Doskonałym po-
mysłem było wspólne malowane 
plakatu wyrażającego dążenie 
do pokoju na świecie. Młodzież 
bardzo poważnie podeszła do 
dyskusji na zaproponowane 
przez organizatorów tematy. Po-
ziom wypowiedzi był, w ocenie 
moderatora doc. J. Zapruckiego 
oraz PDG T. Płuzińskiego, bar-
dzo wysoki i świadczył o dojrza-
łości dyskutantów. Oprócz zajęć 
merytorycznych organizatorzy 
przygotowali bogaty program 
integracyjno-turystyczny. Zwie-
dzaliśmy Jelenia Górę, Zamek 
Książ, Dolinę Pałaców i Ogro-
dów, sztolnie uranowe, Park 
Miniatur, willę laureata Nagro-
dy Nobla G. Hauptmanna itd. 
Uczestników konferencji przyjął 
Prezydent Jeleniej Góry, który 
sprawował honorowy patro-
nat nad konferencją. Spotkanie 
młodzieży było też doskonałą 
okazją do wymiany poglądów 
i doświadczeń pomiędzy Prze-
wodniczącymi Komitetów ds. 
Interactu w Izraelu – Perah 

Ben-Gad, na Ukrainie – Sier-
giej Sajenko i w Polsce – Adam 
Czajkowski. Stronę niemiecką 
reprezentował Przew. Komisji 
ds. RYLA Reinhold Meier oraz 
Jarek Wistuba jako jeden z po-
mysłodawców i organizatorów 
po stronie niemieckiej. W dele-
gacji izraelskiej uczestniczył też 
Shlomo Blond, który jest odpo-
wiedzialny w D 2490 za pracę 
z młodzieżą. W opinii opieku-
nów i organizatorów cele konfe-
rencji zostały w pełni osiągnięte. 
Dyskusje panelowe wykazały 
zbieżność poglądów młodzieży. 
Podkreślała ona konieczność 
wspólnych wysiłków w celu 
utrzymania pokoju. Udało się 
także osiągnąć cel integracyjny. 
Dowiodły tego między innymi 
wspólnie obchodzone 17 uro-
dziny Omera – jednego z człon-
ków delegacji izraelskiej. Przed-
stawiciele strony niemieckiej, R. 
Meier i J. Wistuba zadeklarowali, 
iż w przyszłym roku konferencja 
odbędzie się w Niemczech. Za-
tem do zobaczenia za rok w Klo-
ster Marienthal.

W imieniu organizatorów 
pragnę serdecznie podziękować 
DG Krzysztofowi Kopycińskie-
mu za poparcie idei organizacji 
konferencji, wsparcie finansowe 
i udział w konferencji. Dzięku-
jemy wszystkim uczestnikom 
i współorganizatorom. Dzięku-
jemy także członkom RC Jelenia 
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Góra Cieplice z nieocenioną Prezydent Elżbietą 
Zakrzewską, którzy swoją pracą i zaangażowaniem 
zapewnili sprawną realizację programu. Dziękuje-
my właścicielce Pensjonatu EMI Pani Danucie Ko-
bylak. W zgodnej opinii wszystkich uczestników 
stworzyła nam prawdziwie domową, ciepłą atmos-
ferę.

Adam Czajkowski,  
przewodniczący komitetu
Małgorzata Czajkowska,  

przewodnicząca komitetu międzykrajowego

POKÓJ I JEGO ZALETY
(fragmenty wykładu inauguracyjnego PDG  

dr. Tadeusza Płuzińskiego)

Jest taka teoria, która mówi, że postęp ludzkości do-
konuje się dzięki wojnom. Wojna powoduje gwałtowne 
przyspieszenie stosowanych w danym czasie technolo-
gii. Dokonują się nowe odkrycia naukowe, realizowane 
są innowacyjne wdrożenia przemysłowe. Zwolennicy tej 
teorii mają na potwierdzenie takiej wizji postępu mnóstwo 
przykładów. Jest jeszcze dalej idąca hipoteza. Mówi ona, 
że wojna leży w naturze człowieka. Ludzkość rozwijała się 
bo ludzie musieli ciągle o coś walczyć. Pogląd ten głosi, 
że stan wojny rozwija człowieka również mentalnie.

(…) Przyjmując te założenia należałoby zgodzić się 
z twierdzeniem, że moje pokolenie to ludzie zmarnowa-
nych szans, ponieważ na obszarze większości terytorium 
Europy, od ponad 70 lat nie było wojny.

Ja jestem z tego dumny i szczęśliwy oraz uważam, 
że to już trzecie pokolenie mieszkające na tych terenach 
miało szczególne szczęście, nieznane dla wielu, których 
wspomniana na wstępie mojego wystąpienia teoria roli 
wojen, nie ominęła. Postęp jaki dokonał się podczas po-
nad siedemdziesięcioletniego okresu pokoju jest ogrom-
ny, jesteśmy tego świadkami a twierdzenie, że tylko woj-
ny nadają naszej cywilizacji szybki rozwój, jest po prostu 
kłamstwem.

Wśród uczestników tego spotkania są przedstawiciele 
krajów, gdzie konflikty zbrojne ciągle występują i w każdej 
chwili mogą nabrać gwałtownego charakteru.

Natura ludzka jest przewrotna, dlatego nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć co może wydarzyć się w niedale-
kiej przyszłości. Nikt natomiast nie ma prawa wmawiać 
nam, że wojna jest sposobem na rozwiązywanie proble-
mów ludzi żyjących na ziemi. Głosiciele potrzeby wojen to 
kompletni głupcy, chociaż częściej to perfidni hipokryci, 
którzy dla realizacji swoich chorych ambicji są skłonni 
poświęcić setki, tysiące a nawet miliony istnień ludzkich. 
(...)

Nasze spotkania mają zapobiec niewiedzy o sobie. 
Poznając się nawzajem, nabieramy do siebie szacunku 
a w dalszej kolejności sympatii, która bardzo często prze-
radza się w przyjaźń.

Nieprzypadkowo na sali są przedstawiciele Niemiec, 
Ukrainy, Izraela i Polski.

We wszystkich tych krajach są grupy ludzi, które 
przedstawiają nas w stosunku do siebie jako wrogów a co 
najmniej ludzi mało wiarygodnych, budzących nieufność.

Rolą spotkań takich jak to, jest oddalać takie poglądy.
Nasze wzajemne poznanie już teraz daje nam pew-

ność, że w tym gronie jesteśmy w stanie ze sobą współ-
pracować i się przyjaźnić.

To doświadczenie i przekonanie mamy obowiązek 
rozpowszechniać i propagować jak najszerzej.

(…) Mam nadzieję, że poznając się wzajemnie, współ-
pracując ze sobą, stajemy się przyjaciółmi, którzy będą 
przekonywać również innych, że każdy konflikt można 
rozwiązać na drodze pokojowych negocjacji.

Najlepszym przykładem załatwiania pokojowo bar-
dzo trudnych problemów, jest polski Okrągły Stół z roku 
1989, który doprowadził do porozumienia między Rzą-
dem a Opozycją, co w konsekwencji spowodowało po-
kojowe wyeliminowanie dominacji ZSRR w całej Euro-
pie Środkowo-Wschodniej, obalenie Muru Berlińskiego 
i Zjednoczenie Niemiec.

Już po przygotowaniu tego wystąpienia, świat obie-
gła wiadomość, że tegoroczną Pokojowa Nagrodę Nobla 
otrzymał Prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos. Uza-
sadnienie Komitetu Noblowskiego przyznającego wspo-
mniana Nagrodę, dokładnie pokrywa się z przemyślenia-
mi zaprezentowanymi w moim referacie.

(...)
Aby wzmocnić tą opinie, przytoczę słowa Laureata, 

Juana Manuela Santosa, które wypowiedział po podpisa-
niu Układu Pokojowego między zwalczającymi się stro-
nami w Kolumbii, 26 września 2016 w obecności ponad 
2000 oficjalnych przedstawicieli reprezentujących więk-
szość krajów świata i najważniejsze organizacje między-
narodowe z ONZ i jej przewodniczącym Ban Ki Munem.

„– Straszna noc pełna przemocy, która okrywała nas 
swym cieniem przez ponad połowę wieku dobiegła koń-
ca. Otwieramy nasze serca na nowy dzień, na wspaniałe 
słońce pełne nowych możliwości, które zajaśniało na ko-
lumbijskim niebie.”

dr Tadeusz Płuziński
PDG D.2231

Karpacz 16-17.10.2016



12 TU i TERAZ  bezpłatna infolinia  800 700 025

Fo
t. 

Pi
ot

r S
zc

ze
pa

ńs
ki

Kilka dni po obchodach Międzynarodowego 
Dnia Osób Niewidomych oraz w roku dwóch 
jubileuszy: 70-lecia Zjednoczenia Ruchu 
Osób Niewidomych w Polsce oraz 65-lecia 
Polskiego Związku Niewidomych „W Służ-
bie Pokoleń”. Pod honorowym patronatem 
Prezydenta Andrzeja Dudy oraz Pierwszej 
Damy Agaty Kornhauser-Dudy odbyło się 
20 października w Pałacu Prezydenckim 
spotkanie, podczas którego 23 osoby związa-
ne z ruchem niewidomych odebrały wysokie 
odznaczenia państwowe.

Jak powiedział Prezydent RP 
Andrzej Duda, jest to środo-
wisko niezwykle zasłużone dla 
Polski. – Chylę przed Państwem 
czoła jako Prezydent Rzeczypo-
spolitej dzisiaj, bo to są dziesię-
ciolecia czynienia przez państwa 
naszego kraju, Polski – Rzecz-
pospolitą. To znaczy taką, która 
w miarę jak to tylko możliwe jest 
równa dla wszystkich, w której 
życie w miarę możliwości jest 
dla wszystkich jednakowo do-

Niewidomi nagrodzeni
przez Prezydenta RP

Andrzej Duda: Polska będzie państwem nowoczesnym, gdy będą równe szanse dla wszystkich obywateli

stępne – mówił prezydent pod-
czas spotkania podkreślał.

– Tylko wtedy Polska będzie 
państwem nowoczesnym, tylko 
wtedy Polska będzie państwem, 
o którym będzie można mówić, 
że jest na wyżynach cywiliza-
cyjnych, gdy będą stwarzane jak 
najlepsze szanse każdemu jej 
obywatelowi, także temu, którego 
los dotknął niepełnosprawno-
ścią, w tym przypadku niepeł-
nosprawnością narządu wzroku 

– dodał prezydent. Podkreślił, że 
niezwykle ważne dla każdego cy-
wilizowanego społeczeństwa jest, 
„aby wykluczonych nie było”.

– Jestem wdzięczny wszyst-
kim tym (…), którzy myślą 
o innych, którzy myślą o tym, 
jak uczynić Polskę dostępną, jak 
uczynić Polskę nowoczesną, jak 
uczynić Polskę Rzeczpospolitą 
w pełnym tego słowa znaczeniu 
– mówił prezydent. 

Jedna z odznaczonych, pre-
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zes Polskiego Związku Niewidomych 
(PZN) Anna Woźniak-Szymańska pod-
kreśliła, że ruch osób niewidomych 
w Polsce to zasługa ludzi, którzy nie po-
godzili się z własnym losem i walczyli 
o lepsze jutro. – Tworzyli miejsca pracy, 
walczyli o edukację, walczyli o dostęp-
ność do leczenia, rehabilitacji – wyli-
czyła.

– Dzisiaj także marzymy, ale nasze 
marzenia nie dotyczą tylko zaspokaja-
nia podstawowych potrzeb (…). Dzisiaj 
marzymy o systemowych rozwiąza-
niach, np. takich jak narodowy program 
rehabilitacji, który gwarantowałby rów-
ny dostęp wszystkim osobom niewido-
mym i słabowidzącym do świadczeń 
gwarantowanych – powiedziała prezes 
PZN. 

Podczas uroczystości w Pałacu Pre-
zydenckim PZN wręczył też swoją na-
grodę „Człowieka Roku". Otrzymała ją 
Ewa Fraszka-Groszkowska. Jak powie-
działa Woźniak-Szymańska: pasjonatka 
nauki korzystania z pisma punktowego 
dla niewidomych, a także wielka propa-
gatorka czytelnictwa wśród dzieci, mło-
dzieży i osób dorosłych.

Osoby, które uczestniczyły w spotka-
niu u Prezydenta RP zgodnie przyznały, 
że spotkanie odbyło się w miłej atmos-
ferze i po lekkim stresie na początku 
wszyscy później czuli się jak w rodzin-
nym gronie.

Andrzej Koenig
niewidomy

Za zasługi w działalności na rzecz osób  
potrzebujących pomocy oraz wsparcia,  

zagrożonych wykluczeniem społecznym  
odznaczeni  przez Prezydenta RP zostali:

KRZYŻEM KAWALERSKIM  
ORDERU ODRODZENIA POLSKI: 

Norbert GALLA, Wiesława KOWALSKA,  
Elżbieta OLEKSIAK, Małgorzata PACHOLEC,  

Anna WOŹNIAK-SZYMAŃSKA,  
Teresa WRZESIŃSKA

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi:  
Maria OKULSKA, Ksiądz Kazimierz OLSZEWSKI,  

Teresa SZUMOWSKA

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI:  
Jadwiga BRONIEC, Siostra HIERONIMA,  

Zbigniew CZERSKI, Romuald JANTARSKI,  
Józef MAŁOSEK, Tadeusz PIOTROWSKI,  

Józef PLACHA, Mirosław SZYMCZYK

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI:  
Elżbieta BANIA, Zdzisława KRUPA, Marian KUSAJ,  

Jolanta MACIEJEWSKA, Jan ORTYL,  
Krystyna PACHOLIK, Ewa REDZIMSKA,  

Aleksander RODZIEWICZ

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI:  
Jerzy ŁĄCZNY, Dorota MORYC,  

Małgorzata MUSIAŁEK
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Rada Działalności Pożytku 
Publicznego to organ opiniodaw-
czo-doradczy Prezydenta, Staro-
sty, Burmistrza, Wójta i pełni rolę 
konsultacyjną. 

Kim jest nowy przewodni-
czący? Mirosław Bołociuch od 
dwóch lat prowadzi swoje sto-
warzyszenie. Od 26 lat jest in-
struktorem sportowym, posia-
da również międzynarodowe 
uprawnienia instruktorskie. Jest 
nie tylko nauczycielem japońskiej 
sztuki walki dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, ale również organi-
zatorem półkolonii dla najmłod-
szych z Jeleniej Góry. Ma 56 lat 
i zanim związał się z ju jitsu, wiele 
lat pracował w wielkich firmach. 
Przewodniczącym jeleniogór-
skiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego został wybrany 15 
listopada i będzie pełnił tę funk-
cję przez najbliższe dwa lata. 

– Wiem, że w naszym mie-
ście jest wiele organizacji pożyt-
ku publicznego, które czują się 
pozostawione same sobie, przez 
co nie mają większej motywacji 
do działania – mówi Mirosław 
Bołociuch. – Wiele środowisk 
działających w sferze OPP jest też 
u nas skonfliktowanych, dlatego 
zrobię wszystko, by – jeśli to tyl-
ko będzie możliwe – pogodzić je. 
Chcę pokazać, że działając razem 

Po wyborach do Rady Działalności 
Pożytku Publicznego 

Mirosław Bołociuch, prezes Stowarzyszenia Jeleniogórski 
Okręg Ju Jitsu został wybrany na przewodniczącego jelenio-
górskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jeleniej 
Górze. Zastąpił Arkadiusza Wojtkiewicza, który po roku 
pracy zrezygnował z tej funkcji. – Moją misją jest zjednocze-
nie i zaktywizowanie wszystkich organizacji funkcjonujących  
w naszym mieście, bo razem można wiele zrobić dla miesz-
kańców – mówi Mirosław Bołociuch. 

można zrobić naprawę o wiele 
więcej dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych, zarówno w sferze sportu, 
jak i w innych dziedzinach. 

– Jelenia Góra jest miastem 
seniorów, którzy czują się odsu-
nięci na bok, a przecież można 
wykorzystać ich wiedzę i do-
świadczenia do działania, a także 
zaangażować ich do uczestnic-
twa we wspólnych projektach. 
Chciałbym też zmieniać obecną 
rzeczywistość i zaangażować do 
działania młodych. Tych swo-
ich założeń nie zrealizuję jed-
nak sam. Potrzebuję do pomocy 
przede wszystkim przedstawi-
cieli jeleniogórskich OPP, jak 
i mieszkańców. Wspólnie może-
my pozyskiwać o wiele większe 
pieniądze i organizować ciekawe 
przedsięwzięcia – dodaje Miro-
sław Bołociuch. 

Kontrkandydatką Mirosława 
Bołociucha była Halina Moszyń-
ska, która podczas niejawnego 
głosowania otrzymała o jeden 
głos mniej (5 głosów) od wy-

branego. Wiceprzewodniczącym 
rady jest Lech Piotrowski, a sekre-
tarzem Robert Obaz. Najbliższe 
spotkanie Rady Działalności Po-
żytku Publicznego z organizacja-
mi pozarządowymi zaplanowane 
jest na 8 grudnia br. w Książnicy 
Karkonoskiej.

Nie zagłębiając się w szczegóły 
Rada ma pomagać Prezydento-
wi w kreowaniu polityki miasta, 
wspierając Ruch Obywatelski 
wyrażany przez organizacje po-
zarządowe. Pierwsza Rada w 
czasie 2-letniej kadencji nie zali-
czyła sukcesów. Obecna po roku 
3-letniej kadencji wypracowa-
ła nowelizację kryteriów oceny 
wniosków konkursowych. Czy 
to dużo czy mało? Z obiektywną 
życzliwością będziemy obserwo-
wać pracę tej Rady. 

Angelika Grzywacz-Dudek 

Skład jeleniogórskiej RDPP: Mirosław Bołociuch, Bogu-
sław Gałka, Zygmunt Łaskawiec, Robert Obaz, Lech Piotrow-
ski, Sylwia Rehlis, Stanisław Schubert, Marcin Wierzchucki,  
Arkadiusz Wojtkiewicz, Adam Wojtowicz, Halina Moszyń-
ska, Leszek Wrotniewski, Maciej Zawierucha, Janina Ziętek  
i Honorata Ziubrak. 
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1 października – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 
20 października – Europejski Dzień Seniora, 20 listopada – 
Ogólnopolski Dzień Seniora. W tych dniach oczy wszystkich 
były zwrócone ku osobom starszym i ich potrzebom. Jest 
jeszcze wiele do zrobienia na rzecz poprawy sytuacji osób 
starszych. Warto zacząć od tych najbliższych – rodziny, są-
siadów, naszych lokalnych społeczności. To zadanie zarówno 
dla instytucji publicznych, organizacji jak i każdego z nas.

Dzień Seniora w Piechowicach 
Działalność każdej organizacji 

uzależniona jest od aktywności 
członków oraz od osób przychyl-
nych i wspierających. Skierowano 
podziękowania do Burmistrza 
Piechowic Witolda Rudolfa za 
finansowe wsparcie w roku 2016 
i do gości zaproszonych, których 
obecność podnosi rangę uroczy-
stości i umacnia w przeświadcze-
niu, że to co robimy jest dostrze-
gane i uznawane.

W części artystycznej wystą-
pił zespół „Szklarki”, złożo-
ny z naszych członków i nie 
tylko nam umilający czas, 
ale występujący też na wie-
lu innych scenach naszego 
powiatu. W czasie wieczor-
ka tanecznego kończącego 
obchody przeprowadzono 
zbiórkę charytatywną dla 
chorej na nowotwór miesz-
kanki Piechowic i jej rodzi-
ny, która przestała być eko-
nomicznie wydolna.

Piechowiccy Seniorzy 
życzą wszystkim, żeby doj-

rzały wiek był czasem aktywnym, 
pełnym pasji i możliwości, a jed-
nocześnie czasem spełnienia, sa-
tysfakcji i poczucia znalezienia 
właściwego miejsca w życiu. 
Mamy jednocześnie nadzieję, że 
Dzień Seniora będzie niósł za 
sobą nowe inicjatywy, które za-
owocują poprawą jakości życia 
seniorów oraz pomogą lepiej wy-
korzystać ogromny potencjał 
który drzemie w tej grupie spo-
łecznej.

Tekst i zdjęcia:
 Henryk Janowski

Henryk Janowski jest przewodniczącym Koła PZERiI oraz peł-
nomocnikiem Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych 
i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej dla Piechowic. Dyżury pełno-
mocnika odbywają się w każdy czwartek godz. 10-12 w Urzędzie 
Miasta w Piechowicach.

Seniorzy to bardzo liczna gru-
pa naszej piechowickiej społecz-
ności, mająca duży potencjał, 
olbrzymie doświadczenie 
i możliwości, na co dzień 
udowadniająca, że koniec 
aktywności zawodowej nie 
jest tożsamy z końcem ak-
tywności w życiu społecz-
nym. Obchody Dnia Seniora 
zorganizowaliśmy w trzech 
częściach:

1. 21 października – re-
kreacyjno-turystyczna – 
wycieczka do Drezna dla 44 
osób.

2. 25 października – du-
chowa – msza św. w intencji 
seniorów w kościele parafialnym 
pw. św. Antoniego Padewskiego 
w Piechowicach.

3. 29 października – uroczy-
stość oficjalna zakończona czę-
ścią artystyczno-rozrywkową.

W uroczystości udział wzię-
li zaproszeni goście m.in. pani 
poseł na Sejm Zofia Czernow, 
pan Burmistrz Piechowic Witold 
Rudolf, pan wiceprzewodniczą-
cy Rady Miasta Piechowic Józef 
Nadolny, pan Prezes KSON Sta-
nisław Schubert, pan wiceprze-
wodniczący Oddziału Rejonowe-
go PZERiI Czesław Chojecki oraz 
członkowie władz innych organi-
zacji pozarządowych.

Uroczystość zdominowa-
ły podziękowania dla byłej 
przewodniczącej naszego koła  
PZERiI pani Krystyny Kowalik, 
która ze względów osobistych 

zrezygnowała z pełnienia funkcji. 
Zarząd koła podziękował za wie-
loletnią (14 lat) pracę społeczną 

jako przewodniczącej na rzecz 
piechowickiego środowiska osób 
starszych i nie tylko. Krysia, bo 
tak się do niej zwracamy, zawsze 
wykazywała się pracowitością, 
aktywnością i kreatywnością, 
była wszędzie tam, gdzie można 
było coś zainicjować, zorganizo-
wać, komuś pomóc, coś załatwić. 
Za Twoją postawę i trud tą drogą 
jeszcze raz dziękujemy.

Ciepłe słowa padły ze strony 
zaproszonych gości w kierunku 
pani Krystyny Kowalik jak i zgro-
madzonych ponad 80 uczestni-
ków uroczystości.
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Do ARS POETICA, prowadzonego przez 
Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnole-
skiej, zapraszani są twórcy regionalni, któ-
rzy w ten sposób chcą się podzielić z innymi 
swoją twórczością. Są wśród nich również 
osoby niepełnosprawne i dla nich często jest 
to jedyny kontakt z odbiorcą i czasami jedy-
na możliwości przełamania własnej ułom-
ności.

Seniorzy od lat spotykają się w Osiedlowym 
Domu Kultury na jeleniogórskim Zabobrzu. Prócz 
wielu atrakcji jakie zapewnia im ta placówka kul-
turalna, mają okazję zetknąć się twórcami regionu 
jeleniogórskiego w ramach comiesięcznego cyklu 
literackiego ARS POETICA, które zostało powoła-
ne przez dyrektor ODK Sylwię Motyl-Cinkowską.

10 października w kawiarni Muza ODK odbyła 
promocja książki Anny Boruty-Lechowicz „Poto-
mek Kresów”, która pochodzi z Kresów Wschod-
nich. We Wrocławiu, w Wyższej Szkole Rolniczej 
ukończyła studia, po których przeniosła się do 
Jeleniej Góry wraz z mężem, dziekanem Akade-
mii Ekonomicznej; pisze wiersze i prozę wydawa-
ną w almanachach i antologiach Stowarzyszenia 
W Cieniu Lipy Czarnoleskiej, do którego należy 
od samego początku. 

„Potomek Kresów” jest spełnieniem obietni-
cy, którą autorka dała przed śmiercią ojcu, Kazi-

Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej otwarte dla wszystkich piszących

MIEJSCE, KTÓRE GROMADZI TWÓRCÓW

mierzowi Borucie, a powodem była książka jego 
kolegi o Liceum Pedagogicznym w Brzegu, gdzie 
razem pracowali, a w której wspomniał go, jako 
takiego sobie nauczyciela wychowania fizycznego. 

– Ojciec przyszedł bardzo rozżalony – mówi 
Anna Boruta-Lechowicz – „a przecież ja mu opo-
wiedziałem jak wyglądała praca w szkole po woj-
nie. Ty od początku tam byłaś, ty wiesz wszystko, 
opisz to, proszę”. Na początku byłam przerażona. 
Ale gdy zaczęłam pisać, zaczęłam odkrywać w mo-
jej głowie obrazy, które zapisały się mnie jako ma-
łemu dziecku i w miarę powstawania książki, ze 
wspomnień i notatek, wszystko ułożyło w całość. 
Tak, jakby ojciec pisał ze mną.
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Przez całe życie dewizą Potomka Kresów była 
łacińska sentencja „Mens sana in corpore sano” 
(W zdrowym ciele zdrowy duch), od dzieciństwa 
uprawiał sport, który pomógł mu przetrwać trzy 
obozy Oświęcim, Flossenburg i Dachau. Tato, 
były więzień i to jeszcze polityczny (AK), w mie-
ście zajętym przez radziecką jednostkę wojskową 
z lotniskiem, nie miał łatwego życia, nawet swego 
boksu nie mógł użyć w stosunku do bezczelnych 
szabrowników, jak opisuje autorka w swojej nocie 
biograficznej do antologii „Dekada kwitnących 
lip” wydanej we wrześniu 2016 r. Potem praco-
wał w Liceum Pedagogicznym w Brzegu, swoją 
postawę i duch patriotyzmu przelewał na uczącą 
się młodzież. Te właśnie cechy ujęły panie profe-
sor Halinę Lejczak i Ewelinę Zwolnicką z LO im.  
K. Cypriana Norwida w Cieplicach, które przygo-
towały swoich uczniów z klas IIIa i IIIe do występu 
na scenie w ODK. Anna Zębik, Mira Kępińska, Kin-
ga Waszniewska, Kirył Pietruczuk, Maksymilian 
Niemczyk, Michał Kuśmirek zaprezentowali zebra-
nym gościom fragmenty książki „Potomek Kresów” 
pod hasłem patriotyzm, wiara, bohaterstwo.

Oprawę muzyczną zapewnili tego wieczoru: 
Janusz Bojdzio, który zagrał i zaśpiewał na gita-
rze „Balladę wrześniową” Jacka Kaczmarskiego 
i Andrzej Gniewek, który sprezentował zebranym 
na sali gościom mały koncert na skrzypcach. Na-
stępnie chóry „Quo vadis” z Kowar i „Światło Ser-
ca” z Jeleniej Góry pod batutą Andrzeja Gniewki, 
razem z bohaterką wieczoru, która jest również 
członkinią tego ostatniego chóru zaśpiewały na-
strojowe pieśni ekumeniczne a’capella.

Jarosław Czarnoleski
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Kopert za mało czy przepisy nieżyciowe?
Czy zmotoryzowany inwalida, który nie 
znajdzie wolnego miejsca na tzw. koper-
cie może bezpłatnie zaparkować w płatnej 
strefie miejskiej? W Kołobrzegu nie może. 
Władze miasta podpowiadają inwalidom, 
aby... wykupili specjalny, roczny abona-
ment w preferencyjnej cenie. Jak sytuacja 
wygląda w innych miastach regionu?

Na ogół zmotoryzowani tury-
ści-inwalidzi, którzy odwiedzają 
Kołobrzeg jeśli nie znajdą wol-
nego miejsca na tzw. kopercie, 
parkują na najbliższym wolnym 
miejscu i w konsekwencji zosta-
ją ukarani mandatem. Dotyczy 
to zwłaszcza turystów i wynika 
z nieznajomości kołobrzeskich 
realiów i braku wiedzy: lepiej 
opłaciłoby się im wykupić nawet 
roczny abonament na parkowa-
nie w płatnych strefach, który 
wynosi 20 zł. – Dużo podróżuję 
po Polsce, na ogół wszędzie inwa-
lidzi mogą parkować bezpłatnie 
na najbliższym wolnym miejscu, 
nawet jeśli jest to miejsce na miej-
skim parkingu płatnym. To nie 
fanaberia, a konieczność związa-
na z fizycznymi ograniczeniami. 
A w Kołobrzegu zapłaciłem man-
dat – dziwi się inwalida z połu-
dniowej Polski.

Problemem zainteresowa-
liśmy radną Karolinę Szarłatę-
-Woźniak, a jednocześnie dorad-
cę ds. niepełnosprawnych przy 
kołobrzeskim staroście. Radna 
złożyła interpelację do władz 
miasta z prośbą o zniesienie abo-
namentu rocznego za parkowa-
nie pojazdów w strefach płatnego 
parkowania dla osób z niepeł-
nosprawnościami oraz ich opie-
kunów poza wyznaczonymi tzw. 
kopertami. Uzasadnia to brakiem 
miejsc do parkowania również 
na kopertach, szczególnie latem. 

„Stan zdrowia inwalidy może 
utrudniać mu dostanie się do 
parkometru, kolejną przeszkodą 
są istniejące bariery architekto-
niczne oraz zbyt mało miejsca do 
poruszania się na przestrzeniach 
parkingowych” – czytamy w in-
terpelacji.

W odpowiedzi Jerzy Wolski, 
zastępca prezydenta Kołobrze-
gu podkreśla, że obowiązująca 
stawka nie jest wygórowana. Po-
równuje ją do wysokości abona-
mentu dla niepełnosprawnych 
w płatnych strefach parkowania 
w innych miastach, np. w Gdyni 
wynosi ona 30 złotych, ale mie-
sięcznie. Natomiast w Koszali-
nie, Gdańsku i Sopocie inwalidzi 
płacą za parkowanie bez żadnych 
ulg, według stawek obowiązują-
cych dla wszystkich kierowców. 
J. Wolski wyjaśnia też, że: (…)
wysokość pobieranej opłaty za 
abonament dla osoby niepeł-
nosprawnej w strefach płatnego 
parkowania na terenie Gminy 
Miasto Kołobrzeg jest kwotą 
symboliczną. Do chwili obecnej 
osoby zainteresowane nie wno-
siły uwag co do wprowadzonego 
abonamentu, w wręcz przeciwnie 
zaobserwowano coraz to większą 
chęć z jego korzystania. Wobec 
powyższego nie znajduję pod-
staw do zniesienia abonamentu 
(…) – uzasadnia.

W centrum Jeleniej Góry w godzinach pracy urzędów  
i instytucji trudno znaleźć wolne miejsce.

W Jeleniej Górze  
jest podobnie

Podobne zasady obowiązu-
ją w innych miastach w Polsce. 
W Jeleniej Górze parkując na 
zwykłym miejscu też trzeba pła-
cić. – To trochę nie w porządku 
– uważa niepełnosprawny jele-
niogórzanin Adam Prutis. Dla-
czego? – Bo jak już człowiek wy-
bierze się do centrum to zwykle 
koperty są zajęte i nie ma gdzie 
stanąć.

Jak mówi, z kartą inwalidzką 
powinno być za darmo. – Wia-
domo przecież, że nie przyjeżdża 
się tu po to, by stać cały dzień na 
parkingu, tylko po to, by załatwić 
sprawę i odjechać.

Pan Adam często podjeżdża do 
Karkonoskiego Centrum Medycz-
nego, do którego najłatwiej podje-
chać od ulicy Bankowej. A to ścisłe 
centrum, najbardziej oblegany par-
king w mieście. – Nie powiem, jest 
tam 4 czy 5 kopert, ale na począt-
ku ulicy, czyli daleko od szpitala. 
A i tak zwykle ktoś tam stoi – mówi.

Naprzeciwko wejścia do 
KCM-u są dwie dodatkowe ko-
perty, ale tu znalezienie wolnego 
miejsca graniczy z cudem.

Zastępca prezydenta Jeleniej 
Góry Jerzy Łużniak uważa, że nie 
ma potrzeby zmiany przepisów. 
– Liczba miejsc dla osób niepeł-
nosprawnych w strefie płatnego 
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parkowania jest zgodna z prze-
pisami. I wystarczająca – mówi. 
– Nie mamy sygnałów, że jest to 
duży problem.

W biurze operatora, który ad-
ministruje strefą słyszymy, że nie 
ma zbyt wielu przypadków kara-
nia inwalidów mandatami za brak 
opłaty za parkowanie. – Zdarza 
się to sporadycznie, może dwa 
razy do roku – mówi nam pra-
cownica.

Adam Prutis uważa, że można 
byłoby zrobić ukłon w kierunku 
osób z niepełnosprawnością. – 
Jak już nie chcą za darmo, to niech 
pobierają symboliczną złotówkę. 
Tak, jak to ma miejsce w szpita-
lu wojewódzkim – mówi. – Nie-
pełnosprawny płaci złotówkę bez 
względu na to, jak długo stoi. To 
opłata, którą można przełknąć.

Wysiłki na rzecz zmiany tego 
przepisu nakazującego płacenie 
wielokrotnie podejmował Kar-
konoski Sejmik Osób Niepełno-
sprawnych. – Proponowaliśmy 
model legnicki, gdzie w przypad-
ku, gdy koperta jest zajęta, inwali-
da może stanąć nieodpłatnie obok 
– mówi prezes Sejmiku Stanisław 
Schubert. Władze miasta dotąd 
jednak przepisów nie zmieniły.

Cieszyn i okolica  
– co kraj to obyczaj

W Skoczowie parkingami 
opiekuje się Miejski Zarząd Dróg 
(MZD). Jeżeli tzw. koperta jest 
zajęta, wówczas niepełnospraw-
ny ma prawo do bezpłatnego 
zaparkowania na pierwszym 
wolnym stanowisku umieszcza-
jąc w widocznym miejscu swoją 
kartę. – Nie przypominam so-
bie, żeby w Skoczowie było takie 
zdarzenie, w którym osoba nie 
posiadająca „karty parkingowej” 
zatrzymała się na miejscu dla 
niepełnosprawnych – przekazał 
naszemu dziennikarzowi dyżurny 
w skoczowskiej Straży Miejskiej.

Wisła to miejscowość typowo 
turystyczna. W ścisłym centrum 

miasta są cztery miejsca bezpłat-
ne dla osób niepełnosprawnych. 
Niestety, każda osoba parkująca 
poza tymi miejscami, nawet jeże-
li jest niepełnosprawna i posiada 
„kartę parkingową”, musi uiścić 
opłatę w parkomacie lub u osoby 
do tego uprawnionej.

Podobnie jest w Cieszynie. 
Patrole straży miejskiej patrolu-
ją m.in. miejsca parkingowe, ale 
zarządcami tych miejsc są różne 
osoby i instytucje. I zasady obo-
wiązujące na tych parkingach są 
różne, w zależności od tego, kto 
nimi zarządza.

Z kolei w Ustroniu każda oso-
ba niepełnosprawna, która podje-
dzie na parking, a w miejscu wy-
znaczonym do parkowania przez 
nią stoi samochód nieuprawnio-
ny do parkowania, może zająć 
pierwsze wolne miejsce na par-
kingu umieszczając „kartę par-
kingową” w widocznym miejscu. 
Jeżeli miejsca parkingowe są za-
jęte na kopertach przez niepełno-
sprawnego to musi uiścić opłatę 
parkingową.

W Gorzowie też płacą
W Gorzowie Wielkopolskim 

zadania związane z funkcjono-
waniem strefy realizują wspólnie 
Wydział Gospodarki Komunal-
nej i Transportu Publicznego 

oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
W przypadku, gdy wyznaczone 
miejsce (tzw. koperta) jest za-
jęte, osoba z niepełnosprawno-
ścią może zaparkować na innym 
miejscu, ale musi wnieść opłatę 
według cennika. Ważnym udo-
godnieniem dla kierowców w Go-
rzowie Wlkp. jest zniesienie opłat 
w soboty (podobnie jest w Jeleniej 
Górze). 

W roku 2014 Lubuski Sejmik 
Osób Niepełnosprawnych reali-
zował kampanię „Dla kogo ko-
perta?”, której celem było zwróce-
nie uwagi na korzystanie z miejsc 
wyznaczonych tylko przez osoby 
uprawnione oraz umożliwienie 
bezpłatnego korzystania z miejsc 
postojowych w sytuacji, gdy „ko-
perta” jest zajęta. Obecnie coraz 
częściej zaobserwować można 
wolne miejsce oznaczone „ko-
pertą”, na którym może zaparko-
wać osoba posiadająca uprawnie-
nia, czyli kartę parkingową osoby 
niepełnosprawnej, jednak nadal 
problemem jest czas postoju na 
tzw. „kopercie”, która niejedno-
krotnie zajmowana jest przez cały 
dzień przez jednego kierowcę. 
Pozostaje liczyć na empatię kie-
rowców.

Jolanta Wiatr 
współpraca: Dorota Pilecka,  

Andrzej Koenig, Robert Zapora

– Mogliby przynajmniej obniżyć opłatę do złotówki – mówi Adam Prutis.
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Według definicji mamy do czynienia z niejednorodnym, 
wieloprzyczynowym i całościowym zaburzeniem we wszyst-
kich sferach funkcjonowania. Jako, że jest to coraz częściej 
występująca „przypadłość” diagnozowana u dzieci, to posta-
ramy się przybliżyć ten temat. W badaniach statystycznych 
widzimy że autyzm staje się epidemią XXI wieku. Około 15 
lat temu autyzm był diagnozowany średnio raz na 10000 
dzieci, dziesięć lat temu było już 1/1000, a na dzień dzisiejszy 
jest to częściej niż 1/50. 

TERAPIA  AUTYZMU

Problemy z jakimi boryka-
ją się dzieci (i osoby dorosłe) 
cierpiące na autyzm możemy 
podzielić na kilka grup. Każda 
z tych grup, kilka lub wszystkie 
na raz rozwijają się nie harmo-
nijnie.

Pierwsza grupa związana jest 
z umiejętnością porozumiewa-
nia się. Osoby chore na autyzm 
porozumiewają się swoim meta 
językiem, który jest bardzo cha-
rakterystyczny dla każdej osoby. 
Czasami zdarza się, że mowa 
w ogóle nie jest wykształcona 
i porozumiewanie się ze świa-
tem opiera się na piktogramach. 

Druga grupa zaburzeń do-
tyczy emocji. Osoby chore nie 
umieją właściwe gospodarować 
emocjami, mają problem z ich 
zrozumieniem oraz adekwat-
nym wyrażeniem – często reak-
cje są zbyt intensywne do zaist-
niałej sytuacji. Należy pamiętać, 
że brak oznak emocjonalnych 
u osoby chorej wcale nie ozna-
cza, że osoba taka nic nie czuje 
lub nie ma emocji.

Trzecia grupa zaburzeń wiąże 
się z budowaniem relacji z inny-
mi ludźmi. Grupa ta często po-
łączona jest lub wynika z grupy 
pierwszej, tj. brakiem poprawnej 
komunikacji. Kiedy nie umiemy 
się właściwie komunikować ze 
światem zewnętrznym zaczyna 
nas on napawać lękiem, dlatego 
osoby autystyczne najczęściej są 
wycofane – z powodu niezrozu-
mienia zjawisk ich otaczających.

Czwarta grupa zaburzeń po-
wiązana jest z przetwarzaniem 
bodźców. Bardzo często bodźce 
dobiegające z otoczenia są nie-
prawidłowo odbierane – bodźce 
słuchowe i wzrokowe często są 
odbierane w sposób nadmier-
ny, inne bodźce często bywają 
pomijane. Zaburzenia te czę-
sto uniemożliwiają prawidło-
we funkcjonowanie w świecie, 
a w początkowej fazie rozwoju 
uniemożliwiają sprawną zabawę 
dziecka. Dlatego zabawy z dzieć-
mi autystycznymi muszą być do-
pasowane do ich potrzeb i mu-
szą je odpowiednio stymulować.

Niestety do tej pory nie ma 
jednej i udowodnionej teorii co 
jest przyczyną autyzmu. Wśród 
doniesień ze świata medycznego 
możemy dostrzec kilka głów-
nych kierunków poszukiwań:

Genetyka – do niedawna 
była to główna teoria, ale ostat-
nie badania pokazują, że raczej 
jest to tylko jeden z elementów 
całej układanki.

Niedobór witaminy D – re-
ceptory tej witaminy pojawiają 
się w mózgu już na wczesnym 
etapie rozwoju mózgu, dlatego 
jej brak może spowodować zły 
rozwój układu nerwowego.

Pole elektromagnetyczne – 
badania z 2007 roku udowadnia-
ją, że EMR w połączeniu z innymi 
czynnikami może przyspieszać 
rozwój autyzmu. Mechanizm za 
tym stojący opiera się na uszko-
dzeniu błon komórkowych a co 

za tym idzie kumulowaniu metali 
ciężkich w organizmie.

Rtęć – to silna neurotoksyna 
uszkadzająca układ nerwowy 
i immunologiczny. Jesteśmy na 
nią narażeni w szczepieniach, 
spalinach paliw, oparach żaró-
wek energooszczędnych i wielu 
innych. Na dzień dzisiejszy jest 
coraz więcej wyroków sądowych 
i badań potwierdzających wpływ 
szczepień (i rtęci) na powstawia-
nie autyzmu.

Plastik – konkretnie ftalany. 
Badania z 2009 roku udowadnia-
ją, że związki te mają negatywny 
wpływ na układ hormonalny 
zarówno u dziecka, jak i u pło-
du w łonie matki. Prawdopodo-
bieństwo autyzmu jest dwukrot-
nie większe u dzieci narażonych 
na ciągłą ekspozycję na ftalany.

Układ pokarmowy – teoria 
ta łączy w sobie wszystkie po-
wyższe. Sprowadza ona w skró-
cie autyzm do choroby związa-
nej z zatruciem organizmu przez 
toksyny, co jest spowodowane 
nieprawidłowym funkcjono-
waniem układu pokarmowego. 
Należy pamiętać, że układ po-
karmowy oprócz tego, że odpo-
wiada za wchłanianie substancji 
odżywczych, reguluje również 
układ odpornościowy oraz po-
średnio układ hormonalny.

Pamiętajmy, że każda osoba 
z autyzmem jest wyjątkowa i nie 
ma jednego schematu postępo-
wania. Dla każdej osoby należy 
ułożyć zindywidualizowany plan 
terapii, który będzie uwzględniał 
jej predyspozycje, mocne i słabe 
strony. Należy również pamię-
tać, że nie ma jednej cudow-
nej metody, a w praktyce nale-
ży w sposób umiejętny łączyć 
różne podejścia terapeutyczne. 
W następnym odcinku opisze-
my opracowaną pionierską tera-
pię autyzmu.

Opracował Mateusz Malinowski
ALT-MED Centrum Rehabilitacji  

i Promocji Zdrowia w Cieszynie
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Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał na-
grodę zespołową za wybitne, nowatorskie rozwiązania w za-
kresie pomocy społecznej w 2016 r., wspólnej inicjatywie Go-
rzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacji „Ad Rem”,  
Stowarzyszenia „Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzow-
ski” oraz Medycznego Studium Zawodowego.

Usługi pomocowe na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych 
w Gorzowie Wielkopolskim docenione przez ministra

Pomysł wypalił

W Gorzowie jest coraz więcej 
osób starszych, samotnych i po-
trzebujących pomocy. Aby pomóc 
tym osobom, powstało partner-
stwo, które pozwoliło na posze-
rzenie oferty pomocowej dla osób 
starszych i niepełnosprawnych 
na terenie miasta. Efektem koń-
cowym porozumienia stały się 
„Usługi pomocowe” wykonywane 
przez wolontariuszy w miejscu za-
mieszkania osób potrzebujących.

25 lutego 2016 r. Gorzowskie 
Centrum Pomocy Rodzinie, Sto-
warzyszenie „Wolontariat Go-
rzowski”, Fundacja „Ad Rem” 
oraz Medyczne Studium Zawo-
dowe podpisali porozumienie w 
celu wspólnej realizacji zadań na 
rzecz poprawy jakości funkcjono-
wania starszych i niepełnospraw-
nych gorzowian, w szczególności 
poprzez pomoc w czynnościach 
dnia codziennego, budowanie 
poczucia bezpieczeństwa oraz 
tworzenie warunków do wszelkiej 
aktywności tych osób. Partnerzy 
podzielili między siebie zadania 
– GCPR jako lider porozumienia 
zobowiązało się do synchronizacji 

przedsięwzięcia poprzez zapew-
nienie sprawnej komunikacji i 
przepływu informacji pomiędzy 
partnerami oraz kontrolę i mo-
nitorowanie realizacji usług. Po-
nadto, wzięło odpowiedzialność 
za: przygotowanie i przeprowa-
dzenie szkolenia dla wolontariu-
szy z zakresu psychologicznych 
uwarunkowań pracy z osobą star-
szą i niepełnosprawną, określenie 
potrzeb i wyznaczenie osób wy-
magających wsparcia, koordyno-
wanie pracy wolontariuszy i stałą 
współpracę ze stowarzyszeniem i 
fundacją.

Stowarzyszenie „Wolontariat 
Gorzowski” i Fundacja „Ad Rem” 
przeprowadzili nabór wolontariu-
szy, natomiast Medyczne Studium 
Zawodowe przeprowadziło cykl 
szkoleń dla wolontariuszy z za-
kresu podstawowych zasad pracy 
z osobami starszymi oraz pierw-
szej pomocy przed medycznej.

Z pomocy usług pomoco-
wych korzystają 62 osoby. Pomoc 
świadczą wolontariusze – osoby 
niepełnosprawne ze Stowarzysze-
nia „Człowiek w Potrzebie” oraz 

wolontariusze z Fundacji „Ad 
Rem” grupa Dogonić Marzenia. 
Ta wspólna idea pomocy osobom 
starszym daje dużo radości za-
równo wolontariuszom, jak i se-
niorom. 

Osoby zainteresowane wolon-
tariatem zapraszamy do zgłasza-
nia się do: Stowarzyszenia „Czło-
wiek w Potrzebie-Wolontariat 
Gorzowski”, ul. Walczaka 42, tel. 
957 258 776, Fundacji „Ad Rem”, 
ul. Łokietka 28, tel. 792 073 123. 
Osoby potrzebujące wsparcia 
mogą zgłaszać się do: Gorzow-
skiego Centrum Pomocy Rodzi-
nie, tel. 519 319  501 przy ul. Ja-
giełły 7 i Drzymały 10.

Wanda Milewska

Szereg nagród i wyróżnień
– Pracownik socjalny to za-

wód, który wymaga serca, to 
misja i służba – powiedziała 
premier Beata Szydło podczas 
uroczystości z okazji Dnia Pra-
cownika Socjalnego (21 listopa-
da), która odbyła się w kancelarii 
premiera. W Polsce jest ogółem 
20 793 pracowników socjalnych, 
z czego 19 656 jest zatrudnio-
nych w ośrodkach pomocy spo-
łecznej, a 1 137 w powiatowych 
centrach pomocy rodzinie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej przyznało 
z okazji święta nagrody i wyróż-
nienia za wybitne i nowatorskie 
rozwiązania w zakresie pomocy 
społecznej w roku 2016. W tym 
roku przyznano 13 nagród pie-
niężnych, w tym 8 nagród indy-
widualnych i 5 nagród zespoło-
wych (wśród nich opisany wyżej 
„Gorzowski Wolontariat” oraz 
10 wyróżnień w formie listów 
gratulacyjnych, w tym 6 listów 
gratulacyjnych indywidualnych 
i 4 listów gratulacyjnych zespo-
łowych za wybitne i nowatorskie 
rozwiązania w zakresie pomocy 
społecznej. Listę nagrodzonych 
można znaleźć na stronie mini-
sterstwa: mpips.gov.pl.        R.Z.
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Tradycją stało się, że Świato-
wy Dzień Walki z Cukrzycą, 
który przypada w 16 kwiet-
nia, obchodzony był przez 
jeleniogórskich diabetyków 
w sposób uroczysty i rado-
sny zarazem. A w tym roku 
zbiegł się z szesnastoleciem 
Koła Miejskiego w Jeleniej 
Górze.

9 października do sali balo-
wej Szkoły Tańca „Kurzak, Za-
morski” przybyło 120 członków 
Kół Diabetyków z Jeleniej Góry, 
Zgorzelca, Lubania i Pieńska. 
Gorąco witano prezesa Polskie-
go Związku Diabetyków Annę 
Śliwińską i gościa honorowego 
– Elżbietę Zakrzewską.

 Przewodniczący koła jele-
niogórskiego Waldemar Wi-
śniewski otwierając spotkanie 
zwrócił uwagę na fakt, jak wiele 
w terapii cukrzycy zdziałać może 
wzajemna integracja, szkolenia 
i radość z przebywania wśród 
ludzi życzliwych sobie.

Powszechne uznanie zyskało 
wystąpienie nowej prezes Pol-
skiego Stowarzyszenia Diabe-
tyków Anny Śliwińskiej, która 
zaprezentowała się jako osoba 

skromna, a zarazem bardzo do-
brze przygotowana do pełnionej 
funkcji od strony merytorycz-
nej. Przybyła do Jeleniej Góry 
wprost z podobnego spotkania 
w Szczecinie. Przedstawiła plany 
Zarządu Głównego, problemy 
niektórych środowisk diabety-
ków w sferze lecznictwa, farma-
koterapii i dostępu do specjali-
stów. Wyraziła też zadowolenie, 
że dzięki takim przedsięwzię-
ciom, jakie prowadzone są m.in. 
w Jeleniej Górze, Zgorzelcu, 
Lubaniu czy Pieńsku i zrzesze-
niu ludzi chorych, „dżuma XXI 
wieku” – jak zwykło nazywać 
się cukrzycę – nabiera całkiem 
znośnego oblicza. We wspólno-

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą  
u jeleniogórskich diabetyków

cie bowiem następuje wymiana 
doświadczeń, wzajemna pomoc, 
doradztwo i organizacja wolne-
go czasu, co nie pozwala ciągle 
myśleć o chorobie.

 W następnej części spotkania 
odznaczono zasłużonych dzia-
łaczy na polu walki z cukrzycą. 
Za zasługi dla Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków przyzna-
no Złote Honorowe Odznaki 
czterem osobom, a wśród nich 
Andrzejowi Wójcikowi z Jeleniej 
Góry; srebrne odznaki otrzy-
mało 11 osób – z Jeleniej Góry 
Genowefa Daraż i Emilia Zając; 
dyplomy Zarządu Głównego 
otrzymało 17 osób – z Jeleniej 
Góry: Maria Burzyńska i Kry-
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styna Lichtańska; dwie osoby 
otrzymały medale „Za Zwycię-
stwo nad Cukrzycą”.

Bardzo prestiżowe wyróżnie-
nie, tj. Medal 35-lecia Polskie-
go Stowarzyszenia Diabetyków 
otrzymało 19 osób, a wśród nich 
Elżbieta Zakrzewska, dr Małgo-
rzata Wilczyńska, dr Piotr Pi-
skozub i dr Adam Pawlikowski. 
W laudacji podkreślono ogrom-
ne zaangażowanie laureatów 
w działaniach na rzecz osób cho-
rych i niepełnosprawnych. Były 
też puchary za osiągnięcia spor-
towe i rekreacyjne, organizowa-
ne w ostatnim okresie przez koło 
jeleniogórskie.

Na zakończenie spotkania 
wystąpił nagrodzony gromkimi 
brawami zespół wokalny „Agat” 
z Osiedlowego Domu Kultury 
na jeleniogórskim Zabobrzu – 
laureat I miejsca w Dolnoślą-
skim Konkursie Chórów Senio-
ralnych.

Druga część uroczystości od-
była się w Karpaczu, w Domu 
Wczasowym „Wodomierzanka”. 

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą  
u jeleniogórskich diabetyków

Tu odbył się wieczorek taneczny. 
Podkreślenia wymaga atmos-
fera tego spotkania, pełna wza-
jemnej życzliwości, uśmiechu 
i dyskusji na temat wspólnych 
działań w kołach zrzeszających 
diabetyków czy też różnych 
form społecznej aktywności po-
szczególnych osób. Właścicielka 
„Wodomierzanki” – Anna Sus 
otrzymała Medal 35-lecia Pol-
skiego Stowarzyszenia Diabety-
ków. Podkreślono podczas aktu 
wręczania wieloletnią współpra-
cę i otwarcie na bieżące potrzeby 
naszego stowarzyszenia.

Członkowie koła wrócili do 
Jeleniej Góry, a goście ze Zgorzel-
ca, Pieńska i Lubania pozostali na 
nocleg, by następnego dnia wypra-
wić się na Krucze Skały, a potem 
zwiedzać Karpacz pod przewod-
nictwem gospodarza obchodów – 
Waldemara Wiśniewskiego.

Obchody kolejnego Świato-
wego Dnia Walki z Cukrzycą za-
pisały się w pamięci uczestników 
jako czas spędzony wśród ludzi, 
których łączą wspaniałe relacje, 
jako czas który pozostał w jak 
najlepszych wspomnieniach.

Andrzej Bira
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Niepełnosprawność to dłu-
gotrwały stan występowania 
pewnych ograniczeń w pra-
widłowym funkcjonowaniu 
organizmu człowieka. Ogra-
niczenia te spowodowane są 
na wskutek obniżenia spraw-
ności funkcji fizycznych, 
psychicznych bądź umysło-
wych. Tym razem chciałbym 
zainteresować Czytelników 
rozmową z mieszkanką po-
wiatu cieszyńskiego Reginą 
Zachurzok z Drogomyśla. 
Jej niepełnosprawność spo-
wodowana jest przez stward-
nienie rozsiane. 

Andrzej Koenig: Na początek, 
co to jest stwardnienie rozsiane?
Regina Zachurzok:

– To wolno postępująca cho-
roba ośrodkowego układu ner-
wowego. Charakteryzuje się wy-
stępowaniem wieloogniskowych 
uszkodzeń o cechach zapalno-
demielinizacyjnych w obrębie 
rdzenia kręgowego i mózgu”.

Gdzieś obok nas: REGINA ZACHURZOK
niepełnosprawna z Drogomyśla

AK: Choruje pani na ciężką 
chorobę. Jak to wyglądało na 
początku? Jak pani to przyjęła?

– Miałam 38 lat, kiedy dopa-
dła mnie choroba: lekarze, szpi-
tale, badania. Rozpoczęło się od 
słabości nóg. Operacje kręgo-
słupa i nic, po pobycie w klinice 
i wielu badaniach diagnoza: SM. 
Załamałam się całkowicie, wy-

cofałam się z życia, czułam się 
niepotrzebna nikomu.

Przeniosłam się do domu po-
mocy, tam nastąpiło nagłe po-
gorszenie, usiadłam na wózek, 
pomimo że korzystałam z lecze-
nia doświadczalnego. Tak było 
przez dwa lata, miałam możli-
wość rehabilitacji, ćwiczyłam, 
korzystałam z Warsztatów Te-

Fot. archiwum własne
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rapii Zajęciowej. Okazało się, że 
nie jestem sama, miałam wiele 
przyjaznych osób wokół siebie, 
uwierzyłam, że to nie koniec  
życia.

AK: Uwierzyła pani w siebie 
i zajęła się… sztuką? Jak to było 
dalej?

Odnalazłam się w pracach 
manualnych i się w nich zako-
chałam, uczyłam się nowych 
możliwości, nie myślałam 
o chorobie, ale co nowego zro-
bić. Wstałam z wózka, potem 
pomagałam też innym uwierzyć, 
że zawsze znajdzie się jakieś 
wyjście tylko trzeba wierzyć, że 
dużo zależy od tego czy napraw-
dę chce się być samodzielnym. 
Wróciłam do domu.

Po dwóch miesiącach nastą-
pił rzut choroby, tak mocny, że 
nie mogłam się poruszyć. Po ko-
lejnym pobycie w szpitalu wró-
ciłam do domu na wózku, nie 
radziłam sobie sama. Na  szczę-
ście szybko otrzymałam rehabi-
litację, z której wróciłam o wie-
le sprawniejsza, ale na wózku. 
Znowu dom pomocy, ćwiczenia, 
życzliwi ludzie i warsztaty.

Powróciłam po dwóch latach 
do domu, jeszcze na wózku, ale 
wzmocniona psychicznie. Do-
stosowałam dom do moich po-
trzeb. Wrócili przyjaciele, radzi-
łam sobie sama, dzieci założyły 
swoje rodziny, wyjechały.

Po czterech latach wstałam 
z wózka, nie sama, ciągła reha-
bilitacja, szpital Cieszyn, a także 
rehabilitacja w Bielsku-Białej. To 
była ciężka praca, ale warto było, 
w pogorszeniu zdrowia wracam 
do tych miejsc do dziś. 

AK: Czy może nam pani opo-
wiedzieć o swojej twórczości?

– Największa satysfakcja to 
tworzenie, gdy jest mi źle. Wtedy 
idę do pracowni: maluję, tworzę 
ze skóry, koralików. Skórę po-
lubiłam bardzo, robię obrazy, 
kompozycje przestrzenne, kwia-
ty, biżuterię. Większość czasu 
spędzam na tworzeniu. Nie dla 
zarobku, lecz dla satysfakcji. 

AK: Wynika z tego, że pracow-
nia to pani drugi dom. Czy 
komuś przekazuje pani swoją 
wiedzę, uczestniczy w jakiś spo-
tkaniach, warsztatach?

– Bardzo się cieszę, jeśli mogę 
coś komuś przekazać czy poda-
rować. Staram się też pomagać 
innym, szczególnie chorym, 
działam w cieszyńskim Stowa-
rzyszeniu Stwardnienia Rozsia-
nego, wyjeżdżam też do innych 
stowarzyszeń uczyć wyrobów ze 
skóry, byłam kilka razy w Siera-
dzu, Radomiu, Wrocławiu.

Największą zapłatą dla mnie 
jest, jeśli widzę, że moja na-
uka nie idzie w las, są efekty. 
Wyjeżdżam też na abilimpia-
dy dla chorych na SM (krajowa 
w Grębiszewie i międzynarodo-
wa w Słowacji). Startuję w trzech 
konkurencjach: malowanie na 
szkle, malowanie akwarelą i bi-
żuteria ze skóry.

W ostatnich trzech latach 
wszystkie moje prace były na-
gradzane. Teraz zasiadam w jury 
w Grębiszewie. Dzięki temu 
czym się teraz zajmuję, znala-
złam siłę do walki z chorobą 
i z przeciwnościami losu. Staram 
się być pomocna tym, co gorzej 
sobie radzą albo spotykają ich 
trudności lub też nie wiedzą, 
gdzie udać się po pomoc. Pan 
Bóg daje siły do wszystkiego 
„Widzimy ptaki, kwiaty, drzewa, 
ale czy chcemy zobaczyć dalej 
sprawcę tego wszystkiego, Boga, 
który to stworzył?” (ks. Twar-
dowski). To mi daje wiele, wiem, 
że nie jestem sama On jest przy 
mnie, chociaż mieszkam sama.

AK: Bardzo dziękuję za rozmo-
wę i dużo siły w walce z przeciw-
nościami oraz satysfakcji z tego, 
co pani robi.

Andrzej Koenig, niewidomy

W dniach 19-21 sierpnia 
pani Regina była w Grębi-
szewie na abilimpiadzie, 
tym razem już jako juror. 
Tam otrzymała Oscara „Za 
całokształt pracy artystycz-
nej” ufundowanego przez dr. 
Gruszkę z Wrocławia i wrę-
czonego przez Radę Główną 
PTSR (Polskie Towarzystwo 
Stwardnienia Rozsianego).
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Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych wprowadza formalnie moż-
liwość tworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ). 
ZAZ nie jest samodzielną formą prawną – jest organizacyj-
nie i finansowo wydzieloną jednostką, która uzyskuje status 
zakładu.

Zakłady Aktywności Zawodowej: „Wspólna Pasja” w Żorach

POKAZUJĄ, ŻE MOŻNA

O utworzenie ZAZ ubiegać 
się mogą jednostki i organizacje 
wymienione w ustawie, których 
statutowym zadaniem jest reha-
bilitacja społeczna i zawodowa 
osób niepełnosprawnych. Status 
ZAZ jest instrumentem praw-
nym dostępnym wyłącznie dla 
instytucji oraz organizacji pra-
cujących z osobami niepełno-
sprawnymi.

ZAZ tworzy się w celu przy-
gotowania niepełnosprawnych 
do życia w otwartym środowisku 
oraz pomocy w realizacji pełne-
go, niezależnego, samodzielnego 
i aktywnego życia na miarę ich 
indywidualnych możliwości.

Utworzenie zakładów aktyw-
ności zawodowej jest współfi-
nansowane ze środków PFRON, 
organizatora i innych źródeł.

Co najmniej 70% osób zatrud-
nionych w tej jednostce (ZAZ) 
stanowią osoby niepełnosprawne, 
zaliczone do znacznego stopnia 
niepełnosprawności oraz zaliczo-
ne do umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności u których 
stwierdzono autyzm, upośledzenie 
umysłowe lub chorobę psychicz-
ną. Stan zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych z umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności nie 
może być wyższy niż 35% ogółu 
zatrudnionych.

W ostatnim czasie, w ramach 
projektu„Aktywny powiat cie-
szyński – program aktywizacji 
społeczno-zawodowej w obsza-
rze pomocy społecznej” orga-
nizowanego przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
(PCPR) w Cieszynie, odwiedzi-
łem w ramach wizyty studyjnej 
Zakład Aktywności Zawodowej 
Zakład Produkcyjno-Usługo-
wy „Wspólna Pasja” w Żorach 
w województwie śląskim.

ZAZ ZPU „Wspólna Pasja” 
rozpoczął działalność we wrze-
śniu 2009 roku i był tworzony 
etapami. Najpierw oddano do 
użytku budynek A, tj. pracownię 
ogrodniczo-stolarską, rehabili-
tację, pracownię florystyczną, 
a także kuchnię w budynku B. 
Wiosną 2010 roku uruchomio-
no salę bankietową w budyn-
ku B, a w listopadzie 2010 za-
kład przejął obiekt na potrzeby 
Baru Mlecznego, znajdujący się 
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w centrum miasta przy ul. Bi-
skupa 40. Został on otwarty 17 
stycznia 2011 roku. Pół roku 
później, w efekcie przeprowa-
dzonego konkursu wśród miesz-
kańców Żor, bar otrzymał nazwę 
Bar Mleczny „Krówka”.

W tym samym czasie na te-
renie głównej siedziby zakładu 
przy ul. Bażanciej 40 otwarto plac 
piknikowy. Można organizować 
na nim festyny i inne imprezy. 
Jest tam 250 miejsc siedzących 
pod namiotami, parkiet do tań-
ca pod namiotem o powierzchni 
50 m², mała scena oraz zaplecze 
kuchenne także pod namiotem, 
w pełni przygotowane do działal-
ności gastronomicznej. Cały plac 
piknikowy jest oświetlony. 

W ramach pracowni stolar-
sko-ogrodniczej osoby niepełno-
sprawne realizują zadania w za-
kresie ogrodnictwa, utrzymania 
terenów zielonych i leśnych, sto-
larstwa ogrodniczego oraz usług 
porządkowych. Na zlecenie żor-
skiego samorządu pracownicy 
utrzymują tereny zielone i porzą-
dek w dwóch miejskich parkach 
oraz na Cmentarzu Żydowskim 
w Żorach.

Bar mleczny „Krówka” to 
na pewno strzał w dziesiątkę. 
W okresie początkowym otwar-
ty był od poniedziałku do piątku 

w godz. 11.00-19.00, ale z uwagi 
na duże zainteresowanie i proś-
by odwiedzających w chwili 
obecnej również można dobrze 
zjeść także w sobotę i w niedzielę 
(w godz. 11.00-16.00).

W pracowni rehabilitacyjnej 
wyposażonej w sprzęt z tzw. gór-
nej półki pracownicy niepełno-
sprawni korzystają z zabiegów 
rehabilitacyjnych. Pracownia 
świadczy także usługi rehabili-
tacyjne dla klientów indywidu-
alnych.

Obecnie żorski ZAZ zatrud-
nia prawie 120 osób, w tym 70 
procent to osoby niepełnospraw-
ne. Zakład ciągle się rozwija 
i przygotowuje do rozszerzenia 
działalności, współpracuje za-
równo z żorskim samorządem, 

zakładami państwowymi i firma-
mi oraz osobami prywatnymi.

Zakłady Aktywności Zawo-
dowej istnieją w wielu miastach 
w Polsce. Wachlarz usług jest 
bardzo szeroki: są to pralnie, 
stołówki, bary mleczne, cate-
ring. Pomysł na działalność 
można znaleźć zawsze. Niestety, 
największym problemem są naj-
częściej pieniądze potrzebne na 
wkład własny, bądź znalezienie 
odpowiedniego lokum. Najle-
piej byłoby zainteresować tym 
tematem samorządy lokalne lub 
starostwa powiatowe. Od czegoś 
trzeba zacząć, a osób niepełno-
sprawnych chcących podjąć pra-
cę, jest naprawdę wiele.

Andrzej Koenig, niewidomy 
Fot. Agnieszka Janecka
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Niedaleko Jeleniej Góry 
znajduje się wieś, która wy-
jątkowa jest pod każdym 
względem. To tu rozpościera 
się przepiękny krajobraz na 
Pogórze Izerskie i to tu swoją 
przystań znalazło wielu arty-
stów. Ale jedno co naprawdę 
wyróżnia tę wieś od innych 
miejsc to jej Szkoła Podsta-
wowa im. Kaspara Dawida 
Friedricha. To tutaj odby-
ło się wyjazdowe spotkanie 
Powiatowej Rady Osób Nie-
pełnosprawnych pod hasłem 
„Promujemy Zdrowy Tryb 
Życia”. 

Na zebranie przybyła sta-
rosta powiatu jeleniogórskie-
go Anna Konieczyńska, wójt 
gminy Stara Kamienica Zofia 
Świątek i przedstawiciele Spo-
łecznej Rady ds. Osób Niepeł-
nosprawnych przy Starostwie.

 Podczas spotkania dyrek-

W placówce są treningi biofeedback, terapia sensoryczna, socjoterapia, a refleksjoterapia... 

Wyjątkowa szkoła w Kopańcu

tor placówki Julia Maczek 
w specjalnym pokazie multi-
medialnym zaprezentowała 
dokonania szkoły oraz chlu-
bę w działalności placówki 
– Punkt Promocji Turystyki 
Zdrowotnej.

Z bogatej oferty punktu 
mogą korzystać dosłownie 
wszyscy, nawet cudzoziemcy. 

Szkoła posiada salę konferen-
cyjną, organizuje wyciecz-
ki pod okiem przewodnika 
sudeckiego, jest też bardzo roz-
winięta turystyka rowerowa. 
Ale to nie wszystko.

W placówce prowadzone 
są treningi biofeedback, te-
rapia sensoryczna, socjotera-
pia, a także refleksjoterapia, 
muzykoterapia czy też masaż 
klasyczny. Działalność punk-
tu otworzyła przed placówką 
nowe możliwości. To właśnie 
dzięki temu, że szkoła postawi-
ła na promocję zdrowia, zorga-
nizowano edukację włączającą. 
Mogą w niej uczyć się dzieci 
z cukrzycą, padaczką czy też 
dzieci po transplantacji serca. 
To wszystko sprawia, że dzieci 
mogą uczyć się w normalnych 
warunkach, pod okiem wy-
kwalifikowanej kadry. 

Zaproszeni goście, w niektó-
rych zajęciach mogli uczest-
niczyć np. grając na różnych 



29Czytaj więcej w e-biuletynie: www.kson.pl oraz na facebooku

instrumentach podczas zajęć 
z muzykoterapii. W innych ob-
serwowali, na czym polegają 
zajęcia z dzieckiem autystycz-
nym.

Obecnie w szkole uczy się 
105 uczniów w klasach 1-6, 
z czego ponad 20 dzieci z Jele-
niej Góry oraz 27 wychowan-
ków w oddziałach przedszkol-
nych. Placówka zorganizowała 
edukację włączającą dla dzieci 
autystycznych. 

Większość nauczycieli pra-
cujących w placówce jest po 
oligofrenopedagogice, bądź po 
specjalnych kursach, na któ-
rych kształciła się w indywi-

dualizowaniu pomocy danemu 
uczniowi. W chwili obecnej 
dwoje wychowanków z zabu-
rzeniami ze spektrum autyzmu 
uczęszcza do gminnego gimna-
zjum w Starej Kamienicy.

– O wyjątkowości tej szkoły 
na pewno decyduje jej dyrektor 
oraz wspaniale przygotowana 
kadra. Nie wszystkie takie pla-
cówki wykazują tak duże zain-
teresowanie tym, żeby dziecko 
zdiagnozować i później wybrać 
właściwe dla niego działania 
ukierunkowane na uczenie 
i pomoc, która przyniesie kon-
kretny rezultat. 

Jest to po prostu przyjazna 

szkoła podstawowa z dodatko-
wymi zajęciami skierowanymi 
do uczniów ze specyficznymi 
problemami. Nie bez znacze-
nia jest także pomoc rodziców 
w działalności szkoły – opo-
wiada wójt Zofia Świątek.

Podczas rozmów z gośćmi 
dyrektor placówki Julia Maczek 
przedstawiła także plany szkoły 
na przyszłość, a każdy pomysł 
był przemyślany i konkretny. 
Niestety jedyną przeszkodą do 
zrealizowania tych planów są 
jak zwykle pieniądze, których 
po prostu brakuje.

Tekst i fot. 
Robert Czepielewski
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Turnus rehabilitacyjny w Jastrzębiej Górze
W tym roku spora grupa 
członków cieszyńskiego koła 
Polskiego Związku Niewi-
domych złożyła wnioski na 
dofinansowanie do wyjazdu 
na turnusy rehabilitacyjne 
do Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie i otrzyma-
ła środki na wyjazdy. Część 
z nas już jest po turnusach 
z opiekunami – przewod-
nikami m.in. w Ustroniu 
Morskim, a w dniach 8-22 
października osiem osób 
przebywało w Jastrzębiej 
Górze w Domu Wypoczyn-
kowym „Maxim”, który ma 
drugi ośrodek w Łebie. 

Zakwaterowani byliśmy w po-
kojach dwu- i trzyosobowych. 
W budynku znajdowały się ga-
binety zabiegowe, zamknięty 
parking, a posiłki były podawa-
ne w dwóch turach na stołówce 
znajdującej się na parterze bu-
dynku. Podczas pobytu oprócz 
zabiegów rehabilitacyjnych 
większość czasu spędzaliśmy na 
spacerach oraz wycieczkach po 
okolicy. Aura nie sprzyjała już 
kąpielom w Bałtyku, ale prawie 
codziennie odbywaliśmy krótszy 

lub dłuższy spacer po piaszczy-
stej plaży zakończonej wysokim, 
malowniczym, wciąż formowa-
nym przez fale klifem w Jastrzę-
biej Górze jak i w pobliskiej Kar-
wi (znajduje się tam najszersza 
plaża na polskim wybrzeżu).

Dotarliśmy do „Gwiazdy 
Północy” – kamienny obelisk 
w miejscu uważanym za najda-
lej wysunięte miejsce na północ 
w Polsce oraz do Latarni Mor-
skiej Rozewie – zabytkowa la-
tarnia wybudowana na początku 
XIX-go wieku, o charaktery-
stycznym wyglądzie, składająca 
się z dwóch części: dolnej – mu-

rowanej w kolorze białym i gór-
nej – metalowej, pomalowanej 
na czerwono.

Troje z nas przeszło Wąwóz 
„Lisi Jar” o długości 350 m, któ-
rego zbocza porastają stare buki. 
Odwiedziliśmy „Fokarium” na 
Helu – jedyne w Polsce z foka-
mi szarymi, mające na celu od-
tworzenie kolonii tego gatunku, 
gdzie mogliśmy podpatrywać 
karmienia fok połączonego 
z tresurą. Odbyliśmy przeszło 
godzinną przejażdżkę po Helu 
z przewodnikiem, który pokazał 
widzącym, a niewidomym opo-
wiedział ciekawostki związane 
z terenem, na którym mieściła 
się Jednostka Wojsk Ochrony 
Pogranicza (WOP), a obecnie 
można to zwiedzić, tzw. Szla-
kiem militarnym. Była na tej tra-
sie latarnia, schrony zbudowane 
zarówno przez Wojska Polskie, 
radzieckie i zakwaterowane kie-
dyś niemieckie. 

W odległości 10 minut jazdy 
autobusem od Jastrzębiej Góry 
znajduje się Władysławowo, 
gdzie dotarliśmy do portu ry-
backiego, budowanego w latach 
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Listy pani Ziuty

SERDELKI
NA POTENCJĘ

Mojemu ślubnemu coś się 
w głowie poprzestawiało, bo-
wiem doszedł do wniosku, że 
jest przeze mnie wykorzysty-
wany seksualnie. Na znak pro-
testu postanowił zrezygnować 
z konsumpcji zupy mlecznej, 
nawet z zasmażką z boczku. Po 
kilku dniach mleko wydawało 
trudną do zniesienia woń i trze-
ba je było wylać. I wtedy przy-
pomniałam sobie, że w czasach 
mojej młodości w takiej sytuacji 
nikt wyprodukowanego przez 
krowy napoju nie wylewał. Jak 
sobie postał to zamieniał się  
w zsiadłe mleko ze śmietaną na 
wierzchu. Nie było jej zbyt wiele, 
ale obywatele lepiej sytuowani 
mogli nabyć mleko pełnotłuste 
i wtedy już powstawała porcja 
dość znacząca w rodzinnym ja-
dłospisie. Zdarzało się, przeważ-
nie w okresie postu, że tatuś nie 
miał po czym konsumować zsia-

dłego mleka, a mamusia udawa-
ła, iż takie potrzeby są jej obce. 
Wtedy mleko trochę się pod-
grzewało, przelewało przez pie-
luszkę pozostałą z czasów, kiedy 
byłam ślicznym niemowlęciem  
i mieliśmy na śniadanie smaczny 
twarożek. 

Dzisiaj mleko do tego wszyst-
kiego się nie nadaje. Niektóre 
dzieci są nawet przekonane, że 
istnieją odrębne krowy od ma-
ślanki, kefiru, jogurtu i innego 
nabiału. Majsterkowiczom skle-
py oferują zaczyn do samodziel-
nego zrobienia zsiadłego, oczy-
wiście wcale nie taki tani.

Nie tylko dające się przetwo-
rzyć mleko należy do przeszłości. 
Telewizyjni mistrzowie patelni 
często smażą boczek na cienkie, 
chrupiące plasterki, które do-
dają smaku różnym potrawom. 
Wygląda to tak apetycznie, że  
z pewnością niejeden telewidz 
po zakończeniu programu udaje 
się do kuchni, aby samemu też 
coś takiego przyrządzić. Czeka 
go gorycz rozczarowania. Pla-
sterki można smażyć bardzo 
długo, a chrupkość pozostanie  
w sferze marzeń. Nabiorą lekkie-

go koloru, ale nadal pozostaną 
soczyste, a woda z nich zacznie 
rozpryskiwać się radośnie po ca-
łej kuchni, nie omijając nieszczę-
snego marzyciela, nawet jak jest 
w świątecznej koszuli. Podob-
nie wyglądają próby usmażenia 
szynki czy też baleronu. Już na 
półkach sklepowych widać jak 
pięknie lśnią wilgocią. Czasami 
bywają wyroby bez konserwan-
tów. Oferują je niedoświadczeni 
producenci, którzy jeszcze nie 
potrafią wypracowywać odpo-
wiednich zysków. Jednak szybko 
się uczą. 

Wytwórcy twierdzą, że che-
miczne zabiegi mają na celu 
dobro konsumenta. Dzięki po-
lepszaczom wyroby są dłużej 
świeże. W żywności można też 
znaleźć błonnik, magnez, cynk, 
miedź i wiele innych surowców 
podobno wpływających pozy-
tywnie na nasze zdrowie. Sądzę, 
że wkrótce będziemy mogli ku-
pić kiełbasę jałowcową na grypę, 
bryndzę na porost włosów, czy 
też serdelki na potencję. Tylko 
czy rzeczywiście konsumenci 
tego pragną?

Ziuta Kokos

1935-38, jednego z największych 
na Bałtyku. A w Sopocie część 
z nas spacerowała po molo. 

Cała grupa pochodziła 
z regionu śląska cieszyńskiego. 
Wielkim zaskoczeniem dla nas 
była likwidacja barier architek-
tonicznych na terenie dworca 

głównego w Gdańsku i Gdyni. 
Po wejściu na teren dworca mo-
żemy spotkać „jeżyki” lub pro-
wadnice prowadzące osobę nie-
widomą do kasy czy na peron. 
Jeżeli na dworcu znajduje się 
osoba niepełnosprawna rucho-
wo czyli „wózkowicz” możemy 

na poziom peronu podjechać 
wewnętrzną windą.

Dla całej grupy pobyt nad 
morzem był pomimo paździer-
nika czasem spędzonym bardzo 
miło i aktywnie. 

Andrzej Koenig,  niewidomy
fot. Andrzej Pawlusiński
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Gdy rodzic dowiaduje się, 
że z jego dzieckiem coś jest nie 
tak, pojawiają się różne emocje: 
szok, niedowierzanie, rozpacz 
czy zaprzeczanie tej sytuacji. 
Niewątpliwie dla każdego rodzi-
ca jest to moment trudny nieza-
leżnie od tego czy złą informa-
cję usłyszymy w trakcie trwania 
ciąży, zaraz po porodzie czy po 
dłuższym czasie. Rodzice czu-
ją się wtedy pozostawieni sami 
sobie z problemem, ponieważ 
nie zawsze wiedzą, gdzie mogą 
otrzymać niezbędne wsparcie. 
Dlatego głównym celem arty-
kułu jest rozpowszechnianie in-
formacji na temat form wsparcia 
przysługujące małemu dziecku 
z niepełnosprawnością i jego ro-
dzinie. 

Z definicji Wczesna Inter-
wencja (WI) to działania mające 
pomóc dziecku i rodzinie, którą 
świadczą lekarze, rehabilitanci 
i terapeuci. WI przysługuje dzie-
ciom od momentu urodzenia 
mniej więcej do 7 roku życia. 
Z usług Wczesnej Interwencji 
mogą korzystać nie tylko dzieci 
ze stwierdzoną niepełnospraw-
nością, ale również dzieci nią za-

Wczesna Interwencja i Wczesne Wspomaganie Rozwoju 
Dziecka w Polsce – czyli jakiego wsparcia mogą oczekiwać 
rodzice, których dziecko przejawia zaburzenia w rozwoju?

grożone np. wcześniaki. W pra-
wie każdym większym mieście 
znajdują się ośrodki świadczące 
takie usługi i można je łatwo 
znaleźć w Internecie. 

Wczesne Wspomaganie 
Rozwoju Dziecka (WWRD) 
obejmuje działania dotyczące 
kształcenia i wychowania dziec-
ka oraz pomoc psychologicz-
no-pedagogiczną dziecku i ro-
dzinie. Za WWRD odpowiada 
resort oświaty. Chcąc skorzystać 
z WWRD należy udać się do po-
radni psychologiczno-pedago-
gicznej, w której kompetencjach 
jest postawienie diagnozy oraz 
na jej podstawie wystawianie 
opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka. 
WWRD przysługuje dzieciom 
z niepełnosprawnością od mo-
mentu urodzenia do rozpoczę-
cia nauki szkolnej.

Korzystanie z WI lub WWRD 
nie wyklucza się wzajemnie. 
Zdarza się, że ośrodki współ-
pracują ze sobą, aby w możliwie 
najlepszy sposób pomóc dzie-
ciom i ich rodzinom. 

W wielu krajach nie ma po-
działu na WI i WWRD, a wszyst-

kie działania zarówno dotyczące 
zdrowia jak i edukacji obejmuje 
Wczesna Interwencja. W Polsce 
najczęściej spotykamy się z mo-
delem, w którym działania pro-
wadzone są równolegle w róż-
nego rodzajach instytucjach. Są 
jednak kraje, w których preferu-
je się terapię w domu. Specjali-
ści udzielają wsparcia dziecku 
i rodzinie w jego naturalnym 
środowisku. Ma to wiele zalet 
m.in. dziecko czuje się bezpiecz-
niejsze, a specjaliści znając moż-
liwości mieszkaniowe rodziny 
uczą rodziców pracy z dzieckiem 
tak, by w możliwie najbardziej 
efektywny sposób wykorzystać 
to, czym dysponują. W Polsce 
również istnieje taka możliwość 
niestety takie zajęcia są nadal 
rzadkością.

Naukowcy wciąż badają za-
gadnienia związane działania-
mi sprzyjającymi efektywności 
Wczesnej Interwencji. W dniach 
20-22 października 2016 czter-
dziestu pięciu specjalistów 
z takich dziedzin jak medycy-
na, pedagogika, psychologia 
i fizjoterapia, podzieliło się swo-
ją wiedzą podczas 1. Między-
narodowej Konferencji z cyklu: 
WCZESNA INTERWENCJA 
pt. Interdyscyplinarne spojrze-
nie na wsparcie dziecka i jego 
rodziny. Konferencja odbyła się 
w Cieszynie, w Wydziale Etno-
logii i Nauk o Edukacji Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach. 
Organizatorami byli Wydział Et-
nologii i Nauk o Edukacji w Cie-
szynie, Stowarzyszenie Wsparcia 
Społecznego „Feniks” w Cieszy-
nie, Polskie Towarzystwo Peda-
gogiczne. Wzięło w niej udział 
90 osób z Polski, Republiki Cze-
skiej i Słowackiej oraz z Izraela. 
Więcej informacji znajdą Pań-
stwo na stronie www.wczesnain-
terwencja.net

Tekst i fot. Joanna Kapias

Kto pomoże?

Dr Sylwia Wrona wita gości podczas 1. Międzynarodowej Konferencji  
z cyklu Wczesna Interwencja
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KRZYŻÓWKA  z KSON-em

ROZWIĄZANIE

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

Nr 18

Imię i nazwisko autora aforyzmu powstanie w pogrubionych polach, 
a aforyzm utworzą litery z ponumerowanych pól. Rozwiązanie należy 
wpisać 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 18”, bądź przynieść 
osobiście, w terminie do 31 grudnia. 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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CIESZYN
Teatr im. Adama Mickiewi-

cza: „Gość oczekiwany” – Zofia 
Kossak – 25.11, g. 17.00 i 26.11, g. 
16.00; „Edukacja Rity” z Piotrem 
Fronczewskim – 3.12, g. 18.00; 
„Dziadek do orzechów” (balet) – 
5.12, g. 19.00; „Hiszpańska mucha” 
czyli erotyczna komedia pomyłek 
– 11.12, g. 16.00 i 19.00; Musical 
„Domek z kart” – 15.12, g. 9.00 
i 11.00 oraz 16.12, g. 9.00 i 18.30; 
Koncert sylwestrowy – Wielka gala 
operetkowa w wykonaniu artystów 
Narodowego Teatru i Opery z Ode-
ssy – 31.12, g. 20.00.  

JELENIA GÓRA
Helios – Galeria Sudecka, al. 

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

GORZÓW WLKP.
Helios, Al. Konstytucji 3 Maja 

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

CIESZYN
Piast, ul. Ratuszowa 1, tel. 33 

852 04 26, e-mail: biuropiast@inte-
ria.pl 

JELENIA GÓRA
Telewizja Dami zaprasza na 6. 

edycję ogólnopolskiego koncer-
tu charytatywnego „ZACZARO-

NASZ INFORMATOR NA CZAS WOLNY 

Co, gdzie, kiedy...
TEATRY

KINA

IMPREZY

JELENIA GÓRA
Teatr im. Cypriana Kamila 

Norwida: „Scrooge. Opowieść wi-
gilijna” (Duża Scena) – 9-10.12, g. 
17.00 i 17-18.12, g. 17.00; „Szalone 
nożyczki” (premiera, Duża Scena) 
– 31.12, g. 19.00.

Teatr Animacji: Koncert An-
drzejkowy „Beatelmania show” – 
The Backwards – 24.11, g. 19.00; 
„Królowa śniegu wg Petra Nosalka” 
– 24-25.11, g. 10.00, 27.11, g. 16.00 
oraz 29 i 30.11, g. 10.00; „Czarow-
nice w bibliotece” – 1.12, g. 10.00; 
„Śpiąca królewna” – 3.12, g. 13.00 
i 16.00 oraz 4.12, g. 16.00; „Królo-
wa śniegu wg Petra Nosalka” – 6.12, 
g. 9.00, 11.00 i 13.00 oraz 8-9.12, g. 
10.00, a także 10.12, g. 16.00 i 13.12, 
g. 10.00; „Coś na ząb, wg Karius og 
Baktus” – 14.12, g. 10.00; Zdrojo-
wy czwartek z filharmonią – 15.12, 
g. 19.00; „Dekameron” – 17.12, g. 
19.00; „Brzydkie kaczątko” – 18.12, 
g. 16.00; „Na otwartym sercu” – 
premierowy wieczór sylwestrowy – 
31.12, g. 21.00. 

GORZÓW WLKP.
Teatr im. Juliusza Osterwy: 

„Boeing, boeing” – 26.11, g. 17.00 
i 19.00; „New Year’s” – 29.11, g. 
13.00 i 30.11, g. 12.00; „Królowa 
śniegu” – 1-2.12, g. 10.00; Koncert 
Gorzowskiej Orkiestry Dętej – 3.12, 
18.00; Krystyna Prońko (recital) – 
3.12, g. 20.00 w Art Cafe; „Królowa 
śniegu” – 4.12, g. 16.00, 6.12, g. 9.00 
i 11.30, oraz 7.12, g. 10.00; „Mały 
książę” – 8-9.12, g. 10.00, 11.12, g. 
16.00 oraz 13-15.12, g. 10.00; „Sin-
gle po japońsku” – 17.12, g. 17.00; 
Najpiękniejsze światowe melo-
die pod choinkę – 17.12, g. 20.00 
w Art Cafe; „Wierszyki – wybry-
ki”– 18.12, g. 16.00 oraz 20-22.12, 
g. 10.00; „Żona potrzebna od zaraz” 
– 31.12, g. 20; Sylwester w Art Cafe 
– 31.12, g. 20.30. 

WANE ŚWIĘTA Z FUNDACJĄ 
TAURON”. 4 grudnia o godz. 17:00 
w hali sportowej przy ulicy Złotni-
czej w Jeleniej Górze wystąpią fina-
liści festiwalu Zaczarowanej Piosen-
ki oraz wokaliści z Dolnego Śląska. 
Atrakcją wieczoru będzie godzinny 
koncert Golec uOrkiestra z naj-
większymi przebojami zespołu.

Koncert Mikołajowy z cy-
klu  „Muzyka Świata”  w wykona-
niu Kapeli Timingeriu – 4 grudnia 
o godz. 19.00 w jeleniogórskim 
Zdrojowym Teatrze Animacji. Ka-
pela Timingeriu to rodzinny ze-
spół powstały z naturalnej potrzeby 
doświadczania muzyki jako sytu-
acji w konkretnym miejscu, czasie 
i kontekście. 

GORZÓW WLKP.
Miejskie Centrum Kultury za-

prasza na wieczór z Bolesławem 
Malickim – 3 grudnia o godz. 
18.00, Teatr im. Juliusza Osterwy 
w Gorzowie Wielkopolskim. Bę-
dzie to koncert z okazji zakończenia 
działalności artystycznej Bolesława 
Malickiego, wieloletniego dyrygen-
ta Gorzowskiej Orkiestry Dętej.

Sylwester 2016/2017 no-
woroczna impreza sylwestrowa 
w Miejskim Centrum Kultury. 
Szampańska zabawa do białego 
rana gwarantowana. Organizatorzy 
zapewnią ciepły posiłek, poczęstu-
nek oraz muzykę. Więcej informa-
cji pod numerem telefonu: 95 720 
29 11.

CIESZYN
Zamek Cieszyn zaprasza 26 

grudnia o g. 10.00 dzieci i młodzież 
w wieku 7-12 lat do udziału w cyklu 
warsztatów Mała Pracownia Pro-
jektowania. Uczestnicy warsztatów 
poznają tajniki pracy projektantów 
oraz dyscypliny, którymi się zajmu-
ją. Zobaczą jak pomysły zamieniają 
się w gotowe produkty i spróbują 
zaprojektować własne modele.
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Bezpłatne porady prawne dla 
osób niepełnosprawnych

(terminy porad uzgadniane 
w biurze KSON lub telefonicznie) 

Radca Prawny – Aplikant 
Mateusz NOWAK

Radca Prawny 
Bartosz NOWAK

INFORMACJE I ZAPISY
w biurze KSON

ul. Osiedle Robotnicze 47A, 
tel. 75 752 42 54, 75 752 31 83

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

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

i Pacjentów
–  porady mediatora sądowego
–  porady asystenta rodziny

Centrum INFORMACJI 
I WSPARCIA 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CENTRUM CZYNNE JEST:  
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 10.00-16.00

Psycholog
Maja KOZŁOWSKA

Doradca ds. poradnictwa
socjalnego i rodzinnego

Alicja MROCZKOWSKA

SPOŁECZNY RZECZNIK 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

I PACJENTÓW ZIEMI 
JELENIOGÓRSKIEJ

przyjmuje we wtorki  

w godz. 11.00-13.00  

i czwartki w godz. 13.00-15.00  

w biurze Karkonoskiego Sejmiku 

Osób Niepełnosprawnych  

Osiedle Robotnicze 47A 

w Jeleniej Górze

Redaguj BIULETYN 
razem z nami!

Zapraszamy do współredagowania biuletynu 
Niepełnosprawni Tu i Teraz

Czytelniku!
Coś Cię denerwuje, chcesz zabrać głos w waż-
nej sprawie, opisać własne przeżycia, podzielić 
się doświadczeniami? Czekamy na listy, spo-
strzeżenia, artykuły dotyczące problematyki 
osób niepełnosprawnych.

Materiały prosimy przesyłać pod adres:
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,  

ul. Osiedle Robotnicze 47A,  
58-500 Jelenia Góra z dopiskiem „BIULETYN” 
lub drogą elektroniczną na adres: biuro@kson.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian 
redaktorskich w nadesłanych artykułach.

Zapraszamy do Karkonoskiego Klubu Seniora i Wolontariusza! 

Mediator 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



36 TU i TERAZ  bezpłatna infolinia  800 700 025

 

KSON-owskie lato w obiektywie
Wkrótce na stronie www.kson.pl urucho-

mimy zakładkę „FotoplastiKSON”, gdzie moż-
na będzie się zapoznać z fotograficznymi rela-
cjami z wszystkich wydarzeń, przedsięwzięć 
i projektów realizowanych przez organizacje 
KSON-owskie.

Zamieszczone zdjęcia są autorstwa naszego 
Wolontariusza i fotograficznego „Kronikarza” 
wydarzeń Andrzeja Piotrowskiego – dziękuje-
my!

M.D.

Jak co roku organizacje zrzeszone 
w KSON zorganizowały szereg wypraw 
turystycznych. Te najciekawsze prezentu-
jemy na zdjęciach. 

Są fotograficzne relacje z: Rajdów do 
Kowar i Cieplic, spływu pontonowego po 
rzece Bóbr, wycieczki do Osówki i Srebr-
nej Góry oraz wczasów w Międzyzdrojach 
połączonych z wycieczką na wyspę Wolin.


