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Marlena Maląg została w dru-
giej połowie grudnia 2018 roku 
powołana na funkcję prezesa 
Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnospraw-
nych.

Odebrała ona akt powołania 
z rąk Elżbiety Rafalskiej, Mini-
ster Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. M. Maląg jest absol-
wentką Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Częstochowie, gdzie 
ukończyła pedagogikę na Wy-
dziale Humanistycznym, a także 
studiów podyplomowych w za-
kresie matematyki i informaty-
ki na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, zarzą-
dzania instytucjami oświatowy-
mi na studiach podyplomowych 
na Politechnice Poznańskiej oraz 
w Bałtyckiej Wyższej Szkole Hu-
manistycznej.

Przez wiele lat była związa-

na z oświatą, pracowała wiele 
lat jako nauczyciel dyplomowa-
ny. W latach 1999-2011 pełniła 
funkcję dyrektora Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
oraz Liceum Ogólnokształcące-
go w Ostrowie Wielkopolskim. 
W okresie od 2011 do 2012 roku 
była naczelnikiem Wydziału 
Edukacji Urzędu Miejskiego, 
a od 2012 do 2014 roku była 

zastępcą prezydenta Ostrowa 
Wielkopolskiego.

Była radną miejską w Ostro-
wie Wielkopolskim, w latach 
2006-2016 – radną Rady Powia-
tu Ostrowskiego, pełniąc m.in. 
funkcję: zastępcy przewodniczą-
cego rady, a także wicestarosty. 
Od stycznia 2016 roku do grud-
nia 2018 roku była wicewojewo-
dą wielkopolskim. Obecnie jest 
radną Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego.

R. Z.

1 stycznia 2019 roku w życie 
weszła ustawa o utworzeniu 
Solidarnościowego Fundu-
szu Wsparcia Osób Niepełno-
sprawnych.

W Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej trwa-
ją prace nad planem działania. 
W ramach jednego z zadań stwo-
rzone zostaną centra opiekuń-

Dedykowane wsparcie dla osób z autyzmem
czo-mieszkalne m.in. dla doro-
słych osób niepełnosprawnych ze 
spektrum autyzmu i sprzężonymi 
niepełnosprawnościami.

Trwają także prace nad do-
stosowaniem przepisów rozpo-
rządzenia o Środowiskowych 
Domach Samopomocy, aby 
stworzyć dedykowaną tej grupie 
osób ofertę.

– Zależy nam na tym, żeby 
prace nad tymi projektami prze-
biegały równolegle, a oferta ze 
sobą nie konkurowała lecz uzu-
pełniała się w zakresie wsparcia 
kierowanego do osób ze spek-
trum autyzmu oraz sprzężonymi 
niepełnosprawnościami – czy-
tamy w komunikacie minister-
stwa.

R. Z.
Źródło: MRPiPS
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REKLAMA

Na sposób, w jaki wykonano 
remont schodów przy wejściu 
do oddziału banku PKO BP 
w Piechowicach, narzekają jego 
klienci. Aby dostać się do środ-
ka oddziału jedynej placówki 
bankowej w naszym mieście, 
należy pokonać dość wysokie 
schody – mówią korzystający 
z usług instytucji piechowicza-
nie. 

– Przy wykonaniu ich re-
montu ktoś zapomniał o pod-
jeździe dla osób niepełnospraw-
nych lub rodziców z wózkami. 
Czy tak powinno to wyglądać 
w dobie, gdy tak wiele się mówi 
o usuwaniu barier architekto-
nicznych?

– Wejście do Oddziału 1 
PKO BP w Piechowicach bę-
dzie dostosowane dla osób 

Ta bariera wkrótce zniknie

niepełnosprawnych i wózków 
dziecięcych – zapowiada Iwo-
na Radomska z Departamentu 
Komunikacji Korporacyjnej 
PKO BP w Warszawie. – Pra-
ce modernizacyjne wejścia do 

placówki są w toku. Dotych-
czas wyremontowano schody, 
a w kolejnym etapie nastąpi 
przygotowanie podjazdu.

Grzegorz Kędziora
Fot. Czytelnik
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K.P.: Początek prezydentu-
ry to zazwyczaj bardzo gorący 
okres. Powołał Pan już dwóch 
nowych zastępców. Proszę po-
wiedzieć, kim są i czym będą 
się zajmowali?

Jerzy Łużniak: 30 listopa-
da ubiegłego roku, powołałem 
dwóch zastępców, Pana Janusza 
Łyczkę i Pana Konrada Sikorę. 
Pan Janusz Łyczko będzie nad-
zorował pracę wydziałów: go-
spodarki komunalnej i ochrony 
środowiska, geodezji i kartogra-
fii, spraw społecznych, zdrowia 
i organizacji pozarządowych 
oraz wydziału gospodarki nieru-
chomościami. Pan Konrad Siko-
ra będzie przede wszystkim zaj-
mował się wydziałem edukacji 
i sportu, gospodarki mieszkanio-
wej, wydziałem kultury. Jemu też 
będzie podlegał miejski rzecznik 
praw konsumentów i wszystkie 
jednostki, które podlegają czy to 
pod wydział gospodarki miesz-
kaniowej czyli ZGKiM, czy 
też pod wydział kultury, czyli 
wszystkie jednostki kultury, oraz 
wszystkie jednostki oświatowe. 
Pan Konrad Sikora jest radnym 
drugiej kadencji, został wybrany 
do Rady Miejskiej Jeleniej Góry, 
jest to młody człowiek, który 
prowadził swoją własną dzia-
łalność gospodarczą, sprawdził 
się w kontakcie z mieszkańca-
mi, podejmował wiele cennych 
inicjatyw społecznych. Pan Ja-
nusz Łyczko jest z wykształcenia 
prawnikiem, przez kilkanaście 
lat  pracował w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej, podlegał 
mu cały pion dodatków rodzin-

UCHEM RADIA KSON, CZYLI ROZMOWA Z JERZYM ŁUŻNIAKIEM, PREZYDENTEM JELENIEJ GÓRY

Zlikwidujemy wiele barier
nych, wprowadzał w Jeleniej Gó-
rze  program Rodzina 500 plus, 
wcześniej był dyrektorem szpita-
la w Lubaniu i Lwówku Śląskim, 
czyli też ma doświadczenie 
w pracy z ludźmi, a szczególnie 

z najbardziej potrzebującą gru-
pą mieszkańców Jeleniej Góry, 
czyli z beneficjentami MOPS-u. 
Zależało mi na tym, żeby to byli 
fachowcy, wprowadzeni w swoje 
funkcje. Mam nadzieję, że nimi 
są i dlatego też powierzyłem im 
te obowiązki.

K.P.: Czy to początek zmian 
organizacyjnych w Ratuszu, ja-
kie Pan planuje w niedalekiej 
przyszłości? Mają powstać jesz-
cze nowe departamenty.

Jerzy Łużniak: Nie tyle nowe 
departamenty, co chciałbym 
zmienić formułę pracy w urzę-
dzie. Chciałbym, żeby naczelni-
cy byli bardziej decyzyjni a jed-
nocześnie też mieli z tego tytułu 

większą szansę kreowania swo-
jej osobowości z jednej strony, 
a z drugiej strony – istotna jest 
lepsza współpraca z mieszkań-
cami Jeleniej Góry, żeby nie było 
takich sytuacji, że mieszkańcy 
chodzą od wydziału do wydziału 
i szukają rozwiązania. Urząd ma 
funkcjonować jak zegarek, nie 

chciałbym żebyśmy rozmawia-
li ze sobą za pomocą pism, tyl-
ko abyśmy wszystko wyjaśniali 
na szczeblu właśnie wydziałów. 
Departamenty także będą. Jakie 
– zdecyduje o tym audyt, któ-
ry jest przeprowadzany właśnie 
w urzędzie. Został powołany kil-
kuosobowy zespół, są to nie tyl-
ko pracownicy, ale także ludzie 
spoza Urzędu. Ważne, by dopro-
wadzić do tego, by Urząd Miasta 
funkcjonował sprawnie, z myślą 
o mieszkańcach.

K.P.: Porozmawiajmy o te-
gorocznym budżecie. Wiado-
mo że największa jego część 
zostanie przeznaczona na 
oświatę.

– Rozpoczynamy wiele inwestycji, które m.in. ułatwią życie osobom mającym 
trudności z poruszaniem się – mówi Jerzy Łużniak. Fot. Przemek Kaczałko



5Czytaj więcej w e-biuletynie: www.kson.pl oraz na facebooku

Jerzy Łużniak: Tak i jest to 
kwota niebagatelna, bo aż 170 
milionów złotych. Jest to od-
powiednik budżetu średniej 
wielkości miasta, a my przezna-
czamy tę sumę na jeden sektor. 
Oświata nie jest dofinansowa-
na w pełni z budżetu państwa, 
chociaż subwencje powinny to 
pokrywać, ale niestety tak się 
nie dzieje. W związku z tym, 
będziemy starali się, żeby te 
środki były jak najlepiej wyda-
wane, żeby wszystkie braki zo-
stały zabezpieczone. Usiądziemy 
z dyrektorami szkół i w sposób 
racjonalny ustalimy najważniej-
sze potrzeby. Tak, byśmy z roku 
na rok nie musieli przeznaczać 
na oświatę coraz większych pie-
niędzy. Druga, niezwykle ważna 
rzecz, to podwyżki płac dla na-
uczycieli. One będą w tej kwocie 
także uwzględnione.

K.P.: Jakie nowe inwestycje 
planuje Pan w tegorocznym 
budżecie ?

Jerzy Łużniak: W 2019 roku 
chcemy rozpocząć wiele no-
wych inwestycji, ale też wiele 

dokończyć. Myślę tu o obwodni-
cy Maciejowej, którą będziemy 
kończyli w pierwszym kwartale 
tego roku. Planujemy też budo-
wę ronda na skrzyżowaniu ulic 
Lubańskiej, Goduszyńskiej i dro-
gi krajowej nr 3. Remontujemy 
ulicę Łomnicką, która powinna 
pod koniec pierwszego kwar-
tału, zostać oddana do użytku. 
Planujemy następne inwestycje, 
związane z niską emisją spalin, 
z wymianą oświetlenia, remon-
tujemy Ratusz, przystosowując 
go także dla potrzeb osób z nie-
pełnosprawnością.

To inwestycje, które były pla-
nowane, ale mam świadomość, 
że mogą pojawić się nowe zada-
nia i dlatego osobiście będę zgła-
szał na sesji budżetowej autopo-
prawki, np. darmowy przejazd 
środkami komunikacji miejskiej 
dla dzieci i młodzieży, moderni-
zacja chodnika przy ulicy Zjed-
noczenia Narodowego, naprawy 
dróg na Osiedlu XX-lecia czy 
też parkingi na Zabobrzu, które 
razem ze Spółdzielnią Mieszka-
niową zamierzamy zrobić dla 
mieszkańców. Chciałbym też 

rozpocząć budowę hali widowi-
skowo-sportowej. Mam nadzie-
ję, że radni mnie poprą.

K.P.: Jedna z niepełno-
sprawnych mieszkanek Ośrod-
ka CARITAS w Jeleniej Górze, 
Pani Ewa, prosiła mnie abym 
przekazała Panu jej prośbę 
wyrównania w Jeleniej Górze 
wszystkich chodników, tak by 
mogła pojechać na swoim wóz-
ku inwalidzkim, choćby w oko-
lice Ratusza, czy na zakupy.

Jerzy Łużniak: Takie dzia-
łania już planujemy. Jedną 
z pierwszych decyzji, jaka była 
przeze mnie podjęta to budowa 
windy w ratuszu. Nie uwzględ-
niono jej w planach, poprosiłem 
o dokumentację i zaczynamy ją 
zmieniać tak, by winda w Ra-
tuszu się pojawiła. Dzięki temu 
każdy mieszkaniec, w tym oczy-
wiście pani Ewa, będzie mógł 
przyjechać na pierwsze piętro 
do Prezydenta Miasta, na drugie 
piętro do Rady Miejskiej. Chce-
my także w tym roku przebudo-
wać Trakt Śródmiejski i wyposa-
żyć go w tzw. wózkostradę, żeby 
można było spokojnie przeje-
chać wózkiem. Dziś osoby ma-
jące trudności z poruszaniem się 
mają kłopot ze względu na na-
wierzchnię, jaka tam jest. Kostka 
nie jest dostosowana do chodze-
nia, a co dopiero do jeżdżenia 
wózkiem. Dlatego też planuje-
my, aby wózkostrada znalazła się 
w tegorocznym budżecie miasta. 
Systematycznie też będziemy 
starać się niwelować te bariery, 
które sami stworzyliśmy, np. wy-
sokie chodniki.

K.P.: Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Rozmawiała 
Katarzyna Pietuszko

Radio KSONTrwa remont jeleniogórskiego ratusza. Fot. UM Jelenia Góra
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Szczególnie uroczysty charak-
ter miało jubileuszowe, XX 
Powiatowe Noworoczne Spo-
tkanie  Opłatkowe Osób Nie-
pełnosprawnych, które odbyło 
się 12 stycznia w Mysłakowi-
cach, w gościnnych progach 
Gminnego Ośrodka Kultury.

Wcześniej jego uczestnicy 
wzięli udział w mszy świętej 
w tamtejszym kościele, której 
przewodniczył biskup Marek 
Mendyk.

Organizatorami imprezy, 
współfinansowanej  ze środków 
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Jeleniej Górze 
oraz sponsorów, byli: Gmina 
Mysłakowice, Gminny Ośrodek 
Kultury w Mysłakowicach, Pa-
rafia pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Mysłakowicach, 
Ochotniczy Hufiec Pracy w My-
słakowicach oraz Stowarzysze-
nie Senior. Na ich zaproszenie 
przyjechali pensjonariusze Do-
mów Pomocy Społecznej z Jano-
wic Wielkich, Miłkowa, Kowar, 
Sosnówki, Nielestna i Szklarskiej 
Poręby. W uroczystości brali 
udział również: członkowie gru-
pujących niepełnosprawnych 
m.in. Karkonoskiego Sejmiku 
Osób Niepełnosprawnych, Sto-
warzyszenia Diabetyków, Związ-

Jubileuszowy opłatek osób niepełnosprawnych

ku Głuchych, Związku Niewi-
domych, Towarzystwa Walki 
z Kalectwem, Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, Stowarzysze-
nia Osób Przewlekle Chorych 
„Pomocna Dłoń”, Stowarzysze-
nia Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie i Ruchowo „Przy-
jaciele”, Karkonoskiego Klu-
bu Amazonek, Stowarzyszenia 
Amazonek z Mysłakowic, Jele-
niogórskiego Forum Organiza-
cji Osób Niepełnosprawnych, 
Grupy „Niezapominajki” z My-
słakowic, Stowarzyszenia Cho-
rych na Stwardnienie Rozsiane 
oraz uczestników Zakładów Te-
rapii Zajęciowej w Jeleniej Górze 
i Kowarach.

– Pierwsze spotkanie opłat-
kowe niepełnosprawnych w My-
słakowicach odbyło się w 1999 

roku – mówi dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury w Mysła-
kowicach Grzegorz Truchano-
wicz.  – Jego inicjatorem był śp. 
ksiądz prałat Tadeusz Grabiak. 
Przez pierwsze trzy lata impre-
za miała charakter typowo re-
ligijny o wymiarze lokalnym. 
Dopiero w 2003 roku zyskała 
charakter powiatowy. Kolejny 
przełom nastąpił w 2007 roku, 
kiedy to na nasze zaproszenie 
do Mysłakowic przyjechało 300 
osób. W kolejnych latach, spo-
tkania integracyjne regularnie 
gromadzą około 250 uczest-
ników. Podobnie jest i w tym 
roku.

Uroczystość była nie tylko 
okazją do wspólnego spotkania 
i podzielenia się opłatkiem, ale 
i podziękowania osobom i in-
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stytucjom, które od lat wspierają środowisko osób 
niepełnosprawnych. 

Obecni podkreślali wyjątkowo przyjazną at-
mosferę, jaką prezentuje w czasie agapy społecz-
ność Mysłakowic, a szczególnie występujące na 
scenie dzieci i młodzież z mysłakowickich szkół.

Grzegorz Kędziora

Tytuły Przyjaciela dobrego serca otrzymali 
m.in.: Zbigniew Ładziński, posłanki Zofia 
Czernow i Marzena Machałek oraz sena-
tor Krzysztof Mróz, były wójt Mysłakowic 
Zdzisław Pietrowski, przewodniczący Rady  
Powiatu Jeleniogórskiego Eugeniusz Kleśta, 
burmistrz Kowar Elżbieta Zakrzewska oraz 
biskup Marek Mendyk.
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W oczekiwaniu na 40-tą rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu 
polskiego papieża Jana Pawła II, odbył się w Kościele p.w. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze specjalny 
koncert  muzyki sakralnej i barokowej zatytułowany „Of-
fertorium musicale”. W programie znalazły się utwory mi-
strzów okresu baroku z listy utworów umiłowanych przez 
Jana Pawła II. Koncert był inauguracyjnym wydarzeniem 
cyklicznego projektu „Offertorium musicale – Dni Papieskie 
w Karkonoszach”, który mamy nadzieję będzie odbywał się 
każdego roku w połowie października, niejako w oczekiwa-
niu na „Dzień Papieski”, czyli kolejną rocznicę rozpoczęcia 
pontyfikatu pochodzącego z Polski Ojca Świętego.

WIARA I SZTUKA, 
czyli jak zmienić oblicze tej ziemi

Projekt zyskał duże zainte-
resowanie wśród samorządow-
ców  i będzie współfinansowa-
ny ze środków województwa 
dolnośląskiego – mówi Marek 
Obrębalski, wiceprzewodni-
czący Sejmiku Dolnośląskiego. 
Kulminacją festiwalu muzyki 
papieskiej ma być koncert de-
dykowany trzem papieżom pod 
tytułem „Wiara i Sztuka, czyli 
jak zmienić oblicze tej ziemi”. To 
będzie z pewnością wielka uczta 
nie tylko dla jeleniogórskich me-
lomanów.

Koncert dedykowany: Janowi 
Pawłowi II, Benedyktowi XVI 
i Franciszkowi obejmować bę-
dzie specjalnie na tę okoliczność 
dobrany repertuar utworów wy-
wodzących się z kultury połu-
dniowoamerykańskiej, słowiań-
skiej, włoskiej  i niemieckiej. 
W przerwach odczytane zostaną 
fragmenty encyklik papieskich 
nawiązujących do nauk każdego 
z Papieży.

Szczególnie ważny będzie 
rok 2020, kiedy to obchodzić 
będziemy 100-lecie urodzin św. 

Jana Pawła II. Z tej okazji zapre-
zentowane zostaną najważniej-
sze encykliki Ojca Świętego, któ-
re stanowią uniwersalny kanon 
wiary i życia. Ma to szczególne 
znaczenie, gdy weźmiemy pod 
uwagę, że pokolenie Jana Pawła 
II pomału odchodzi.

Koordynatorem festiwalu 
jest Stanisław Schubert – prezes 
Karkonoskiego Sejmiku Osób 
Niepełnosprawnych wraz z księ-
dzem  prałatem Andrzejem Bo-
kiejem z Kościoła pod wezwa-
niem Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Jeleniej Górze. Przy-
gotowaniem merytorycznym 
projektu zajęła się dr Małgorzata 
Mierczak z Międzynarodowe-
go Towarzystwa Artystycznego 
„Opera Ducha Gór” w Karpaczu.

Na koncertach usłyszymy 
mało znane lub  całkowicie za-
pomniane utwory kompozy-
torów polskich, tworzących 
w XIX-wiecznej Europie. Innym 
nurtem festiwalu będzie przy-
pominanie ciekawej twórczości 
kompozytorów niemieckich, 
którzy w pewnym okresie moc-
no związani byli z regionem 
Dolnego Śląska i Karkonoszy.

Dni muzyki papieskiej w Kar-
konoszach mają być nie tylko 
chwilą refleksji nad życiem, wia-
rą, sztuką i słowem, ale mają 
również wzbogacić ofertę kul-
turalną regionu. Przy tej oka-
zji organizatorzy podkreślają 
ogromne znaczenie renowacji 
unikatowych na skalę europej-
ską organów, które są sercem fe-
stiwalu i wspaniałym zabytkiem 
barokowego kościoła. Prace nad 
organizacją festiwalu już się 
rozpoczęły. W przygotowania 
zaangażowały się instytucje sa-
morządowe oraz radni różnych 
szczebli, a wszystkich którzy 
chcieliby się włączyć w organi-
zację koncertu – zapraszamy.

Łukasz Muraszko
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18 grudnia w majestatycznych wnętrzach Zamku Królewskiego 
w Warszawie odbyła się gala laureatów XVI Edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego ,,Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY ,,SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” ZA NAMI

Sztuka od morza po Tatry

Organizowany od kilkunastu 
lat przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych konkurs jest jed-
nym z większych przeglądów 
twórczości artystycznej osób 
niepełnosprawnych w Polsce. 

Sam konkurs skierowany jest do 
uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej, środowiskowych do-
mów samopomocy oraz niepeł-
nosprawnych mieszkańców do-
mów pomocy społecznej. Dzięki 
niemu promowana i nagradzana 

LAUREACI KONKURSU
Kategoria malarstwo i witraż
I – „Droga wolna”, Autor: Ryszard Zięba, 5 Dom Pomocy 
Społecznej w Łodzi,
II – „Latawce Niepodległości”, Autor: Piotr Paszkowski, Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie,
III – Tytuł: „Nasza Polska – tu jesteśmy szczęśliwi”, Autor/Au-
torzy: Teresa Stołecka, Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie.

Kategoria rysunek i grafika
I – „Taki pejzaż”, Autor: Joanna Zimoch, Warsztat Terapii 
Zajęciowej przy Fundacji DOM Rodzinnej Rehabilitacji 
Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu,
II – „Ściany mojego domu”, Autor: Marek Betko, Stowarzy-
szenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej,
III – „Cegiełki Polskości”, Autor: Marek Bielski, Stowarzy-
szenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej.

Kategoria rzeźba kameralna i płaskorzeźba
I – „Polska na talerzu”, Autor: Lucyna Kubiak, Stowarzysze-
nie Charytatywne „Żyć Godnie”, Warsztat Terapii Zajęcio-
wej w Polkowicach,
II – ,,Piękna Nasza Polska cała”, Autor: Łukasz Minciel, Cari-
tas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna, Warsz-
tat Terapii Zajęciowej w Tychach,

jest twórczość artystyczna osób 
z niepełnosprawnościami. 

Tegoroczna edycja opatrzo-
na została hasłem przewodnim: 
Niepodległa bez barier – od mo-
rza do Tatr. Konkurs został zre-
alizowany w ramach obchodów 
stulecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Napłynęło 
ponad 1500 prac, zaś Centralna 
Komisja Konkursowa nagrodzi-
ła i wyróżniła 40 prac, wykona-
nych przez 52 twórców.

Prace były oceniane w pię-
ciu kategoriach zawierających 
w sobie szeroką gamę technik 
plastycznych i artystycznych: 
malarstwo i witraż, rysunek 
i grafika, rzeźba kameralna i pła-
skorzeźba, tkanina i aplikacja, 
fotografia i film (ta kategoria po-
jawiła się po raz pierwszy w te-
gorocznej edycji).

Listę laureatów publikujemy 
poniżej.

Źródło: pfron.org.pl

III – „Gdzie Polska tam ja”, Autorzy: Agnieszka Kotlińska, 
Katarzyna Niwińska, Adrian Paluchowski, Warsztat Tera-
pii Zajęciowej przy Fundacji DOM Rodzinnej Rehabilitacji 
Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu.

Kategoria tkanina i aplikacja
I – „Rodzinne świętowanie”, Autor: Danuta Sałaja, Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Kraków – Nowa Huta 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Krakowie,
II – „Walka o niezależność”, Autor: Ewa Tuła, Środowisko-
wy Dom Samopomocy Fundacji DOM Rodzinnej Rehabi-
litacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu,
III – „Wolna i niezależna”, Autorzy: Mariola Romejko, Wła-
dysław Tyszkiewicz, 5 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi.

Kategoria fotografia i film
I – „Z życiem”, Autorzy: Ewa Kołodziejczak, Przemysław 
Latusek, Ewelina Mierzwa, Środowiskowy Dom Samopo-
mocy – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną Koło w Gorzowie Wielkopol-
skim,
II – „Jedna droga – jeden cel”, Autor: Łukasz Radzik, 
Warsztat Terapii Zajęciowej FELICITAS w Czechowicach-
Dziedzicach,
III – „Niepodległa bez barier”, Autorzy: Beata Bujalska, 
Krzysztof Kurdek, Jacek Krul, Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Stargardzie.
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Wprawdzie 60 lat to w per-
spektywie ochrony przyrody le-
dwie chwila, ale dla człowieka to 
niemal całe życie. Jak mówi dy-
rektor parku Andrzej Raj, to 
bardzo znaczący okres.

– Z epoki dyrektyw i naka-
zów przeszliśmy do epoki dia-
logu ze społeczeństwem, ze 
środowiskiem turystycznym – 
powiedział podczas skromnego 
spotkania urodzinowego.

Park podjął wiele zmian 
w zakresie ochrony przyrody. 
Jak mówi, pracownicy podcho-
dzą do tematu holistycznie (ca-
łościowo).

– Naszymi działaniami obej-
mujemy cały obszar parku, a nie 
poszczególne jego fragmenty. 
To przynosi efekt, gdyż jeżeli 
stworzymy warunki do ochro-
ny przyrody, to poszczególne 
gatunki same tam wracają, nie 
musimy reintrodukować – pod-
kreślił A. Raj.

Park powstał w 1949 roku, 
z inicjatywy profesorów Ada-
ma Wodziczki, Zygmunta Czu-
bińskiego i Stefana Macko. Rok 
wcześniej przyjechali oni w te 
rejony z zadaniem utworzenia 
rezerwatów przyrody w najcie-
kawszych miejscach. Doszli do 
wniosku, że tworzenie wielu ma-
łych rezerwatów nie ma sensu 
a obszar ten jest tak niezwykły, 
że powinien być chroniony w ca-

KARKONOSKI PARK NARODOWY MA 60 LAT

Na dobrym szlaku
prawidłowości rozmieszczenia 
zbiorowisk roślinnych czy nie 
występujące nigdzie indziej, 
szczególne rzeźby terenu – po-
wiedział.

Przez ostatnich 60 lat wiele się 

wydarzyło. Park powstał w zu-
pełnie innej sytuacji politycznej 
w kraju. Przeszedł transforma-
cję na przełomie lat 80-tych 
i 90-tych ubiegłego wieku. Był 
doświadczony kataklizmami, 
choćby klęską ekologiczną z lat 
70-tych i 80-tych. A jak wyglą-
da dzisiaj? Andrzej Raj podkre-
ślił, że jest to prężnie działająca 
instytucja. Zatrudnia 70 osób, 
ale tworzy miejsca pracy w in-
nych podmiotach dla 250 osób. 
– Liczyliśmy to dość dokładnie 
– podkreślił. KPN jest stabilnym 
i solidnym pracodawcą, pracow-
nicy otrzymują wypłaty na czas.

Jest też siłą rzeczy jednym 
z większych podmiotów działa-

– Jesteśmy solidnym, nowoczesnym podmiotem, działającym 
w branży turystycznej – mówi dyrektor Andrzej Raj. Karkonoski 
Park Narodowy, instytucja, która zrobiła wiele dobrego dla osób 
z niepełnosprawnościami, obchodziła w styczniu 60-lecie działal-
ności. Przez ten czas wiele udało się zrobić dla rozwoju turystyki, 
a przede wszystkim – dla ochrony przyrody.

łości. Złożyli wniosek do Pań-
stwowej Rady Ochrony Przyro-
dy o podjęcie uchwały w sprawie 
utworzenia parku narodowego 
w Karkonoszach. Rada taką 
uchwałę podjęła w 1949 roku. 
Od tego momentu rozpoczęły 
się prace nad utworzeniem par-
ku, wytyczeniem jego granic itd.

Profesor Piotr Migoń z Uni-
wersytetu Wrocławskiego, geo-
morfolog, przewodniczący rady 
naukowej Karkonoskiego Parku 
Narodowego mówi, że nie tyl-
ko walory krajobrazowe zdecy-
dowały o objęciu tego obszaru 
ochroną. Były do tego solidne 
podstawy naukowe. – To uni-
katowa flora, fauna, szczególne 

Podczas 60-lecia nie zabrakło urodzinowego tortu. Fot. R. Zapora
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jących na rynku usług turystycz-
nych. Rocznie park odwiedza 
2,5 miliona turystów. Dyrektor 
Raj podkreślił, że inwestycje 
w infrastrukturę turystyczną są 
znaczącym elementem budżetu. 
– Rocznie przeznaczamy na nie 
od 3,5 do 5 milionów złotych – 
podkreślił. 

Istotnym elementem jest tak-
że edukacja ekologiczna, gdyż 
– jak mówi Andrzej Raj – zro-
zumienie przez społeczeństwo 
potrzeby ochrony przyrody jest 
niezwykle ważne.

Władze parku mają o tyle 
trudne zadanie, że od wielu 
już lat nieustannie muszą szu-
kać kompromisów pomiędzy 
ochroną przyrody a oczekiwa-
niami gestorów branży tury-
stycznej, którzy chcą rozwoju 
turystyki.

– Chodzi o to, aby nie zjeść 
tego przysłowiowego ciastka, 
które przecież chcemy mieć – 
mówi A. Raj. – To są bardzo 
trudne dyskusje, bo park prze-
cież powstał w celu ochrony 
przyrody. Nigdy nie możemy się 
cofnąć, i nie możemy też odejść 
od stołu. Historia pokazuje, że 
te kompromisy udaje się uzyski-
wać. Wiele trudnych momentów 
z życia parku zostało pozytywnie 
rozwiązanych dla dobra przyro-
dy i społeczeństwa.

Redakcja i Karkonoski Sej-
mik Osób Niepełnosprawnych 
składają najserdeczniejsze ży-
czenia Karkonoskiemu Parkowi 
Narodowemu, jego pracowni-
kom, wolontariuszom, strażni-
kom, dyrekcji. Mamy szczegól-
ne powody, pamiętając o tym, 
że to dyrektor KPN-u wspólnie 
z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego, 
Bankiem Ochrony Środowi-
ska podjęli 10 lat temu decyzję 
o wybudowaniu pierwszej wy-

sokogórskiej i na razie jedynej 
w kraju trasy dla osób z niepeł-
nosprawnościami, prowadzącej 
z Kopy do Równi pod Śnieżką. 
Teraz przychodzi czas na kolej-
ne rozwiązania i park nie zosta-
wia inicjatyw Sejmiku bez echa. 
Spośród 2,5 miliona turystów 
odwiedzających rocznie Karko-
nosze, co najmniej 10 procent to 
osoby niepełnosprawne. Trasę, 
o której wspomniałem, rocznie 
przemierza nawet 2 tysiące osób, 
mających problemy z porusza-
niem się.

W ostatnim czasie pojawiły 
się nowe źródła finansowania 
tego typu przedsięwzięć. Jest 
to m.in. rządowy program Do-
stępność +, który zakłada, że 
do 2025 roku na wyrównywa-
nie szans zostaną przeznaczone  
23 miliardy złotych. To jest 
ogromna kwota. Drugim źró-
dłem jest powstający z inicja-
tywy Karkonoskiego Sejmiku 
i działaczy PTTK z Pomorza, 
fundusz rozwoju turystyki spo-
łecznej. Projekt ten wszedł już 
do debaty senackiej, po wcze-
śniejszej analizie i akceptacji 

w komisjach sejmowych. Musi-
my być przygotowani do korzy-
stania z tych źródeł.

Wiemy też o planach, które 
ma Karkonoski Park Narodowy. 
W Karkonoszach ma powstać 
nowa trasa turystyczna, z Orlin-
ka do Schroniska nad Łomnicz-
ką. Ma to związek z planowaną 
przebudową tego schroniska. 
Będzie ono budowane od nowa 
jako schronisko bez barier. Ko-
lejnym przedsięwzięciem jest 
budowa platformy widokowej 
przy Domu Śląskim, od strony 
Kotła Łomniczki. Zaplanowana 
jest budowa platformy widoko-
wej w Szklarskiej Porębie nad 
Wodospadem Kamieńczyka. 
Nowatorskim rozwiązaniem, 
pozwalającym osobom star-
szym, niepełnosprawnym i ro-
dzinom z dziećmi na wózkach, 
dostać się do Wodospadu Ka-
mieńczyka, jest remont starej 
drogi do wodospadu, która jest 
w tej chwili zamknięta. Liczy-
my, że z biegiem czasu te inwe-
stycje będą realizowane. 

Robert Zapora

Remont drogi na zamek Chojnik to przykład stosowania udogodnień dla osób, 
mających trudności z poruszaniem się. Fot. R. Zapora
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XIII Integracyjna Wigilia Literacka
12 grudnia 2018 r. odbyła się, 
zorganizowana przez Stowa-
rzyszenie Literackie w Cieniu 
Lipy Czarnoleskiej w Osiedlo-
wym Domu Kultury jelenio-
górskiego Zabobrza, XIII In-
tegracyjna Wigilia Literacka, 
podczas której zaprezentowa-
no również almanach „Ziarna 
historii”, wydany z okazji setnej 
rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości.

W kawiarni „Muza” Janina 
Lozer przywitała gości: Irenę 
Kempisty – naczelnik Wydzia-
łu Wydział Kultury i Turystyki 
Urzędu Miejskiego w Jeleniej 
Górze, Teresę Anacko – zało-
życielkę i opiekunkę klubu lite-
rackiego „W Cieniu Lipki”, dzia-
łającego przy jeleniogórskich 
Warsztatach Terapii Zajęciowej, 
Krystynę Sławińską – z Dolno-
śląskiej Grupy Literackiej „Nurt”, 
Ryszarda Bilskiego i Barbarę 
Baltyn – autorów debiutujących 
w almanachu. Następnie odczy-
tała list prezes stowarzyszenia 
Danuty Mysłek, która nie mogła 
być obecna na spotkaniu.

– Za kilka godzin zasiądziemy 
do wspólnej wieczerzy wigilijnej. 
W tym gronie  podzielimy się 
opłatkiem, złożymy sobie życze-
nia. Może u niejednego zakręci 
się w oku łezka, gdy wspomnimy 
tych, którzy wyemigrowali, za-
płaczemy z tęsknoty za tymi, któ-
rych nie ma wśród nas, odeszli 
na zawsze z tej ziemskiej niwy, 

a jeszcze w ubiegłym roku byli 
z nami. Może ktoś z nas wspo-
mni przodków, którzy poświęcali 
swoje życie, by nam żyło się lepiej 
w niepodległym kraju. To im po-
święciliśmy almanach „Ziarna 
historii”, owoc dwóch projektów 
„Śladami historii” – zrealizowany 
na ziemi warmińsko-mazurskiej 
i „Niepodległa na dotknięcie sło-
wa” zrealizowany w Lubaniu – 
napisała m.in. Danuta Mysłek.

Podziękowania redaktorom 
za trud włożony w powstanie al-
manachu złożyła Maria Suchec-
ka. Następnie Maria Pastor od-
czytała wiersz Jerzego Pietrzyka, 
a własny repertuar zaprezento-
wały Urszula Musielak i Anna 
Boruta-Lechowicz.

Ksiądz prałat dr Józef Stec 
przekazał zebranym gwiazd-
kowe przesłanie, które zawsze 
przygotowuje w grudniu dru-
kiem nie tylko dla parafian, 
i przypomniał, jak wiele treści 
niosą obchody Świąt Bożego 
Narodzenia, szczególnie w setną 
rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Potem przy-
szedł czas na serdeczne życzenia 
i łamanie się opłatkiem.

Oprawę muzyczną wigilijne-
go stołu uświetnił Włodzimierz 
Brzeziński. Uczestnicy wysłu-
chali i zaśpiewali wiele kolęd za-
granych przy akompaniamencie 
gitary.

Jarosław Czarnoleski

Tradycyjnie już został ogłoszony doroczny, gwiazdkowy tur-
niej poetycki. Tym razem literaci inspirowali się hasłem „Wol-
ność”. Komisja w składzie: Krystyna Sławińska, Hubert Hor-
bowski i Robert Bogusłowicz, przyznała: I miejsce – Izabeli 
Rochnowskiej, II – Marcie Szroeder, III – Grażynie Domagal-
skiej. Wyróżnienia otrzymali: Joanna Micek, Stanisław Miko-
łajczyk, Daniel Sielski i Agnieszka Wolska.
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Papierowe L-4 to już przeszłość
Zgodnie z zapowiedziami, od 1 stycznia br. zwolnienia lekarskie 
miały być wystawiane przez lekarzy tylko w wersji elektronicznej. 
Tymczasem mamy informację od Czytelników z Jeleniej Góry, że 
niektórzy lekarze w dalszym ciągu wystawiają zwolnienia papiero-
we, bo nie ma komputerów czy nie potrafią obsłużyć systemu zwol-
nień. Jak zatem wygląda sytuacja w tym zakresie na terenie Jeleniej 
Góry i całego kraju?

Mimo skarg naszych Czytel-
ników o wystawianiu przez leka-
rzy papierowej wersji zwolnień 
lekarskich, dolnośląski rzecznik 
Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych zapewnia, że papierowa 
wersja na dobre odeszła już do 
lamusa. 

– W skali całego kraju nie no-
tujemy wpływu zwolnień wysta-
wionych na innych, niż obowią-
zujące druki – informuje Iwona 
Kowalska – Matis, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS woje-
wództwa dolnośląskiego.  –  Je-
dyne „papierowe” to te, które le-
karz wystawił elektronicznie i na 
prośbę pacjenta wydrukował lub 
system pokazał, że pracodawca 
nie ma swojego konta na naszej 
platformie internetowej, więc 
niemożliwe jest przesłanie e-Z-
LA w sieci (do ZUS takie zwol-
nienie jest oczywiście wysyłane) 
– dodaje rzecznik ZUS. 

Iwona Kowalska-Matis przy-
pomina, że obowiązek posia-
dania konta na platformie PUE 
ZUS mają firmy zatrudniające 

powyżej pięciu pracowników.  
Dla małych firm jest to zalecane,  
ale nie wymagane. 

 – Wydruk wystawionego za-
świadczenia lekarskiego e-ZLA 
jest przekazywany ubezpieczo-
nemu, gdy z informacji udo-
stępnionych na profilu lekarza 
na PUE ZUS wynika, że płatnik 
składek (np. pracodawca) nie 
posiada profilu na PUE ZUS, 
oraz na żądanie ubezpieczone-
go nawet, jeżeli płatnik składek 
ma profil informacyjny płatnika 
składek na PUE ZUS – wyjaśnia 
rzecznik ZUS. 

 Rzecznik ZUS dodaje też, że 
w razie problemu z dostępem do 
Internetu lekarz może wystawić 
pacjentowi zwolnienie na formu-
larzu wydrukowanym z systemu, 
opatrzonym podpisem i swo-
ją pieczątką. Takie papierowe 
zwolnienie pacjent jednak musi 
dostarczyć pracodawcy albo do 
ZUS-u. Natomiast na lekarzu 
ciąży obowiązek wprowadze-
nia tego zwolnienia do systemu 
w ciągu trzech dni.

Lekarz wręczy nam też wersję 
papierową, jeśli nasz pracodawca 
nie będzie miał profilu na PUE. 

– Wówczas  nie będzie moż-
liwe elektroniczne przekazanie 
e-ZLA i to pracownik  będzie 
musiał dostarczyć zwolnienie 
w formie wydruku swojemu pra-
codawcy  – wyjaśnia Iwona Ko-
walska – Matis. 

 O tym, że konieczne jest 
wydrukowanie e-ZLA podpo-
wie lekarzowi (lub asystento-
wi medycznemu) system, który 
wyświetli komunikat. Jest  to 
także oczywiste dla pracownika. 
Płatnicy nieposiadający profilu 
na PUE musieli  bowiem poin-
formować (w formie pisemnej) 
swoich ubezpieczonych o obo-
wiązku dostarczania im wydru-
ków e-ZLA. Czas na to mieli do 
końca grudnia 2015 r.

Natomiast  nowych ubez-
pieczonych (np. pracowników) 
płatnik składek (np. pracodaw-
ca) bez profilu na PUE ZUS,  
musi poinformować o obowiąz-
ku dostarczania przez nich wy-
druku e-ZLA albo zaświadcze-
nia lekarskiego wystawionego 
na formularzu wydrukowanym 
z systemu., w pierwszym dniu 
podlegania ubezpieczeniu choro-
bowemu. 

– A jeśli pracodawca, który 
mimo braku obowiązku posiada-
nia profilu na PUE ZUS, założy 
taki profil, powinien w terminie 
7 dni od dnia jego utworzenia 
poinformować ubezpieczonego 
(w formie pisemnej) o ustaniu 
ciążącego na nim obowiązku do-
starczania mu wydruku zaświad-
czenia lekarskiego e-ZLA albo 
zaświadczenia lekarskiego wy-
stawionego na formularzu wy-
drukowanym z systemu – dodaje 
rzecznik ZUS. 

Angelika Grzywacz-Dudek
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Choroby rzadkie mają to do 
siebie, że ich właściwa diagno-
styka oraz leczenie są poważ-
nym problemem, zarówno fi-
nansowym, jak i medycznym. 
Doskonale wiedzą o tym rodzi-
ce Antka, których życie jedne-
go dnia wywróciło się do góry 
nogami.

Spośród 8 tysięcy rozpozna-
nych do tej pory rzadkich cho-
rób, większość uwarunkowana 
jest genetycznie. Zgodnie z defi-
nicją, występują rzadziej niż raz 
na dwa tysiące urodzeń. Czyli, 
dla przykładu Zespół Downa, 
który występuje u jednego na 
700 noworodków, chorobą rzad-
ką nie jest.

Czy można ustalić ryzyko 
ich wystąpienia przed urodzina-
mi dziecka? Niestety nie. Jest to 
możliwe, o ile w rodzinie okre-
ślona rzadka choroba już wy-
stępowała. Ale mogą wystąpić 
u dziecka, którego rodzice nie 
mają żadnych wad genetycz-
nych. Cześć tych chorób wynika 
z mutacji genów, do której do-
chodzi jednorazowo, przypad-
kowo w komórce rozrodczej. 
Tego nie sposób przewidzieć.

Niedawno dowiedziałem się 
o żyjącym w mojej okolicy mał-
żeństwie, pozytywnie nastawio-
nym do życia pomimo wielkiej 
tragedii, jaka ich dotyka. Rodzi-
cach, którzy mają dwójkę dzieci, 
z czego, młodsze jest chłopczy-
kiem niepełnosprawnym, wy-
magającym stałej opieki i reha-
bilitacji. Antoś, bo tak ma na 
imię ich syn, ma obecnie cztery 
latka i ma zdiagnozowaną rzad-

RZADKA CHOROBA, DMD, DOTKNĘŁA CZTEROLATKA

Antek i jego walka z czasem

ką chorobę – dystrofię mięśni 
Duchenne’a (DMD).

Dystrofia mięśni Duchen-
ne’a (DMD), to choroba ge-
netyczna, która jest jednym 
z najczęstszych i najszybciej 
postępujących zaburzeń nerwo-
wo-mięśniowych wieku dzie-
cięcego. Dotyka jednego na trzy 
tysiące chłopców.

Przyczyną tej dystrofii jest 
defekt genetyczny, a konkretnie 
różne mutacje genu DMD, od-
powiedzialnego za kodowanie 
białka (dystrofinę), który poma-
ga w utrzymaniu prawidłowej 
struktury komórek mięśnio-
wych. W wyniku tej nieprawidło-
wości genetycznej mięśnie zosta-

ją pozbawione dystrofiny, czego 
konsekwencją jest ich niedowład 
i zanik, powodujący stopniowo 
coraz większe trudności w cho-
dzeniu, ogólnym poruszaniu się, 
jedzeniu i oddychaniu. Ponieważ 
serce to też mięsień, w końcu 
i ono przestaje bić...

– Początkowo nie podejrze-
waliśmy – ani nawet lekarz ro-
dzinny – żadnego schorzenia 
u naszego Antka – mówi Piotr 
Molęda, tato Antka. – Zaraz po 
urodzeniu otrzymał 9 punktów 
w skali Apgar… Dopiero w wie-
ku 3 lat, kiedy poszedł do przed-
szkola, Pani przedszkolanka 
zwróciła uwagę na specyficzne 
niezgrabności Antosia. Zanim 
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Święta Bożego Narodzenia 
to nie tylko dwanaście potraw, 
ale czas, który możemy poświę-
cić innym. Średzkie Muzeum 
Regionalne, aby choć na chwi-
lę przywrócić atmosferę świąt, 
zorganizowało 4 stycznia 2019 
roku kolędowanie. Reprezenta-
cja Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Środzie Śląskiej wybrała się 
na nie wraz z terapeutami, aby 
wziąć udział w śpiewaniu, w któ-
rym każdy z przybyłych gości 

trafiliśmy do lekarza, który za-
czął coś podejrzewać – neuro-
loga dziecięcego – minęło trosz-
kę czasu. A potem z wstępną 
diagnozą potoczyło się bardzo 
szybko… W ciągu jednego wie-
czoru zawalił się świat… Od lu-
tego tego roku szukamy – gdzie 
się tylko da – nadziei.

DMD ma kilka odmian. Ta, 
na którą cierpi Antoś jest jedną 
z bardzo rzadko występujących 
nie tylko w Polsce ale i w Europie 
– jak dowiedziałem się podczas 
rozmowy od ojca Antosia – Pio-
tra Molędy. Obecnie nie ma żad-
nego leku, który mógłby choćby 
powstrzymać rozwój choroby 
i nie dopuścić do tego, aby An-
toś, czy ktoś inny zdiagnozowa-
ny z DMD nie został przykuty 
na resztę życia do łóżka.

Obok silnych sterydów, naj-
ważniejszą formą pomocy dla 
Antosia jest codzienna i syste-
matyczna rehabilitacja – by mię-
śnie jak najdłużej były w ruchu, 
a ścięgna nie obezwładniły Ant-
ka w przykurczach.

Niezależnie do stopnia za-
awansowania choroby, koniecz-
na jest rehabilitacja w celu za-
pobiegania dalszemu właśnie 
zanikowi mięśni. Na rehabilitację 

w dystrofii Duchenne’a składają 
się ćwiczenia aktywne i pasyw-
ne. Ćwiczenia pasywne należy 
rozpocząć jak najwcześniej. Ze-
staw ćwiczeń, które mają na celu 
zapobieganie kurczeniu się mię-
śni, powinny zostać opracowane 
przez fizjoterapeutę. Należy je 
wykonywać codziennie i wy-
magają współudziału rodziców/
opiekunów chorego chłopca. 
Spośród wszystkich ćwiczeń ak-
tywnych najlepsze jest pływanie.

Życie rodziców Antosia 
zmieniło się diametralnie. Każ-
dy dzień jest podporządkowany 
potrzebom czterolatka. Wizyty 
lekarskie, czekanie w kolejkach, 
wyjazdy na zabiegi rehabilitacyj-
ne, basen oraz całodzienna opie-
ka w domu. Ktoś, kto tego nie 
doświadcza na własnej skórze, 
na pewno nie jest w stanie sobie 
tego wyobrazić.

– Antoś potrzebuje każdego 
dnia bardzo intensywnej reha-
bilitacji, takiej bardzo specyficz-
nej, gdzie jest rozciągany, a jed-
nocześnie mięśnie nie są zbyt 
obciążone. Każdy z nas może 
liczyć, że nawet po największym 
wysiłku, jakoś się zregeneruje-
my. Niestety Nasz syn nie może 
mieć takiej nadziei. Jego mięśnie 

trzeba bardzo szanować. Kiedy 
siądzie na wózek, choroba bar-
dzo szybko dotknie organy od-
powiedzialne za najważniejsze 
funkcje życiowe… Antoś – jak 
długo się da – musi być w pio-
nie! – dodaje Piotr Molęda.

Czterolatek wraz z rodzicami 
i bratem mieszkają w Cieszynie. 
Po rozmowie z Panem Piotrem, 
od którego dowiedziałem się wię-
cej o tej chorobie, uświadomiłem 
sobie, że moja dysfunkcja – nie-
pełnosprawność jest niczym, 
w porównaniu z problemami 
tego młodzieńca. Takich ludzi, 
jak rodzice Antka powinno się 
pokazywać, jako osoby niezwy-
kle silne, całkowicie oddane swo-
im chorym dzieciom. 

Antoś jest podopiecznym 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z pomocą”, na którą można prze-
kazywać dobrowolne wpłaty 
oraz 1 procent podatku podczas 
rocznego wypełniania zeznań 
podatkowych PIT.

Wszyscy, którzy chcieliby do-
wiedzieć się więcej o tym mło-
dym, sympatycznym dzieciaku 
lub mu pomóc, mogą zwracać 
się do rodziców Antka na adres 
poczty elektronicznej: piotrmo-
leda@gmail.com

Andrzej Koenig, niewidomy 

Integracyjne kolędowanie
mógł nie tylko pokibicować 
uczestnikom, ale i spróbować 
swoich sił, wykonując różnego 
rodzaju piosenki świąteczne.

Na zaproszenie średzkiego 
muzeum zaśpiewała niewidoma 
artystka. W spotkaniu wzięły 
udział także dzieci z przedszko-
la, które wykonały kilka piose-
nek. Dodatkową atrakcją był 
palący się w oddali ogień oraz 
gorący kapuśniak i słodki po-
częstunek. Dla części przybyłych 

gości była to świetna zabawa, 
a dla większości – kolejna moż-
liwość spotkania się ze znajo-
mymi i spędzenia z nimi kilku 
przyjemnych chwil. Tego typu 
inicjatywy sprawiają, że cho-
ciaż na chwilę zapominamy 
o dręczących nas problemach, 
a także możemy spędzić czas 
w niezwykłej i miłej atmosferze. 
Każde tego typu zgromadze-
nie sprawia wiele radości oraz 
dodaje nam dużo pozytywnej 
energii, w tak zimne dni jak te.

A.T.
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Jak to z tymi fontannami jest?
– Dlaczego w większości odwie-
dzanych ostatnio przeze mnie 
miast fontanny są czynne do 
wczesnej zimy, a u nas już z po-
czątkiem października wszyst-
kie zostały wyłączone? – pyta 
mieszkanka Kołobrzegu dzi-
wiąc się, że sami niepotrzebnie 
pozbawiamy się tej efektownej 
ozdoby przestrzeni miejskiej. 

Nasza Czytelniczka z Koło-
brzegu w październiku miała 
okazję odwiedzić kilka miast du-
żych i mniejszych. Na południu 
Polski m.in. Wrocław, Jelenią 
Górę, była też w Szczecinie oraz 
w Koszalinie i w Trzebiatowie. 
– Mieliśmy wyjątkowo pogod-
ną i ciepłą jesień i nic dziwnego, 
że we wszystkich tych miastach 
wciąż były czynne fontanny. Me-
teorolodzy w najbliższym czasie 
co prawda zapowiedzieli kilka 
dni deszczowych, ale według pro-
gnoz długoterminowych, ciepła 
aura jeszcze do nas powróci na 
przełomie października i listo-
pada. Przypuszczam, że związek 
z wyłączeniem u nas fontann ma 
z pewnością trwałość instalacji, 
którą mogą zniszczyć minusowe 
temperatury. Mrozy mogą na-
dejść do nas dopiero za kilka ty-
godni, a Kołobrzeg jest miastem 
turystyczno-uzdrowiskowym, 
więc nie rozumiem dlaczego zbyt 
szybko pozbawia się nas tej pięk-
nej ozdoby, kierując się być może 
wyłącznie zbyt sztywnym termi-
narzem?– pyta kobieta.

Jak się dowiedzieliśmy 
w Urzędzie Miasta Kołobrzeg 
– nie istnieje zapis regulaminu, 
który jednoznacznie wskazy-
wałby, w jakim terminie należy 
wyłączać fontanny w naszym 
mieście. Determinuje tę kwe-

stę zupełnie co innego. – Jest to 
umowa zawarta przez samorząd 
z przedsiębiorcą, zajmującym się 
obsługą miejskich fontann, obo-
wiązująca w terminie od począt-
ku  kwietnia do końca września. 
Choć być może w październiku 
i na początku listopada dopisze 
słoneczna, ciepła pogoda, nie-
opłacalne byłoby już ponowne 
uruchamianie fontann,  związa-
ne jest to z kosztami – wyjaśnił 

Michał Kujaczyński, rzecznik 
prasowy kołobrzeskiego magi-
stratu. Dodał też, że w związku 
z wydłużającym się sezonem tu-
rystycznym zmiany w tej kwestii 
może przeprowadzić wyłącznie 
kolejna rada miasta, rezerwując 
w przyszłorocznym budżecie 
większą sumę na dłuższą o mie-
siąc, techniczną obsługę miej-
skich fontann.

Jolanta Wiatr

Fontanna w Kołobrzegu. Fot. Grzegorz W. Tężycki 

18 października w Trzebiatowie było słonecznie i ciepło, i choć nie jest to 
miasto uzdrowiskowe –  fontanna była czynna i nadal cieszyła oczy miesz-
kańców oraz turystów. Fot. Jolanta Wiatr 
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W GORZOWIE WLKP. RUSZYŁO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Ludzie chorzy psychicznie będą mieli możliwość łatwiejszego do-
stępu do lekarzy, psychologów czy psychoterapeutów. Niepotrzebne 
będzie skierowanie na badanie lekarskie, a powrót do aktywizacji 
zapewni działalność placówek dziennego pobytu oraz współpraca 
z instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz chorych psy-
chicznie oraz ich rodzin. 

Pomoc na próbę

Takie m.in. założenia ma pi-
lotażowy program Ministerstwa 
Zdrowia, który realizowany jest 
w Wielospecjalistycznym Szpi-
talu Wojewódzkim w Gorzowie 
Wielkopolskim, którego preze-
sem jest Jerzy Ostrouch.

Centrum Zdrowia Psy-
chicznego nieoficjalnie ruszyło 
w Gorzowie Wlkp. w paździer-
niku ubiegłego roku, a oficjal-
nie – 29 listopada 2018 r. Projekt 
zaplanowany jest na trzy lata, po 
tym okresie nastąpi jego ocena 
i ewentualna kontynuacja.

W spotkaniu inauguracyjnym 
brali dział m.in. lekarze, pielę-
gniarki, psychologowie, psycho-
terapeuci, terapeuci i urzędni-
cy, zainteresowani współpracą 
z pilotażowym programem Mi-
nisterstwa Zdrowia. Spotkanie 
prowadziła lek. psychiatra  dr n. 
med. Anna Moskwa – lekarz na-
czelny zespołu szpitalnego, szpi-
tala przy ul. Walczaka 42 i jedno-
cześnie koordynator ds. zdrowia 
psychicznego. 

Centrum Zdrowia Psychicz-
nego zostało uruchomione 
w strukturach szpitala woje-

wódzkiego w związku z zakwa-
lifikowaniem do udziału w  
programie pilotażowym pod pa-
tronatem Ministerstwa Zdrowia. 

Dr Moskwa tłumaczyła, że jest 
to program, który umożliwia po-
wstawanie nowych form opieki 
psychiatrycznej, reorganizacji ist-
niejących struktur i zapewnienie 
opieki psychiatrycznej w nowej 
jakości. Centrum Zdrowia Psy-
chicznego będzie gwarantowa-
ło opiekę zdrowia psychicznego 
mieszkańcom Gorzowa. W jego 
ramach zapewnione zostanie 
lecznictwo stacjonarne, ambu-
latoryjne, opieka środowiskowa, 
a także pomoc doraźna. 

Nowością jest to, że każdy 
pacjent będzie miał opiekę kom-
plementarną, będą tworzone in-
dywidualne plany terapii i opieki 
dla pacjentów. Chory będzie ko-
rzystał nie tylko z dotychczaso-
wych form ale także z nowych 
inicjatyw typu – oddział dzienny. 
Będą także nowe formy opieki 
środowiskowej, jak pomoc psy-
chologiczna czy pielęgniarska. 
– Chodzi o to aby powrót do 
zdrowia odbywał się szybciej, 

a pacjenci mogli lepiej integrować 
się w środowisku i łatwiej wracać 
do pracy. W ten sposób będą re-
alizowane programy aktywizacji 
zawodowej czy przeciwdziałania 
stygmatyzacji – zapewniła koor-
dynator dr Moskwa. 

Do Centrum może zgłaszać 
się każdy. Nie jest potrzebne skie-
rowanie. Punkt zgłoszeniowo-
-koordynacyjny znajduje się na 
terenie szpitala przy ul. Walczaka 
42. Po przedstawieniu problemu, 
zostanie ustalony termin wizyty 
lub od razu będzie udzielona po-
moc lekarska. W ciągu 72 godzin 
pacjent uzyska pomoc. W razie 
potrzeby, pomoc udzielona zo-
stanie natychmiast. 

Działalność Centrum Zdro-
wia Psychicznego ma na celu, aby 
pacjent był hospitalizowany w jak 
najkrótszym czasie i żeby formy 
leczenia były jak najmniej do-
tkliwe dla niego. Będzie szybciej 
identyfikowany i szybciej będzie 
udzielona mu pomoc. 

– Jeśli pacjent nie będzie chciał 
zgłosić się do lekarza psychiatry 
będzie możliwość umówienia 
wizyty domowej specjalisty – za-
pewniła koordynator Anna Mo-
skwa.  

Dr Władysław Sterna konsul-
tant ds. psychiatrii na wojewódz-
two lubuskie powiedział, że od 
dawna nie było reformy w dzie-
dzinie psychiatrii, dlatego ma na-
dzieję, że ten pilotażowy program 
się sprawdzi. Ważne jest to, że jest 
jeden punkt konsultacyjny, gdzie 
ludzie mogą się zgłosić, a koordy-
nator skieruje do odpowiedniego 
specjalisty, czy punktu pomocy. 
– Ludzie często nie wiedzą, gdzie 
mogą szukać natychmiastowej 
pomocy. Ministerstwo chce naj-
pierw sprawdzić jak to będzie 
działało, a trzy letni okres na 
pewno pozwoli na podjęcie ko-
lejnych działań – wyjaśnił.

Wanda Milewska

Lekarz psychiatra dr Anna Moskwa
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Ulicami centrum Jeleniej Góry 
przeszedł VIII Karkonoski 
Orszak Trzech Króli. Pokole-
niowy, radosny marsz prze-
mierzył drogę spod Bazyliki 
Mniejszej m.in. przez ulice 
Wyszyńskiego i Bankową na 
Plac Ratuszowy, gdzie czekała 
„Święta Rodzina”.

Wierni Kościoła katolickie-
go zebrali się 6 stycznia licznie 
przy Bazylice Mniejszej, a część 
z nich wcześniej wzięła też udział 
w mszy świetej. W odróżnieniu 
od poprzednich lat, pierwszy 
przystanek ze scenką zlokalizo-
wano przy Zespole Szkół Kato-
lickich przy ul. Kopernika (w po-
przednich latach był to budynek 
Ratusza, który aktualnie jest 
w remoncie). Na początek zapre-
zentowały się uczennice szkoły 
podstawowej ZSK, które wcieliły 
się w role Maryi i aniołka. 

Orszak Trzech Króli już po raz ósmy

Następnie uczestnicy orszaku 
przeszli ulicą Kopernika, Pionie-
rów Jeleniej Góry, Placem Ratu-
szowym, ulicą Jasną, Grodzką 
i Pl. kard. Wyszyńskiego na Plac 
Niepodległości, gdzie czekała 
już św. Elżbieta, o której opo-
wieść przedstawili Skauci Euro-
py. Dalej (ul. Bankowa) odbyła 

się scenka u Heroda, którą poka-
zali uczniowie liceum i gimna-
zjum Zespołu Szkół Katolickich. 
Następnie ulicą Szkolną wier-
ni udali się na Plac Ratuszowy, 
gdzie najpierw zostali uracze-
ni występami przedszkolaków 
z „Trzynastki” i „Okrąglaczka”. 
Po ostatniej scence wszyscy uda-
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li się w pobliże Ratusza, gdzie na 
scenie czekała „Święta Rodzina”, 
w którą wcieliła się Aleksan-
dra i Grzegorz Haliccy, razem 
z dziećmi: Jankiem i Julią.

– Dla wszystkich jest to bar-
dzo radosne święto, bo Obja-

wienie Pańskie to Bóg i Czło-
wiek, czyli to, co bardzo bliskie 
każdemu z nas – podkreśliła 
Małgorzata Wołąkiewicz-Lisiak, 
koordynatorka Karkonoskiego 
Orszaku Trzech Króli. 

W orszaku wzięły udział set-

ki jeleniogórzan, którzy mię-
dzypokoleniowo postanowili 
uczcić ważny dla ich wiary dzień 
i mimo chłodu aktywnie uczest-
niczyli w obchodach Święta 
Trzech Króli.

Przemek Kaczałko

Od czerwca ubiegłego roku 
nadaliśmy blisko 100 audycji 
o zdrowiu, kulturze, regionie. 
Prezentujemy rozmowy z cie-
kawymi postaciami, rejestru-
jemy ważne wydarzenia, pod-
powiadamy jak żyć zdrowo i 
aktywnie, jak radzić sobie z nie-
pełnosprawnościami.

Słuchaj z nami Radia KSON
Radio KSON stale zyskuje na popularności. 

Słucha nas już ponad 900 osób!

Od niedawna w ramówce po-
jawiły się dwie nowe audycje, 
„Dźwięki Historii” oparte o ma-
teriały archiwalne i mówiące o 
wydarzeniach z przeszłości oraz 
program „Jazda”, adresowany 
do miłośników motoryzacji.
Radio KSON tworzą głównie 
osoby niepełnosprawne, ale 

chcemy mówić do wszystkich. 
Można nas słuchać na www.
radiokson.pl. Jak podkreśla 
redaktor naczelna Katarzyna 
Pietuszko – jesteśmy otwarci 
na nowe propozycje, poszuku-
jemy osób, które mają pomysł 
na własną audycję i chciałyby 
tworzyć je w naszym radiu.

Z myślą o słuchaczach uruchomiliśmy telefon redakcyjny 690-680-050 
i e- mail: radio@kson.pl, gdzie czekamy na Państwa propozycje i uwagi. Podejmujemy 

różne sprawy interwencyjne nie pozostawiając żadnego zgłoszenia bez echa.

Radio KSON, to radio interne-
towe którego słuchać można 
za pośrednictwem smartfona, 
tabletu lub komputera z dostę-
pem do internetu. Remigiusz 
Stefaniak, sekretarz redakcji, 

podpowiada, że aby je włączyć, 
trzeba otworzyć stronę www.
radiokson.pl i wybrać ikonę 
„Słuchaj Radio KSON”. Na ra-

diowej stronie publikowana 
jest bieżąca ramówka, aktual-
ności i audycje archiwalne do 
posłuchania.

Słuchajcie nas Państwo. Radio KSON jest do Waszej dyspozycji.
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Wielka Orkiestra w cieniu tragedii
Ponad 300 tysięcy złotych 
zebrały w sumie dwa jele-
niogórskie sztaby Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Podczas 27. finału 
atrakcji było mnóstwo, jed-
nak radość stłamsiły do-
niesienia z Gdańska, gdzie 
podczas „światełka do nie-
ba” nożownik zabił prezy-
denta Pawła Adamowicza.

W Jeleniej Górze, podobnie 
jak w wielu innych miejscach 
Polski i świata, osoby z wiel-
kim sercem od rana wspierały 
WOŚP. Odbywały się wydarze-
nia na Placu Ratuszowym,  na 
poligonie i w Jeleniogórskim 
Centrum Kultury.

–  Rekordowa puszka na go-
dzinę 18:30 miała ponad 3 ty-
siące złotych – mówiła w czasie 
przeliczania zebranych środków 
Marietta Matuszak, księgowa 
w sztabie Karkonoskiego Hufca 
ZHP. – Jeleniogórzanie mają gest 
i coraz większe serca dla WOŚP. 
Grają z nami coraz lepiej i gło-
śniej – dodała harcerka. 

– Mam nadzieję, że jelenio-
górzanie dopiszą i przekroczymy 
pół miliona złotych, ale nawet 

jak będzie mniej, to każde pie-
niądze są bardzo ważne – mówił 
prezydent Jeleniej Góry Jerzy 
Łużniak. 

Po części artystycznej w sali 
widowiskowej Jeleniogórskiego 
Centrum Kultury, wspierają-
cy inicjatywę Jerzego Owsiaka 
przenieśli się na Plac Ratuszowy, 
gdzie licytowano główne fan-
ty przekazane przez darczyń-
ców. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się loty szybowcem 
z Aeroklubem Jeleniogórskim, 
lot balonem, skok Dream Jump 
Karkonosze w Kostrzycy czy 

orkiestrowe torty. Największą 
kwotę licytacji osiągnęły lal-
ki od posłanki Zofii Czernow 
(dyrektor i dyrektorowa), które 
„poszły” za 1000 zł oraz obiad 
w wybranej restauracji w Jeleniej 
Górze z prezydentem Jerzym 
Łużniakiem (dla 2 osób), który 
„poszedł” za 1100 zł. 

Przypomnijmy: w 2018 roku 
oba jeleniogórskie sztaby zebra-
ły w sumie 289 tysięcy, a w tym 
roku całkowita suma w Jeleniej 
Górze to ok. 362 tysiące złotych.

Przemek Kaczałko
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W podziękowaniu Jerzemu Owsiakowi za 27 lat pra-
cy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
sztab przy Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze chce 
stworzyć największe serce na świecie, wypełnione ty-
siącem fotografii mieszkańców miasta. 

Przewidywany rozmiar serca to 3 m x 3 m (lub 
większe). Pomysłodawcami akcji jest Sztab Orkiestry 
przy Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze w składzie: 
Kornel Kowalski, Jakub Thauer, Mariusz Synówka, 
Marta Plińska, Maja Plińska, Angelika Thauer i wielu, 
wielu innych. 

– Bardzo chcieliśmy, aby pozostał u steru Orkiestry 
– mówi pomysłodawca Mariusz Synówka. – Wówczas 
zrodził się pomysł stworzenia Orkiestrowego Serduszka, 
wypełnionego zdjęciami jeleniogórzan. Najpierw miał 
to być element kampanii „MuremZaOwsiakiem”, ale te-
raz będzie formą podziękowania za 27 lat pracy oraz za 
to, co przyniosą kolejne finały pod jego dowództwem. 

Angelika Grzywacz-Dudek

Zabójstwo prezydenta Gdańska wstrząsnęło obywatelami w ca-
łym kraju. 14 stycznia odbyły się marsze i spotkania, które miały 
na celu oddanie Mu hołdu. Jeleniogórzanie puścili symboliczne 
„światełko do nieba”.

Jelenia Góra w hołdzie 
dla Pawła Adamowicza

W czasie „światełka do nieba” 
27. finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Gdańsku – na 
scenie rozegrał się dramat, którego 
skutkiem jest śmierć Pawła Ada-
mowicza – prezydenta tego miasta, 
który swoją funkcję piastował od 20 
lat. Tragedia wstrząsnęła całą Pol-
ską i następnego dnia zorganizowa-
no marsze i spotkania upamiętnia-
jące ofiarę ataku. 

– Wczoraj mieliśmy tu wspania-
ły wieczór, byliśmy zadowoleni, że 
w sumie datki na WOŚP przekro-
czyły miliard złotych. Później do-

tarła do nas tragiczna informacja, 
że pan prezydent został raniony 
– powiedział prezy-
dent Jeleniej Góry 
Jerzy Łużniak.  

– Wierzę, że to 
się poprawi. Życie 
zaczęłam w komu-
nie, kiedy nikt nie 
miał nadziei, że coś 
się zmieni. Już wie-
le systemów padało, 
a nienawiści trzeba 
się przeciwstawić 
i pokazywać, że nale-

ży szanować każdego człowieka – na 
ulicy, w pracy, w domu – powiedzia-
ła pani Iwona.

W trakcie spotkania setki jele-
niogórzan symbolicznie skierowały 
światła latarek, czołówek, latarek 
w telefonach – w niebo. W ciszy 
rozmyślano nad tragedią. Stawiano 
też znicze, a wierni odmówili mo-
dlitwę.

Przemek Kaczałko

W przeddzień kolejnej akcji 
WOŚP, fundacja Jurka Owsiaka 
przekazała do jeleniogórskiego 
szpitala 20 nowych rozkładanych 
foteli, dzięki którym rodzice ma-
łych pacjentów nie muszą już ko-
czować przy łóżkach na matera-
cach rozkładanych na podłodze. 

20 nowych foteli trafiło do Wo-
jewódzkiego Centrum Szpitalnego 
Kotliny Jeleniogórskiej  3 stycznia br. Obecnie 15 z nich 
służy opiekunom chorych pacjentów na oddziale pe-
diatrycznym, trzy są na oddziale otolaryngologicznym, 
a dwa na oddziale chirurgii dziecięcej. Na liście sprzętu 
przekazanego dla jeleniogórskiego szpitala przez WOŚP 
są także m.in. inkubatory, respiratory, kardiomonitory, 
respiratory do nieinwazyjnej wentylacji dla noworod-
ków, łóżka z materacami przeciwodleżynowymi, aparaty 
do wykonywania badań USG, dwa fotele do kąpieli pa-
cjentów,  dwa rejestratory Holter EKG, Holter pomiaru 
ciśnienia i komputerem czy spirometr.

Angelika Grzywacz-Dudek

Fotele od WOŚP dla szpitala Największe SieMaSerce
na świecie?

Warto dodać, że Jerzy Owsiak otrzymał w pierwszej edycji Ambasadorów Ludzi 
Otwartych Serc, organizowanych corocznie od czterech lat przez KSON, 

Kryształowy Dzwonek z numerem 1.
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Uczniowie, ich rodzice oraz 
personel placówki potkali się 
na wspólnym spotkaniu wi-
gilijnym, które odbyło się 14 
grudnia w jeleniogórskim 
Ośrodku Rehabilitacyjno–
Edukacyjno-Wychowawczym 
„Architekton”. Nie zabrakło 
zaproszonych gości z zastępcą 
prezydenta Jeleniej Góry Janu-
szem Łyczką.

Rodzice oraz pracownicy 
ośrodka, w którym kształcą się 
dzieci z niepełnosprawnością in-
telektualną zadbali, aby spotka-
nie wigilijne miało jak najbar-
dziej rodzinny charakter. Było 
wspólne kolędowanie, łamanie 
się opłatkiem, a na stole znalazły 
się tradycyjne potrawy, przygo-
towane wspólnymi siłami mam 
uczniów.

– To szczególna wigilia dla 
naszej placówki, bo pierwsza 
w krótkiej historii OREW "Ar-
chitekton" – mówi dyrektor 
szkoły Izabela Żelasko. – Mimo 
że jesteśmy bardzo kameralną 
szkołą (mamy aktualnie pięcio-

Pierwsza Wigilia w OREW Architekton

ro uczniów), to cieszymy się, 
że odwiedzili nas dziś znamie-
nici goście. Chcemy, aby nasze 
dzieci poczuły klimat świąt, 
a jednocześnie żeby nasze 
władze miejscowe zobaczyły, 
że jest nowy potencjał i nowe 

możliwości w kształceniu spe-
cjalnym. Wszystkie mamy do-
łożyły się do przygotowania tej 
wigilii, dzięki temu jest fajnie 
i rodzinnie.

Grzegorz Kędziora

OREW „Architekton”, który działa od 3 września 1918 roku, 
jest niepubliczną placówką oświatową na prawach publicz-
nych, która prowadzi edukację dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnych intelektualnie w wieku 3-25 lat. Edukacja odbywa 
się w formie zajęć edukacyjno-terapeutycznych lub zajęć rewa-
lidacyjno-wychowawczych.
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Często w rozmowach o młodzieży pojawia się slogan: „Ach ta 
dzisiejsza młodzież” , któremu towarzyszy machanie ręką z rezy-
gnacją, co w podtekście ma oznaczać, że do młodzieży nie da się 
dotrzeć, że młodzi ludzie to tylko jakieś głupoty, wyjce, alkohol 
i narkotyki.

ACH TA DZISIEJSZA MŁODZIEŻ… CZYLI O WOLONTARIACIE MŁODZIEŻY Z BURSY CIEPLICKIEJ

Chcą i umieją pomagać

„Ach, ta dzisiejsza młodzież” 
– świadoma swoich możliwości, 
nastawiona na sukces i odpo-
wiedzialna społecznie. Tak po-
strzegają młodych ludzi wycho-
wawcy Bursy Szkolnej w Zespole 
Szkół Przyrodniczo-Usługo-
wych w Jeleniej Górze-Ciepli-
cach, którzy na co dzień przez 
24 godziny  na dobę sprawują 
opiekę nad 100 wychowankami. 
Ta odpowiedzialność społeczna 
wyraża się w czynieniu dobra 
codziennie.

Współpraca ze środowiskiem 
lokalnym i wolontariat mło-
dzieży to elementy Programu 
Wychowawczego Bursy, który 

wolontariatu młodzieży, aktyw-
nego spędzania czasu wolnego, 
a przede wszystkim tworzenia 
przestrzeni do dialogu między-
pokoleniowego i pozytywnej 
zmiany społecznej, bursa na-
wiązała współpracę z DPS  „Po-
godna Jesień”. Wizyty sąsiedz-
kie u seniorów to  rozmowy, 
wzajemna twórczość i nauka, 
wspólne śpiewanie wszystkim 
znanych piosenek, ale przede 
wszystkim dowód na to, że mło-
dzi i starsi z obopólną satysfak-
cją mogą spędzać ze sobą czas, 
świetnie się integrować, bliżej 
się poznawać, uczyć się od siebie 
i przełamywać stereotypy.

Co roku, w ostatnich dniach 
października z racji zbliżającego 
się Święta Zmarłych, mieszkań-
cy bursy  zaopatrzeni w grabie, 
worki na śmieci oraz rękawice 
udają się na Cmentarz Parafial-
ny w Cieplicach, gdzie  z zaan-
gażowaniem i powagą sprzątają, 
grabią liście, wyrywają chwa-
sty, które obrosły zapomniane 
przez wszystkich mogiły. Celem 

sumiennie i z ogromną 
przyjemnością jest tu re-
alizowany.  

W listopadzie pla-
cówka przekazała 
Centrum Opieki nad 
Dzieckiem "Dąbrówka" 
w Jeleniej Górze środ-
ki higieniczne, ubrania, 
zabawki, które  mło-
dzież bursy zebrała dla 
podopiecznych Placó-
wek Opiekuńczo-Wy-
chowawczych w ciągu 
niemal dwóch miesięcy 
wśród swoich rodzin 
i znajomych.

W ramach rozwijania 
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tych działań jest pamięć 
o zmarłych, którzy  po-
zostawili bliskich i przy-
jaciół, a teraz mało kto 
o nich pamięta oraz od-
danie czci zmarłym, na-
uka szacunku do tradycji 
i refleksja.

Tradycyjne od kilku 
już lat Mikołajki to dla 
bursy okazja do działa-
nia na rzecz zwierząt ze 
Schroniska dla Małych 
Zwierząt w Jeleniej Gó-
rze. Corocznie w tym 
dniu grupa bursowi-
czów odwiedza zwierza-
ki w schronisku i prze-
kazuje dary zebrane dla 
nich wśród swojej spo-
łeczności podczas akcji 
„Paczka dla zwierzaczka”. 
Mikołajkowy orszak wy-
chowanków w tym roku 
wyruszył do schroniska  
tydzień po Mikołajkach, gdyż  
młodzież dołączyła 6 grudnia 
jako współorganizator wspania-
łej imprezy "Bieg na 6 łap" do 
Kingi Nowak.

Wizyty w schronisku mają na 
celu wzbudzenie empatii u mło-
dych ludzi i przede wszystkim 
odpowiedzialności za to, co się 
oswoiło. Spacer między klatka-

mi i kilkadziesiąt par oczu, peł-
nych rozpaczy, wyrzutów, tęsk-
noty i nadziei śledzących każdy  
krok, i wciśnięte w siatkę klatek 
psie nosy, proszące o ciepły gest 
i odruch serca – nic tak bowiem 
nie działa na wyobraźnię jak  na-
oczne przekonanie się, że schro-
nisko dla bezdomnych zwierząt 
to  najsmutniejsze odbicie ludz-

kiej bezduszności.
Młodzi ludzie mą-

drze i odpowiednio 
ukierunkowani chcą 
robić coś dla siebie 
i dla innych, mają faj-
ne pomysły i możemy 
się od nich wiele na-
uczyć w kwestii wza-
jemnej życzliwości. 

W cieplickiej bursie 
wolontariatowi przy-
świeca przekonanie, 
że pomaganie innym 
to taki zdrowy egoizm, 
gdyż zaangażowanie 
w wolontariat sprzyja 
rozwijaniu zaintere-
sowań, daje młodym 
możliwość kształto-
wania kreatywności, 
wytrwałości odpowie-
dzialności, ale przede 
wszystkim wrażliwo-
ści na potrzeby innych 

znajdujących się tuż obok. A że 
kto pomaga, zyskuje w dwójna-
sób, to chętnych do działania nie 
brakuje! Podobnie jak sposob-
ności, by zmieniać ten świat na 
lepszy.

Marzena Koziara-Wyrostek
Fot. Użyczone/BS

(Źródło: Jelonka.com)
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Pan Dariusz Śmiałek od uro-
dzenia choruje na rdzenio-
wy zanik mięśni. 19 lat temu, 
wraz z diagnozą,  usłyszał, że 
zostało mu pół roku życia. – 
Później miałem przestać nie 
tylko się poruszać, ale i jeść czy 
oddychać – mówi jeleniogó-
rzanin. Mimo że od ośmiu lat 
nie chodzi, dzięki rehabilitacji 
funkcjonuje. – Teraz szansą na 
postawienie mnie na nogi jest 
przeszczep komórek macie-
rzystych – mówi 49-latek.  Na 
ten cel potrzebne jest 25 tys. 
zł. Ponadto pan Dariusz szuka 
lokum do zamiany, bo obec-
nie jest „uwięziony” w swoim 
mieszkaniu na trzecim piętrze 
bloku bez windy.

W dzieciństwie i młodości 
był zdrowy: 

– Biegałem, grałem w piłkę 
nożną najpierw w klubie w Choj-
nowie, gdzie chodziłem do Tech-
nikum Hodowli Koni, a później 
w Karkonoszach – wspomina 
jeleniogórzanin.  – Wówczas je-

Pilnie potrzebna pomoc dla pana Dariusza

dynym objawem mojej choroby 
– który dostrzegłem po latach 
dopiero po usłyszeniu diagno-
zy – były chude jak patyki łydki 
i bardzo rozbudowane uda. Ni-
gdy jednak nawet nie podejrze-
wałem, że kiedykolwiek mogę  
być w takim stanie, jak dzisiaj – 
dodaje Dariusz Śmiałek. 

Pierwsze objawy choroby 
pojawiły się w wieku 30 lat: 

– Idąc chodnikiem, nie mo-
głem podnieść nogi na krawęż-
nik – wspomina jeleniogórza-
nin. – Wcześniej przeszedłem 
wypadek samochodowy i byłem 
przekonany, że są to jakieś powi-
kłania i kłopoty od kręgosłupa. 
Poszedłem do chirurga, który 
postawił diagnozę: rdzeniowy 
zanik mięśni. Wówczas usły-
szałem, że mam pół roku życia, 
a po tym czasie nie będę w sta-
nie ani poruszać nogami czy 
rękami, ani też połykać jedze-

nia czy oddychać. Zabrzmiało 
to jak wyrok, ale neurolog dał 
mi trochę więcej nadziei i wy-
tłumaczył, jak choroba może 
postępować, bo wiadomo, że 
każdy organizm jest inny. Dzię-
ki intensywnej rehabilitacji trzy 
razy w tygodniu, finansowanej 
ze zbiórek, jakoś funkcjonuję. 
Samodzielnie poruszam się po 
mieszkaniu, potrafię odgrzać 
sobie obiad czy zrobić herbatę, 
chociaż dzisiaj szklanka wypa-
dła mi z ręki i zalałem dywan, 
a kilka kropli kawy wylądowa-
ło na suficie. Na szczęście serce 
mam zdrowe i mocne, dlatego 
walczę i wierzę, że nie wszystko 
stracone – dodaje pan Dariusz. 

W marcu minionego roku 
Dariusz Śmiałek był w Łodzi 
na kwalifikacji przeszczepu 
komórek macierzystych. Ten 
zabieg nie jest refundowany 
przez NFZ: 



27Czytaj więcej w e-biuletynie: www.kson.pl oraz na facebooku

– Lekarz powiedział, że jeśli 
przejdę ten przeszczep i będę 
intensywnie się rehabilitował, 
mogę jeszcze chodzić i „zamie-
nię wózek inwalidzki na samo-
chód” – mówi pan Dariusz. – 
Nie marzę o samochodzie, ale 
o tym, by móc samodzielnie 
wstać z łóżka, ubrać się i wyjść 
jeśli nie z domu, to chociaż na 
balkon. To dla mnie ogromna 
szansa na samodzielne życie. 
Muszę tylko uzbierać potrzebną 
na ten cel kwotę 25 tysięcy zło-
tych. Ja nie mam takich pienię-
dzy. Żyję z zasiłku.  Jestem pod-
opiecznym Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jeleniej 
Górze, który opłaca mi miesz-
kanie i prąd, a także zapewnia 
pomoc w sprzątaniu czy robie-
niu zakupów trzy razy w tygo-
dniu. Jednak z tego zasiłku po 
opłatach zostaje mi na życie 
i leki 300 zł. Gdyby nie 70-let-
nia mama, która czasami mi 
coś ugotuje lub kupi mi jakieś 
jedzenie, chyba nie udałoby mi 
się przeżyć – dodaje Dariusz 
Śmiałek. 

Choroba postępuje, a pie-
niędzy na leczenie nadal nie 
wystarczy: 

– W zeszłym 
roku nie udało mi 
się nic uzbierać na 
ten cel, ze zbiórek 
wpłynęło okrągłe 
zero złotych. Jakaś 
pani mieszkająca 
w Szkocji sfinanso-
wała mi natomiast 
kilka miesięcy reha-
bilitacji, co również 
było i jest dla mnie 
ogromna pomocą  – mówi pan 
Dariusz. – Ten rok dobrze się 
zaczął. Mam już 8,5 tysiąca 
złotych i od tego, by stanąć na 
nogi, dzieli mnie już tylko 16,5 
tysiąca oraz oczywiście pienią-
dze na dalszą rehabilitację, bez 
której się nie obędzie – dodaje 
pan Dariusz. 

Od ośmiu lat pan Dariusz 
jest też „więźniem” swojego 
mieszkania: 

– Zajmuję bowiem lokum 
na trzecim piętrze w bloku, 
gdzie nie ma windy.  Do lekarza 
wozi mnie transport medycz-
ny, więc to ratownicy znoszą 
mnie i wnoszą po schodach – 
mówi pan Dariusz. – Poza tym, 
z domu wychodzę raz w roku, 
jadę na wigilię i Sylwestra do 

mojej mamy do 
Mirska. Wówczas 
muszę kogoś szukać, 
kto zniesie mnie na 
dół, zazwyczaj za 
piwo czy 10 zł. Ale 
i do tego nie ma zbyt 
wielu chętnych. Moi 
sąsiedzi to wieko-
wi ludzi, najczęściej 
starsze panie. Ostat-
nio, kiedy 7 stycznia 
wróciłem od mamy, 
nie miałem jak się 
dostać do mieszka-

nia. W akcie desperacji zadzwo-
niłem na straż miejską i byłem 
bardzo miło zaskoczony, kiedy 
panowie w miłej atmosferze po-
mogli mi dostać się do miesz-
kania niosąc mnie wąskimi ko-
rytarzami. Za to im serdecznie 
dziękuję, bo nie wiem co by 
było, gdyby nie ich pomoc – do-
daje D. Śmiałek. 

Jeleniogórzanin szuka na 
zamianę mieszkania na parte-
rze lub w bloku z windą: 

– To mieszkanie jest spół-
dzielcze, nie zostało jeszcze 
przeze mnie wykupione ze 
względu na moją chorobę, 
mimo że na wykup potrzebne 
jest tylko 1200 zł. W minionym 
roku zgłaszałem do Jeleniogór-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
chęć zamiany tego mieszkania, 
ale nikt się nie zgłosił. Może 
ten rok będzie przełomowy. 
Wierzę, że wszystko się zmieni, 
że uda mi się zebrać pieniądze 
potrzebne na przeszczep, stanę 
na nogi, wykupię to mieszka-
nie i wówczas łatwiej mi będzie 
znaleźć coś na zamianę. Zda-
ję sobie sprawę, że ta choroba 
będzie postępować i nigdy nie 
będę już w pełni zdrowy – pod-
sumowuje Dariusz Śmiałek. 

Angelika Grzywacz-Dudek
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Specjalny Ośrodek Szkolno–
Wychowawczy w Wojcieszo-
wie był miejscem wyjątkowe-
go spotkania. Podopieczni 
SOSW oraz uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Wojcieszowie 
mieli okazję spotkać się z hi-
malaistami – Rafałem Fronią 
i Krzysztofem Stasiakiem, któ-
rzy opowiedzieli o swojej pasji 
i zaprezentowali sprzęt, któ-
rym posługują się podczas ar-
cytrudnych górskich wypraw.

W trakcie spotkania członko-
wie programu „Polski Himalaizm 
Zimowy 2016-2020 im. Artura 
Hajzera” prezentowali zdjęcia 
i filmy z wyprawy na Manaslu. 
Nie zabrakło opowieści o ostat-
niej wyprawie na K2. W spotka-
niu, poza podopiecznymi ośrod-
ka, uczestniczyli uczniowie klubu 
turystyki górskiej ze Szkoły Pod-
stawowej w Wojcieszowie pod 
opieką Magdaleny Spornej. Dla 
wszystkich było to ciekawe do-
świadczenie, bowiem mieli też 
okazję przymierzyć ubrania hi-
malaistów, zapoznać się ze sprzę-
tem używanym podczas zdoby-
wania szczytów oraz spróbować 
suszonych owoców, którymi 
żywią się uczestnicy wypraw na 
„dachy świata”. 

Himalaiści spełnili marzenie chłopca

Co istotne, kameralne spo-
tkanie w wojcieszowskiej pla-
cówce było spełnieniem marze-
nia jednego z podopiecznych 
SOSW. 

 W tym roku najstarsza klasa 
przysposabiająca do pracy ma 
taki program „Realizowanie ma-
rzeń uczniów odchodzących ze 
szkoły”. Dzisiaj jest to spełnienie 
marzeń Krystiana, który chciał 
porozmawiać z himalaistami – 
powiedziała Iwona Jancik, dy-
rektorka SOSW w Wojcieszowie.

 O to właśnie chodzi w ży-
ciu. Ja spełniam swoje marzenia 
i wiem ile to dla mnie znaczy, 
więc jeśli czyimś marzeniem 
– w co aż trudno mi uwierzyć 
– jest spotkanie z nami, to czu-

ję się trochę jak święty Mikołaj 
– wyznał Rafał Fronia, uczestnik 
wielu wypraw na ośmiotysięcz-
niki. – Krystian bardzo dużo wie 
na temat himalaizmu i bardzo 
dużo chce jeszcze wiedzieć, ma 
wielką chłonność. Widziałem 
jak się otworzył i wszystko go 
interesuje – zauważył himalaista 
z Jeleniej Góry. 

Jak podkreślili goście ośrod-
ka, młodzi ludzie potrafią zada-
wać pytania nieoczywiste. 

– Dla mnie to wielka nauka. 
Czasami jesteśmy na spotka-
niu w hospicjum czy oddziale 
onkologicznym i głównym za-
łożeniem jest, żebyśmy przeka-
zali tym młodym ludziom chęć 
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walki i siłę, a okazuje się, że my guzik wiemy tak 
naprawdę o walce. To ci młodzi, chorzy ludzie po-
kazują nam czym jest walka, bo oni walczą o swoje 
życie, a nie o pasję. Z takiego spotkania uczymy 
się wszyscy nawzajem i wynosimy tylko pozytyw-
ne wrażenia – wyznał Rafał Fronia, który zdradził 
nam, że kolejne spotkanie z nim będzie możliwe 
już w styczniu 2019 roku w jeleniogórskim Ja-
gniątkowie.

Przemek Kaczałko
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Konkurs Lady D. im. Krystyny 
Bochenek został zainicjowa-
ny w roku 2002 w Katowicach 
przez niepełnosprawnego eu-
roposła poruszającego się na 
elektrycznym wózku inwalidz-
kim, Marka Plurę, oraz właśnie 
Krystynę Bochenek – tragicznie 
zmarłą senatorkę, wywodzącą 
się z województwa śląskiego, 
mocno zaangażowaną w po-
moc i promocję osób niepełno-
sprawnych. 

Polega on na przyznawaniu 
tytułu honorowego „Lady D.” (od 
angielskiego: Lady Disabled, czyli 
Dama Niepełnosprawna) niepeł-
nosprawnym kobietom, które są 
szczególnie aktywne w różnych 
dziedzinach życia. Z założenia, 
konkurs oddaje ducha ratyfiko-
wanej zarówno przez Polskę jak 
i przez Unię Europejską Kon-
wencji Praw Osób Niepełno-
sprawnych ONZ, a zwłaszcza jej 
Artykułu 6, który mówi o ko-
nieczności szczególnego wspie-
rania i promocji niepełnospraw-
nych kobiet.

Początkowo konkurs miał za-
sięg regionalny. Od roku 2011 
nabrał charakteru ogólnopol-
skiego i od tego czasu coroczna 
gala finałowa odbywa się w Sej-
mie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Długoletnią przewodniczącą Ka-
pituły Konkursu była Krystyna 
Bochenek, której konkurs nosi 
imię od 2012 roku. Tytuły Lady 
D. przyznawane są w pięciu ka-
tegoriach: sport, kultura i sztuka, 
życie społeczne, życie zawodowe 
oraz dobry start (kategoria prze-
znaczona dla młodszych pań).

Ponad 30 kobiet z regionu wo-
jewództwa śląskiego początkiem 
grudnia 2018 r. zostało w Kato-

Konkurs Lady D. na Śląsku rozstrzygnięty

wicach wyróżnionych w kon-
kursie Lady D. Zwyciężczynie są 
utalentowane, odważne, pełne 
pomysłów. I mimo swojej nie-
pełnosprawności często działają 
społecznie. 

– Pierwszy konkurs zorgani-
zowaliśmy w 2002 roku, do tej 
pory wyróżniliśmy już ponad 
100 kobiet – mówił europoseł 
Marek Plura – pomysłodawca 
konkursu. 

– Wszystkie laureatki mają 
ponadprzeciętne osobowości. 
Konkurs miał różne odsłony, 
w tym roku postawiliśmy na 
intensywniejszą współpracę 
z samorządem lokalnym. Dlate-
go przyznane zostały tytuły Lady 
D. powiatów woj. śląskiego – do-
dał Marek Plura podczas Gali.

W tym roku tytuł Lady D. 
Województwa śląskiego 2018 
w kategorii „sport” otrzyma-
ła Danuta Bujok z Goleszowa, 
w kategorii „kultura i sztuka” – 
Justyna Kędzia z Tarnowskich 
Gór, w kategorii „dobry start” 
– Kinga Jureczka z Jeleśni, w ka-
tegorii „życie zawodowe” – Ewa 
Goleniewska z Jastrzębia-Zdroju, 
a w kategorii „życie społeczne” – 
Teresa Wilczek z Rudy Śląskiej.

Laureatki zostały zaproszone 
przez posła Marka Plurę na zwie-

dzanie Parlamentu Europejskie-
go w Brukseli.

Poza tym, tytuły Lady D. 
otrzymały także superkobiety 
pochodzące z poszczególnych 
powiatów województwa ślą-
skiego. Uhonorowane zostały: 
Aleksandra Walkowicz, Kata-
rzyna Adamczyk-Drożyńska 
(obie z powiatu będzińskiego), 
Aneta Wróbel (Bielsko-Biała), 
Mariola Chałupka (Bytom), 
Krystyna Dołęgowska (Cho-
rzów), Joanna Misiarz (powiat 
cieszyński), Elżbieta Oleksyszyn 
(Częstochowa), Teresa Szymoń-
ska (powiat gliwicki), Iwona Je-
lonek (Jaworzno), Barbara Grześ 
(Katowice), Natalia Wiecha (po-
wiat kłobucki), Urszula Sanocka 
(powiat mikołowski), Anna Ma-
cek (Mysłowice), Halina Wostal 
(Piekary Śl.), Klaudia Koszany 
(powiat raciborski), Teresa Ci-
sek (Ruda Śl.), Monika Zając 
(Rybnik), Zofia Pogoda (Święto-
chłowice), Teresa Siemonowicz 
(Tychy), Joanna Adamczyk (po-
wiat wodzisławski) oraz Anna 
Masłowska (Zabrze).

Wyróżnienia z kolei otrzyma-
ły: Lucyna Kała, Anna Krzysta-
nek (obie z powiatu będzińskie-
go), Grażyna Luker (Katowice), 
Zofia Błasińska (Chorzów), Jo-
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lanta Walencik, Barbara Pytlik 
(obie z powiatu wodzisławskie-
go).

Co ciekawe, uhonorowane pa-
nie będą mogły zaistnieć w jeszcze 
jednym konkursie. – Zastanawia-
liśmy się wspólnie, co zrobić, by 
ten plebiscyt był jeszcze bardziej 
widoczny. Podjęliśmy decyzję, że 
wyróżnione panie automatycznie 
będą nominowane do plebiscy-
tu „Dziennika Zachodniego” na 
„Osobowość Roku” – zapowie-
dział na zakończenie Gali Zenon 
Nowak, prezes oddziału Polska-
presse Śląsk.

Cała Gala, jak co roku, była 

zorganizowana bardzo profesjo-
nalnie. Każda z nagrodzonych 
kobiet została z osobna przed-
stawiona zgromadzonej publicz-
ności, wśród której większość 
stanowili przybyli z nagrodzony-
mi członkowie ich rodzin, zna-
jomi ze Stowarzyszeń, Fundacji, 
Związków i organizacji pozarzą-
dowych, które zgłosiły kandyda-
tury do tegorocznego konkursu. 
Każdej nagrodzonej kobiecie 
towarzyszyły gromkie brawa 
i okrzyki wznoszone na ich cześć.

Konkurs taki, jak „Lady D.”, 
organizowany przez niepeł-
nosprawnego od urodzenia 

europosła Marka Plurę i jego 
współpracowników dla niepeł-
nosprawnych kobiet, pozwala 
docenić często wielki wysiłek, 
zaangażowanie, wielką pracę 
społeczną, którą te osoby wy-
konują głównie dla innych ze 
swojego środowiska, będąc rów-
nież osobami z różnymi dys-
funkcjami. Każda z takich osób 
zasługuje na zaprezentowanie 
szerszemu gronu, by pokazać, że 
borykając się z niepełnospraw-
nością można rozwijać się tak 
samo, jak osoby pełnosprawne.

Andrzej Koenig 
Niewidomy 

 

Pisaliśmy na naszych łamach 
o warsztatach ceramicznych skie-
rowanych do osób niewidomych 
w bielskiej galerii BWA. Osoby 
niewidome i słabo widzące mo-
gły się w tym świecie odnaleźć.

Janek tworzy wiele nowocze-
snych rzeczy, które nie zawsze in-
teresują nasze środowisko. Ale tym 
razem... Praktycznie od pierwsze-
go kontaktu z gliną stworzył u sie-
bie w domu profesjonalną pracow-
nię ceramiczną. Brakuje mu tylko 
pieca do wypalania stworzonych 
przez siebie dzieł.

Pomimo swojej niepełnospraw-
ności chce się czymś zajmować, 
tworzyć, rehabilitując się przy tym. 
Do tej pory wiele czasu spędzał na 
stacjonarnym rowerze, słuchając 
przy tym audiobooków. Teraz do 
tego wszystkiego dołączył prace 
manualne czyli rzeźbienie lub le-
pienie (jak komu pasuje). Sztuka 
nie jest czymś nowym u niego. 
Żona Helena, pomimo że nie nale-
ży do osób z jakimś schorzeniem, 
dużo czasu poświęca na prace 
manualne. Maluje na szkle, haftu-
je, wyszywa i również tworzy coś 

Zaraził się... 
PASJĄ

z ceramiki oraz ostatnio z wikliny 
papierowej.

– Na warsztaty w bielskiej gale-
rii BWA poszedłem bez przekona-
nia do tej formy sztuki, nie myśla-
łem, że tak mnie wciągnie zabawa 
z gliną – mówi nam Janek. – Minęły 
dwa albo trzy dni i postanowiłem 
spróbować coś polepić samodziel-
nie w domu. Z żoną podeszliśmy 
do sklepu, gdzie kupiłem paczkę 
gliny i kilka drobnych akcesoriów. 
No i od tego się zaczęło.

Janek jest osobą słabo widzą-
cą, ale potrafi z dużą starannością 
stworzyć malutkie elementy.

– Sam nie wiem jak mi to wy-
chodzi, trochę widzę a resztę wy-
czuwam palcami – mówi. – Cza-

sem żona mi podpowie, gdzie 
trzeba coś poprawić.

W krótkim czasie stworzył 
wiele prac. Czy nie obawia się, że 
się „wypali”? – Nie – odpowiada. 
– Jeszcze bardzo mało wiem o gli-
nie, dlatego chodzę na warsztaty 
do pracowni ceramiki artystycz-
nej i tam ceramik podpowiada 
nam, jak pracować z gliną, jak ją 
ugniatać czy formować. Przeglą-
dam w internecie, co ludzie wy-
konują z gliny i twierdzę, że jesz-
cze dużo mi do nich brakuje. Ale 
cieszę się z tego, co robię, jest to 
dla mnie nie tylko forma relaksu 
ale i rehabilitacji.

Andrzej Koenig 
Niewidomy 

Chłopczyk z aniołem, osiołkiem i dziewczynką
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Wiele radości i świątecznej atmosfery przywieźli seniorom 
z Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce wolontariusze z jelenio-
górskiego oddziału Fundacji Orange.

Przywieźli radość seniorom

W niedzielę 13 stycznia eki-
pa z Fundacji Orange zawitała 
do Domu Pomocy w Sosnówce 
(powiat jeleniogórski). Wolon-
tariusze zamienili się w akto-
rów i wystąpili przed seniorami 
w przedstawieniu jasełkowym. 

Na scenie rozegrała się woj-
na nieba i piekła. Diabły chcia-
ły zepsuć święta i nie dopuścić 
do tego, aby ludzie dowiedzieli 
się o przyjściu Jezusa na świat. 
Wszystko to było okraszone 
sporą dawką humoru, aby treść 
stała się zrozumiała dla wszyst-
kich.

Wolontariusze z jeleniogór-
skiego oddziału Fundacji Oran-
ge od kilku lat angażują się nie 
tylko w akcje świąteczne, lecz 
także w inne działania charyta-
tywne.

– Celem naszych działań 
jest nie tylko niesienie pomocy 
materialnej w postaci przekazy-

wanych upominków dla dzieci 
z Domów Dziecka i podopiecz-
nych Domów Pomocy Społecz-

nej – mówi Marta Sas-Witko 
z Fundacji Orange. – Chcemy 
także przede wszystkim spędzać 
czas razem.

–  Co roku nasz wolonta-
riat pozyskuje nowych pomoc-

ników. Ostatnio prócz stałych 
uczestników: Michała Ślemp, 
Lucyny Pietrzak czy Anny Ze-
goty dołączyli: Piotr Kania, Mi-
chał Wiechrzoń i Alicja Kacper-
ska – Kogut. W przygotowaniu 
przedstawienia jasełkowego bar-

dzo pomogła nam też malarka 
Monika Ross, która stworzyła 
scenografię – dodaje Marta Sas-
-Witko.

Grzegorz Kędziora
Fot. Fundacja Orange

Wolontariusze z jeleniogórskiego oddziału Fundacji 
organizują także wiele akcji charytatywnych
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Krętymi schodami starej kamieniczki, w której zastygły wie-
ki, wspinały się osoby zaproszone na opłatkowe spotkanie 
Stowarzyszenia Civitas Christiana w Jeleniej Górze. Ten za-
ułek łączy ulicę Konopnickiej z placem okalającym Bazylikę 
Mniejszą pod wezwaniem świętych Erazma i Pankracego. To 
pierwsze uroczyste spotkanie w nowej siedzibie.

Kolędowanie w Civitas Christiana 

Wszystkie poprzednie od-
bywały się przy ul. Krótkiej, też 
w samym centrum miasta, ale 
gospodarcze realia sprawiły, że 
oddział Stowarzyszenia musiał 
opuścić zajmowane pomiesz-
czenia w odbudowanej w swoim 
czasie kamieniczce. 

Poinformowała o tym ze-
branych Danuta Kowalenko, 
prezes terenowego oddziału Ci-
vitas Christiana, jednocześnie 
przepraszając, że w tym miej-
scu warunki są skromniejsze, 
niż w siedzibie, którą przyszło 
opuścić. Pani Danuta, wspomi-
nając, ile zachodu było z upo-
rządkowaniem zostawianych 
pomieszczeń, segregowaniem 
dobytku i przenoszeniem wy-
posażenia do nowego obiektu, 
wyrazy wdzięczności skierowała 
do wolontariuszy ze Stowarzy-
szenia: Barbary Olejnik, Teresy 
Cieślak, Józefa Kulaka i Janiny 
Zych, którzy nie szczędzili wy-
siłku, by przeprowadzkę zreali-
zować sprawnie. W miarę szyb-
ko w nowej siedzibie odbyły się 
organizacyjne zebrania.

Mimo zmiany warun-
ków, w żadnej mierze nie 
zmienił się nastrój, jaki 
zwykle  towarzyszy im-
prezom, organizowanym przez 
Danutę Kowalenko, czyli spo-
tkaniom opłatkowym, wielka-
nocnym, wieczorom autorskim 
czy innym ważnym zdarzeniom. 
Na gości czekały kanapki, ciasta, 
gorące napoje, owoce i nastro-
jowa dekoracja stołu, a panie 
przygotowujące „Opłatek” przy 
każdym nakryciu umieściły 
mini podarunek, czyli tradycyj-
ny piernik z gałązką jedliny.

Po przywitaniu gości pani 
prezes usprawiedliwiła nieobec-
ność ks. prałata dra Józefa Steca, 
który zawsze uczestniczy w ta-
kich spotkaniach, inaugurując je 
okolicznościowym przesłaniem 
i dzieląc się opłatkiem. Tym 
razem uniemożliwiło księdzu  
przyjazd ostatnie pożegnanie 
zasłużonej dla wspólnoty para-
fialnej osoby. W pewnej mierze 
zrekompensowało nieobecność 
opiekuna duchowego grupy od-
czytanie przez panią Danutę 

wigilijnych roz-
ważań ks. Józefa 
Steca, które trady-
cyjnie kieruje nie 
tylko do swoich 
parafian, ale do 
wielu adresatów 
w kraju i za gra-
nicą. 

Wzruszającą 
modlitwę wstępną 
wygłosiła s. Ewa 

Cyganek, nawiązując do radości 
obchodów Bożego Narodzenia, 
które odradzają miłość w ludz-
kich sercach, wyzwalają przeba-
czenie i  pozwalają kierować naj-
lepsze, wzajemne życzenia.

Po złożeniu życzeń i przeła-
maniu się opłatkami nastąpiła 
degustacja poczęstunku i grom-
kie kolędowanie, w którym do-
minował piękny głos Sławomira 
Korczyckiego.

Zebrani zaczęli  prosić Wa-
dysławę Hasiniec, by solo za-
śpiewała kolędy, gdyż ma pięk-
ny głos i doskonałą pamięć do 
wszystkich zwrotek kolęd i pa-
storałek.  Zanim dała się namó-
wić, wspomniała ostatni pobyt 
u siostry w Kanadzie, gdzie dla 
polonijnej grupy wykonała ten 
swój repertuar, doprowadzając 
słuchaczy do łez.

Natomiast Barbara Olejnik 
pokazała zdjęcia swoich wnu-
czek,  które w polskiej szkole 
w Anglii brały udział w jaseł-
kach, a dzięki nadesłanym fil-
mikom można było dyskretnie, 
nie przeszkadzając w spotkaniu, 
na smartfonie babci zobaczyć 
i wysłuchać występów dzieci 
o polskim pochodzeniu. Krót-
ko mówiąc – tradycja nie ginie 
w narodzie i przechodzi z poko-
lenia na pokolenie.

Maria Suchecka
Fot. Archiwum Autorki
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Czy osoby niepełnosprawne mogą być aktywne fizycznie, bez 
ograniczeń? Jak wygląda sport w ich przypadku? Który sport jest 
przeznaczony dla niepełnosprawnych i gdzie mogą się w tako-
wym spełniać?

NIEPEŁNOSPRAWNI 
A SPORT

Sport, a dokładniej aktywność 
fizyczna w życiu osób niepełno-
sprawnych odgrywa bardzo waż-
ną rolę. Nie tylko pod względem 
ściśle zdrowotnym, acz również 
zapewnienia poczucia przyna-
leżności do grupy, umożliwienia 
rozwoju osobistego, oraz otwo-
rzenia się na wachlarz możli-
wości, jaki często jest wręcz 
pomijany przez samych niepeł-
nosprawnych.

REKREACJA CZY WYCZYN?
Sport u osób niepełnospraw-

nych należy zdecydowanie roz-
graniczyć na ten rekreacyjny 
oraz wyczynowy. Oczywiście, 
do sportu wyczynowego prowa-
dzi daleka droga, rozpoczęta od 
rehabilitacji, poprzez liczne wi-
zyty lekarskie, początki w spor- 
cie rekreacyjnym, aż w końcu – 
poprzez regularny trening. 

W przypadku niemalże każ-
dej z dysfunkcji narządu ruchu, 

aktywność fizyczna zalecana jest 
jako forma usprawnienia. Tym 
też jest sport rekreacyjny. Za jego 
podstawowy cel należy uznać 
poprawę ogólnego stanu fizycz-
nego organizmu, wydolności.

DOBRY POCZĄTEK
Sir Ludwik Guttmann to czło-

wiek, który jako pierwszy otwo-
rzył wyjątkowy świat aktywno-
ści dla niepełnoprawnych. 28 
lipca 1948 roku, podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Londynie zorga-
nizował na terenie szpitala Stoke 
Mandeville zawody łucznicze 
dla niepełnosprawnych. Data ta 
jest jednak symboliczna, jako 
że już w roku 1944 Sir Ludwik 
Guttmann, twórca Narodowego 
Centrum Urazów Rdzenia Krę-
gowego (ang. National Spinal 
Injuries Centre), w wyżej wspo-
mnianym brytyjskim szpitalu, 
rozpoczął pracę działu spor-
tu w ramach Centrum. Dało to 

pacjentom możliwość rozwo-
ju na tle sportowym, w jakże 
atrakcyjnej formie, ale również 
wzajemnej rywalizacji. Oferta, 
jaką otrzymali pacjenci szpita-
la, cieszyła się ogromnym zain-
teresowaniem. I tak oto w dniu 
otwarcia Igrzysk Olimpijskich 
w Londynie, Sir Guttmann wy-
myślił własne igrzyska dla pa-
cjentów. Symboliczny dzień, 
światowego uprawiania sportu 
przez niepełnosprawnych.

W 1960 roku w Rzymie 
zorganizowano pierwsze Let-
nie Igrzyska Paraolimpijskie. 
Wzięło z nich udział łącznie 
400 zawodników z 23 państw. 
Ich popularność zaskutkowała  
powstawaniem zawodów konty-
nentalnych. To jakże istotne dla 
niepełnosprawnych sportowców 
wydarzenie jest nieprzerwanie 
organizowane w cyklu cztero-
letnim, średnio dwa do trzech 
tygodni po zakończeniu Igrzysk 
Olimpijskich. Taka sama sytu-
acja ma miejsce w przypadku 
Zimowych Igrzysk Paraolimpij-
skich, które pierwszy raz odbyły 
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się w 1976 roku. Z kolejnymi la-
tami po pierwszych igrzyskach 
liczba startujących zawodników 
wzrastała, aż w roku 2012 było 
ponad 4200 sportowców ze 164 
krajów.

TRENING, ALE JAKI?
Treningi osób z niepełno-

sprawnościami odróżniają się 
od tych, które podejmują osoby 
sprawne. Za podstawową różnicę 
należy uważać superindywiduali-
zację, jaka występuje w przypad-
ku niepełnosprawnych. Oczy-
wiście treningi indywidualne 
występują również w przypadku 
osób w pełni sprawnych, jed-
nakże gdy mowa jest o superin-
dywidualizacji, należy pamiętać 
o uwzględnianiu stopnia niepeł-
nosprawności, predyspozycji 
do sportu, oraz możliwościach 
niepełnosprawnego zawodnika. 
Ważną rolę w treningach od-
grywa obciążenie, czyli inaczej 
intensywność ćwiczeń, jak i ich 
objętość. Istotnym fragmentem 
każdego treningu powinien być 
czas poświęcony na rehabilita-
cję, nastawioną na dysfunkcję 
zawodnika. Coraz częściej poja-
wia się to również w sporcie osób 
pełnosprawnych i ma na celu 
polepszenie ich stanu zdrowot-
nego, zapobieganie kontuzjom, 
czy ich szybsze i precyzyjniejsze 
leczenie, w ukierunkowaniu na 
niezaprzestawanie stałego treno-
wania. Inną zauważalną różnicą 
w treningach jest ich organizacja. 
Zawodnicy niepełnosprawni czę-
sto potrzebują pomocy ze strony 
osób trzecich. Takimi najczęściej 
stają się członkowie klubów, ro-
dziny bądź wolontariusze.

JESTEM NIEPEŁNOSPRAW-
NY, CHCĘ BYĆ SPORTOW-
CEM…

Widząc na ekranach spor-
towców, czy nawet tych ćwiczą-
cych za oknami, niepełnospraw-
ni często czują się wykluczeni 
z tej sfery życia. Większość na 

własne życzenie. Postawienie 
pierwszego kroku rzecz jasna 
zawsze jest najtrudniejszym za-
daniem. Od czego zacząć? Od 
rehabilitacji. Dopiero z czasem 
przychodzi wyczynowy trening, 
sport, przy dopasowaniu predys-
pozycji i możliwości. Nie trzeba 
od samego początku wiedzieć 
wszystkiego. Istotne za to jest 
postawienie sobie pewnych ce-
lów i dążenie do nich. 

Jeśli nie wiesz, jaką dyscy-
plinę chcesz uprawiać, możesz 
zacząć od ćwiczeń ogólnych, 
a z czasem odpowiedzieć sobie 
samemu, co tak naprawdę jest 
Twoją pasją. Są liczne przykłady, 
że ktoś podejmuje trening w jed-
nej dyscyplinie, a po czasie oka-
zuje się, że jest lepszy z czymś 
zupełnie innym, bądź sprawia mu 
to więcej satysfakcji. Przykładem 
jest Filip Rodzik, który zaczynał 
swoje zmagania po wypadku we 
wrocławskim klubie. Początko-
wo było pływanie, jednak osta-
tecznie zdecydował się na strze-
lectwo. I okazało się to strzałem 
w dziesiątkę. Filip to wielokrot-
ny mistrz Polski i mistrz Europy 
oraz reprezentant Polski podczas 
Igrzysk Paraolimpijskich w Rio 
de Janeiro.

W treningu ważna jest moty-
wacja. Trzeba powiedzieć sobie, 
że można, przeć do przodu, nie 
poddawać się, nie rezygnować 
po kilku niepowodzeniach. To 
jedna z najważniejszych korzy-
ści, jakie niesie ze sobą sport. 
Oczywiście sfera psychiczna 
nie jest przodującą. Aktywność 
fizyczna jest świetną terapią, 
wzmacnia mięśnie, pobudza do 
dalszego ruchu. Ten natomiast 
ma zbawienny wpływ na co-
dzienne życie osoby niepełno-
sprawnej oraz dalszą jej rehabi-
litację. Sportowcy wielokrotnie 
powtarzają, iż wytężona aktyw-
ność ruchowa może być ideal-
nym dodatkiem, niekiedy nawet 
zamiennikiem dla późniejszej 
rehabilitacji.

POLSKA A SPORT 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W Polsce już w roku 1952 
powstała pierwsza organizacja, 
równocześnie sportowa oraz re-
habilitacyjna, zrzeszająca osoby 
niepełnosprawne. Jest to Polski 
Związek Niepełnosprawnych 
,,START”. Na samym począt-
ku działalności, jego działania 
skupiały się bardziej na rozwoju 
w sferze rekreacyjno-sportowej. 
Zmiana nastąpiła w roku 1972, 
kiedy to polscy reprezentanci 
wystartowali w letnich Igrzy-
skach Paraolimpijskich. Od 
tamtej chwili zupełnie zmieni-
ła się rola organizacji. Obecnie 
START zajmuje się szkoleniem 
sportowców biorących udział 
w najważniejszych imprezach 
sportowych, ale również przy-
ciąga nowych chętnych do roz-
woju członków, oraz ich trenuje. 

Po tym, jak START zaczął 
prężne działania, a sport niepeł-
nosprawnych nabrał większego 
znaczenia, w roku 1998 powstał 
Polski Komitet Paraolimpijski. 
Do jego głównych zadań należy 
reklamowanie, rozpowszechnia-
nie i nauczenie zasad, idei para-
olimpizmu, rozwój i organizacja 
miejsc treningowych, klubów 
dla niepełnosprawnych w Pol-
sce, oraz przygotowanie polskiej 
reprezentacji i jej uczestnictwo 
w Igrzyskach Olimpijskich.

Co ważne, aktywność fizycz-
ną można podejmować praktycz-
nie w każdym wieku. Wystarczy 
znaleźć tylko odpowiednią dla 
siebie dyscyplinę sportu. Regular-
ne treningi, wyjazdy na zawody, 
rywalizacja, spotkania z innymi 
zawodnikami, wspólne wrażenia, 
plany na przyszłość – to ideal-
na rehabilitacja psychiczna. Jeśli 
więc siedzicie zamknięci w domu, 
to może warto przebrać się w strój 
sportowy i zrobić ten pierwszy 
krok? Rodzi się pytanie, gdzie tre-
nować? Listę klubów sportowych 
publikujemy na stronie 37.

Afrodyta Daskalakis
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Listy pani Ziuty

Doroczna uroczystość w Arce
W sali Arka przy Parafii pw. św. Jana Apostoła 
i Ewangelisty na jeleniogórskim Zabobrzu odbyło 
się spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych. 
Wcześniej, chętni wzięli udział w mszy świętej w po-
bliskim kościele.

Uroczystość rozpoczęła się 
od powitania zgromadzonych, 
przemawiał też ks. Krzysztof Ko-
walczyk z Parafii św. Jana Apo-
stoła i Ewangelisty oraz biskup 
pomocniczy Diecezji Legnickiej 
Marek Mendyk, który poświęcił 
opłatki, po czym rozpoczęło się 
składanie życzeń wiernym. 

– Każdego roku przybywa-
my do różnych wspólnot, grup 
i składamy sobie nawzajem ży-
czenia. W tej ogromnej rzeszy 

wiernych jest też 
grupa szczególna – 
mówię to świado-
mie, bo niepełno-
sprawni, osoby starsze – należą 
do tych, których Pan Jezus nazy-
wa maluczkimi. Oni mają szcze-
gólne względy u Niego, a my jak 
przebywamy z niepełnospraw-
nymi na co dzień, to też z tej ła-
ski korzystamy – stwierdził bp 
Marek Mendyk. 

– Uczestniczę już chyba po 

raz piąty w takiej uroczystości. 
Bardzo się cieszę, że Urząd Mia-
sta wraz z proboszczem orga-
nizuje takie spotkanie – widać 
po uczestnikach jak bardzo się 
z tego cieszą – podkreślił An-
drzej Piotrowski z Polskiego 
Związku Diabetyków.

Przemek Kaczałko

Numerujmy się!
Pisałam kiedyś panu, panie 

redaktorze, o korzyściach jakie 
przyniosła ustawa o ochronie 
danych osobowych organiza-
torom różnego rodzaju kon-
kursów i akcji reklamowych. 
Kiedyś musieli podawać pełne 
dane laureatów, a teraz wystar-
czy napisać, że samochód wy-
losował pan Zygmunt z mia-
sta Łodzi i sprawa załatwiona! 
Zainteresowani niech go sobie 
szukają! Wydawać by się mogło, 
iż nic nowego w tej dziedzinie 
nie można wymyślić, ale byłam 
w błędzie.

Postanowiłam wziąć udział 
w loterii organizowanej przez 
firmę wyspecjalizowaną w do-
jeniu krów, a następnie przero-
bie tego co wydoją. Zgodnie 
z instrukcją schowałam paragon 
i udałam się do domu, aby go za-
rejestrować. Po wejściu na wła-

ściwą stronę okazało się, iż nie 
wystarczy imię i nazwisko oraz 
numer kwita. W odpowiednie 
rubryki trzeba było wpisać jesz-
cze kilka zestawów cyfr o dość 
skomplikowanych nazwach. Po-
patrzyłam się trochę na stronę, 
która nie dawała mi gwarancji 
wygrania jogurta i zamknęłam 
komputer. Potem jednak do-
szłam do wniosku, że cyfryzacja 
i inne metody mogą stanowić ja-
kieś rozwiązanie dla firm, które 
nie są w stanie w pełni realizo-
wać ustawy o ochronie danych 
osobowych. W szpitalu, przy-
kładowo, pielęgniarka wygłasza 
kilka razy dziennie taki mniej 
więcej tekst:

„Który z panów nazywa się 
Kowalski? Pan? Proszę smaczną 
i pożywną porcję tabletek!”

Ustawa złamana, wywia-
dowcy policyjni się cieszą, choć 
w sposób umiarkowany, bo jak-
by pozamykali pielęgniarki, to 
by trzeba było także pozamykać 
szpitale. A przecież można spra-
wę załatwić inaczej.

„Któremu z panów pozostało 
pięć dni życia? Panu? Proszę po-
żywną porcję tabletek. Niewiele 
pomoże, ale życzę smacznego!”

Nazwisk osób publicznych 
jak na razie ukrywać nie trzeba, 
ale w przyszłości różnie może 
być. I tutaj zarysuje się duże pole 
do popisu chociażby dla komen-
tatorów sportowych. 

„Pierwsze miejsce zajął za-
wodnik o numerze buta 44. 
W poprzednich mistrzostwach 
biegł w pożyczonych trampkach, 
których nawiasem mówiąc, do 
tej pory nie oddał. Niedawno 
kupił sobie nową perukę o ko-
lorze czarnym. Wyprzedził dry-
blasa z krzywym nosem oraz 
sportowca niewielkiego wzrostu 
i z takim samym rozumem.”

Czy czasy z pełnym prze-
strzeganiem ustawy o ochronie 
danych osobowych będą intere-
sujące? Nie wiem. Na szczęście 
nie mnie przyjdzie to oceniać.

ZIUTA KOKOS
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TROCHĘ RUCHU NIKOMU NIE ZASZKODZI
Myślisz o tym, by rozpocząć regularne treningi sportowe, ale nie wiesz, jak, z kim 
i gdzie? Niżej przedstawiamy praktyczną ściągawkę: listę klubów sportowych, 
wraz z kontaktami do nich. Więcej o tym, czym się zajmują, można dowiedzieć 
się ze stron www, do których linki także zamieszczamy poniżej. Z powodu 
ograniczonego miejsca nie wymieniliśmy wszystkich klubów, ale listę będziemy 
co jakiś czas przypominać, dlatego zapraszamy kluby do podawania nam 
namiarów. Piszcie: biuro@kson.pl

LEKKOATLETYKA
Stowarzyszenie Sportowo-
Rehabilitacyjne „START”, 
ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań, 
tel.: 61 848 31 89, e-mail: start@start.
org.pl, www.start.org.pl
Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe 
Niepełnosprawnych „START”
ul. Notecka 12, 54-128 Wrocław, tel.: 
71 343 02 31, fax: 71 343 72 81, e-mail: 
biuro@start.wroclaw.pl, wzsstart@post.
pl, www.start.wroclaw.pl

PŁYWANIE
Gorzowski Związek Sportu 
Niepełnosprawnych „START”
ul. Drzymały 10, 66-400 Gorzów 
Wlkp., tel.: 95 720 06 79, fax: 95 720 06 
77, e-mail: start.gorzowwlkp@gmail.
com, www.start.gorzow.pl
Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe 
Niepełnosprawnych „START”
ul. Notecka 12, 54-128 Wrocław, tel.: 
71 343 02 31, fax: 71 343 72 81, e-mail: 
biuro@start.wroclaw.pl, wzsstart@post.
pl, www.start.wroclaw.pl

SIATKÓWKA NA SIEDZĄCO
Jeleniogórski Klub Sportowo-
Rehabilitacyjny
ul. J. Kiepury 17/31, 58-506 Jelenia 
Góra, tel./fax: 75 647 20 60, e-mail: 
klub.simet@gmail.com
Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe 
Niepełnosprawnych „START”
ul. Notecka 12, 54-128 Wrocław, tel.: 
71 343 02 31, fax: 71 343 72 81, e-mail: 
biuro@start.wroclaw.pl, wzsstart@post.
pl, www.start.wroclaw.pl

STRZELECTWO
Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych „START” 
Bydgoszcz, ul. Gdańska 163, 85-915 
Bydgoszcz, tel./fax: 52 588 08 34, 696 
949 500, e-mail: start.bydgoszcz@vp.pl
Gorzowski Związek Sportu 
Niepełnosprawnych „START”
ul. Drzymały 10, 66-400 Gorzów 
Wlkp., tel.: 95 720 06 79, fax: 95 720 06 
77, e-mail: start.gorzowwlkp@gmail.
com, www.start.gorzow.pl 

TENIS NA WÓZKACH
Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe 
Niepełnosprawnych „START”
ul. Notecka 12, 54-128 Wrocław, 
tel.: 71 343 02 31, fax: 71 343 72 81,
e-mail: biuro@start.wroclaw.pl, 
wzsstart@post.pl, www.start.wroclaw.pl
Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne 
„START”, ul. Urszuli 14, 65-147 
Zielona Góra, tel.: 68 475 35 66, tel./fax: 
68 327 08 02, e-mail: zsr@start.zgora.pl, 
www.start.zgora.pl 

ŁUCZNICTWO
Gorzowski Związek Sportu 
Niepełnosprawnych „START”
ul. Drzymały 10, 66-400 Gorzów Wlkp., 
tel.: 95 720 06 79, fax: 95 720 06 77, 
e-mail: start.gorzowwlkp@gmail.com, 
www.start.gorzow.pl
Integracyjne Centrum Sportu 
i Rehabilitacji „START”
al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin, 
tel./fax: 81 743 72 83, 
e-mail: icsirstart@interia.pl, 
www.facebook.com/icsirstart/

BOCCIA
Stowarzyszenie Sportowo-
Rehabilitacyjne „START”
ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań, tel.: 61 
848 31 89, e-mail: start@start.org.pl, 
www.start.org.pl

GOALBALL
Integracyjne Centrum Sportu 
i Rehabilitacji „START”
al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin, 
tel./fax: 81 743 72 83, 
e-mail: icsirstart@interia.pl, 
www.facebook.com/icsirstart/
Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe 
Niepełnosprawnych „START”
ul. Notecka 12, 54-128 Wrocław, 
tel.: 71 343 02 31, fax: 71 343 72 
81, e-mail: biuro@start.wroclaw.pl, 
wzsstart@post.pl, www.start.wroclaw.pl

PARAJEŹDZIECTWO
Ośrodek Wsparcia w Rozwoju 
i Rehabilitacji „APERIO”

ul. Krakowska 35, 34-120 Andrychów, 
tel.: 728 784 397, e-mail: aperioa@
gmail.com, www.aperio-agrado.org.pl
Ośrodek Hipoterapeutyczny 
„PADOK”
Strumienna 8, 40-412 Katowice, tel.: 
531 918 923, 603 163 463, 697 237 699, 
515 844 433, www.padok.net

JUDO
Klub Sportowy Akademia Judo 
Poznań, ul. Głogowska 101, 61-265 
Poznań, tel.: 881 575 676, e-mail: 
biuro@akademiajudo.pl

KOLARSTWO
Związek Stowarzyszeń Sportowych 
„Sprawni-Razem”, ul. Bolecha 34, 
01-419 Warszawa, tel./fax: 22 837 79 87, 
e-mail:  sprawnirazem@o2.pl, 
www.sprawnirazem.org

KOSZYKÓWKA NA WÓZKACH
Związek Stowarzyszeń Sportowych 
„Sprawni-Razem”, ul. Bolecha 34, 
01-419 Warszawa, tel./fax: 22 837 79 
87, e-mail: sprawnirazem@o2.pl, www.
sprawnirazem.org
Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe 
Niepełnosprawnych „START”
ul. Notecka 12, 54-128 Wrocław, tel: 
71 3430231, fax: 713437281, e-mali: 
biuro@start.wroclaw.pl, www.start.
wroclaw.pl

RUGBY
Flying Wings I, Rzeszów, tel: 502 704 
449, e-mail: artisocha@wp.pl, www.
facebook.com/FLYING-WINGS
IKS Jeźdźcy, ul. Gliwicka 63, 43-190 
Mikołów, e-mail: januszkozak@vp.pl, 
www.jezdzcy.pl, www.facebook.com/
jezdzcy.iks/

TENIS STOŁOWY
Gorzowski Związek Sportu 
Niepełnosprawnych „START”
ul. Drzymały 10, 66-400 Gorzów 
Wlkp., tel.: 95 720 06 79, 
fax: 95 720 06 77, 
e-mail: start.gorzowwlkp@gmail.com, 
www.start.gorzow.pl
Radomskie Stowarzyszenie 
Sportu i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych „START”
ul. Maratońska 1, 26-600 Radom, 
tel.: 794 494 222, e-mail: rssiron@onet.
pl, www.startradom.pl

Przygotowała: AfD
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KRZYŻÓWKA  z KSON-em

ROZWIĄZANIE

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

Nr 27

Litery z wyróżnionych pól utworzą rozwiązanie. Hasło 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 27”, bądź przynieść osobiście, w terminie do 15 MARCA 
2019 r. Spośród nadesłanych odpowiedzi rozlosujemy nagrodę 
– niespodziankę. Ze zwycięzcą skontaktujemy się telefonicznie 
bądź drogą mailową. Nagrody w konkursie przekazał KSON oraz 
Wydawnictwo AD REM. Autorem krzyżówki jest Henryk Suchodół.
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Bezpłatne porady prawne dla 
osób niepełnosprawnych

(terminy porad uzgadniane 
w biurze KSON lub telefonicznie) 

Radca Prawny 
Mateusz NOWAK

Radca Prawny 
Bernadetta BASZAK

INFORMACJE I ZAPISY
w biurze KSON

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

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 Ziemi Jeleniogórskiej
–  porady mediatora sądowego
–  porady asystenta rodziny
–  porady dietetyka

Centrum INFORMACJI 
I WSPARCIA 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CENTRUM CZYNNE JEST:  
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 10.00-16.00

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 GniewoszKarkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
serdecznie zaprasza do korzystania z usług

tel. 75 752 42 54, 795 650 990
infolinia 800 700 025

NAPISZ DO NAS! info@kson.pl

Psycholog
Ewa KNYCHAS

Paulina DOBROWOLSKA
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