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Dziękujemy
za 1 procent
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest organizacją pożytku publicznego od 2004 roku i pośredniczy w przekazaniu 1 procenta podatku od osób fizycznych na rzecz potrzebujących. W pierwszym roku wpłaty te wynosiły około
3 tysięcy złotych. W kolejnych latach wzrastały. Sukcesywnie również wzrastała ilość darczyńców i obdarowanych.
W ubiegłym roku 39 osób
zostało obdarowanych kwotą
łącznie około 77 tysięcy złotych
przez około 1700 osób.
To w tym roku, przy podobnej liczbie obdarowanych,
udało się zebrać od 1300 darczyńców kwotę ponad 157 tysięcy złotych. – To swoisty rekord – mówi pani Janina Frys,
wolontariuszka Karkonoskiego
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. – Proceduralnie wygląda
to w ten sposób, że na początku
roku obrachunkowego zwracają się do nas osoby oczekujące
pomocy. Dokumentują swoją
niepełnosprawność lub niepełnosprawność swoich podopiecznych, otrzymują zgodę
od Sejmiku na używanie naszego numeru KRS i prowadzą

akcję wśród podatników: znajomych, przyjaciół, rodziny.
– W tym roku padł również
– mówi pani Janina – rekord co
do wysokości zebranej kwoty.
Jeden z przedsiębiorców przekazał na rehabilitację kwotę
około 70 tysięcy złotych.
To godny naśladowania
przykład i dowód, że można
i warto dzielić się sercem i portfelem.
Od pewnego czasu Sejmik
odszedł od praktyki pokazywania obdarowanych i darczyńców z uwagi na swoistą mowę
nienawiści i niedobre komentarze w lokalnych środowiskach,
gdzie mieszkają obdarowani.
Zaznaczyć warto, że Sejmik
jako jedna z niewielu organizacji przekazuje zebrane kwoty

w całości, zawsze w miesiącu
wrześniu lub październiku, po
otrzymaniu odpowiednich wykazów z urzędów skarbowych.
Obdarowani mają również
możliwość sprawdzenia, czy
wszystkie kwoty, które zostały
im przypisane, zgodnie z wolą
darczyńców, trafiły do nich.
Wszyscy obdarowani są również instruowani co do szczególnych zasad postępowania z taką
darowizną, a przede wszystkim
przeznaczania tych środków na
cel wskazany przez darczyńców
i przechowywanie wszystkich
dokumentów dla ewentualnych
potrzeb kontrolnych.
Nie możemy także podziękować wszystkim ludziom otwartych serc za ich gest dobroci,
bowiem nie wszyscy ujawniają
swoje nazwiska w odpowiedniej rubryce w deklaracji PIT.
Wszystkim jednak w imieniu
obdarowanych bardzo serdecznie dziękujemy.
Ł.M.
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KSON w gronie Liderów 25-lecia PFRON!
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych znalazł się w gronie laureatów Liderów 25-lecia PFRON.
– W kategorii dostępność zajęliśmy drugie miejsce –
mówi Monika Żak, koordynator projektów PFRON.
Do konkursu zgłoszono ponad 70 osób i organizacji
spośród ponad 1000 korzystających z różnych form
dofinansowania PFRON.
Konkurs
Lider
25-lecia
PFORN zorganizowano w 25.
rocznicę pierwszej ustawy Sejmu RP o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Był to początek współczesnego
systemu wspierania tego środowiska w Polsce. Ustawa stworzyła
nowe szanse dla funkcjonowania
osób niepełnosprawnych w codziennym życiu i w rehabilitacji.
Miło nam przypomnieć, że swój
osobisty udział w tworzeniu tej
ustawy i zasad wspierania niepełnosprawnych miał zmarły już
niestety poseł Ziemi Jeleniogórskiej tamtej kadencji i wieloletni
prezes Spółdzielni Simet S.A. Jerzy Hubert Modrzejewski.
Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosiło plebiscyt
na Liderów 25-lecia – tych, których działania, pomysły i inicjatywy szczególnie przyczyniły się
do rozwoju systemu wsparcia
Osób Niepełnosprawnych.
Kandydatów można było zgłaszać w pięciu kategoriach: Do-

stępność, Edukacja,
Sport, Pracodawca,
Kultura.
Wyboru Liderów dokonała Kapituła, złożona z:
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej, Pełnomocnika Rządu do
Spraw Osób Niepełnosprawnych,
Prezesa
Zarządu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
oraz
Dyrektora Biura Pełnomocnika
Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, także na podstawie
wyniku głosowania internetowego.
Wyniki plebiscytu ogłoszono
26 września na uroczystej konferencji w Sejmie oraz uroczystości w Teatrze Palladium w Warszawie.
– To wielka satysfakcja –
mówi Stanisław Schubert, prezes
KSON-u – dla wszystkich organizacji tworzących Sejmik i ich
wolontariuszy. A dzisiaj
wszystkim tym, którzy
oddali głosy na naszą
organizację poprzez internetowe wypełnienie
ankiety, serdecznie dziękujemy – podkreśla.
Oficjalne wręczenie
tytułu Lidera 25-lecia
PFRON Karkonoskiemu
Sejmikowi Osób Niepełnosprawnych nastąpiło
w czasie uroczystości

obchodów 15-lecia tej organizacji, która przypadła na dni 11-14
października br.
– W zorganizowanych przez
nas KSON-aliach – mówi Waldemar Wiśniewski, wiceprezes
KSON – zaplanowaliśmy szereg
imprez plenerowych w specjalnie przygotowanym Ogrodzie
KSON. Oprócz pokazów zdrowego grillowania w programie były
zawody sportowe, zajęcia rekreacyjne, wycieczka piesza w okolice Wzgórza Kościuszki oraz bal
pod hasłem „Gdzie się podziały
tamte prywatki”. Główna część
uroczystości to Gala 15-lecia
w Teatrze Zdrojowym w Cieplicach w dniu 14 października.
KSON-alia zostały objęte patronatem Marszałka Województwa
Dolnośląskiego, Prezesa PFRON,
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
(Więcej o KSONaliach na str.
18-19).
(Ł.M.)
Fot. Archiwum KSON
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Modlitwa wiernych
bardzo mi pomogła
Wywiad z Biskupem Stefanem Regmuntem,
Biskupem Seniorem Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

– Gdyby Biskup miał napisać autobiografię, od czego by
zaczął? Od lat dziecięcych, czy
może od wieku dojrzałego?
– Myślę, że pisałbym o dzieciństwie, było ono bardzo radosne, pełne miłości rodzicielskiej.
W rodzinie pielęgnowano wartości chrześcijańskie i panowała
zgoda. To co sobie kojarzę z rodziną, to jest wszystko bardzo pozytywne – szczęśliwe dzieciństwo,
chociaż nie było przepychu. Nie
było tego wszystkiego co jest dzisiaj, co można by sobie zamarzyć.
Nam wystarczało to, co mieliśmy.
– Jakie są najmilsze wspomnienia Biskupa z dzieciństwa?
– One wiążą się z dziadkami,
ale także z moim domem rodzinnym. Na przykład zawsze były takie rytuały: w sobotę odbywała się
kąpiel, następnie ścielone były łóżka i zakładana była świeża bielizna
pościelowa. Potem odbywało się
słuchanie opowiadań, czytanych

np. z Przewodnika Katolickiego.
Niepowtarzalne chwile to były
wspólnie przeżywane święta. Jechaliśmy wtedy na wioskę, tam
były inne zwyczaje niż w mieście,
na przykład na podłodze rozkładana była słoma, a odwiedziny
składało się rodzinie ale także
odwiedzało się sąsiednie domy.
Potem wszyscy razem muzykowaliśmy.
– Kiedy podjął Biskup decyzję o tym, że kapłaństwo jest jego
powołaniem?
– Decyzja to była w roku 1969
w momencie wstąpienia do seminarium. Ale wcześniej myślałem
o tym, chociaż nigdy głośno się nie
zwierzałem. Czasem inni mówili:
ten, to chyba będzie księdzem. Co
decydowało, że tak mówili? Może
wskazywało na to moje zachowanie, takie spokojniejsze w szkole
średniej. Nie było też okazji żeby
bardzo szaleć, bo chodziłem do
dwóch szkół i miałem dużo zajęć.
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– Czy były rozterki w związku
z tym?
– Nie. Był dzień kiedy powiedziałem tak: idę. Nigdy nie było
cofania. Kiedy prosiłem o przyjęcie do Seminarium sugerowano
mi: „może kolega odłoży tę decyzję na następny rok. Wtedy zdecydowałem: teraz albo nigdy.
– Papież Jan Paweł II mianował Biskupa na pomocniczego
diecezji legnickiej. Proszę o krótkie wspomnienie Jana Pawła II.
– Ojca św. znałem jeszcze jako
kardynała, przyjeżdżał do Wrocławia na Wrocławskie Dni Duszpasterskie. Nieraz otwierałem Ks.
Kardynałowi drzwi, wprowadzałem do pokoju ks. kardynała. Później spotkałem Go jako papieża.
Mogę powiedzieć hasłowo o nim:
to człowiek święty, słuchający,
serdeczny, wymagający od siebie,
ale też i od innych, mądry, gościnny. Przez 14 lat każdego roku po
święceniach biskupich wraz z bp
Tadeuszem Rybakiem wspólnie
jeździliśmy do Rzymu i tam
przeżywaliśmy ten czas rocznicy moich święceń. Każdego roku
przyjmował nas na obiedzie, bądź
kolacji Ojciec święty. To był Papież o ojcowskim sercu, traktował
nas jak swoje dzieci.
– Co jest najważniejsze w posłudze biskupiej?
– Myślę, że drugi człowiek
i sprawy Boże. I nie powiedziałbym, że taka czy inna praca, tylko podkreślę – drugi człowiek.
Tam, gdzie był drugi człowiek
widziałem miejsce dla swojej pracy, dla realizacji swojego zawołania: „Służyć w miłości”. A sprawy
Boże? – to dlatego dla nich byłem
posłany, jako biskup diecezji pilnowałem, żebym nie był świeckim biskupem, ale zatroskanym
o sprawy nadprzyrodzone w życiu
człowieka.
– Czy nie żałuje Biskup, że
podał się do dymisji?
– Słowo dymisja nie jest adekwatne do mojej sytuacji. Bo pro-

sić o zwolnienie, to jest co innego
niż dymisja, która ma raczej negatywne zabarwienie. Często rozumie się ją, że ktoś nie sprawował
dobrze funkcji i został zdymisjonowany, odwołany. Natomiast czy
nie żałuję, że prosiłem Ojca św.
o zwolnienie z dotychczasowej
posługi ordynariusza? W tamtym
momencie uważałem, że to jest
bardzo słuszne, tym bardziej, że
powiedziano mi, że co najmniej
rok jest potrzebny na wyjście
z choroby. Dlatego zrozumiałem,
że w imię odpowiedzialności
muszę oddać te obowiązki. Natomiast gdybym wiedział, że Pan
Bóg mnie tak przeprowadzi przez
chorobę i wróci siły, to mógłbym
zrobić tu jeszcze jakąś poprawkę
ale uważam, że wszystko się dzieje
z wolą Bożą, dlatego uznaję, że dobrze zrobiłem.
– Jak Biskup spędza wolny
czas?
– Ja nie umiem trwać w bezrobociu, czytam, odwiedzam miejsca, ludzi, dużo spaceruję. Piszę
i przygotowuję nowe rzeczy.
– Jak przyjął Biskup wiadomość o ciężkiej chorobie? Bo
chyba taka była diagnoza.
– Ze spokojem. Próbowałem
się leczyć pracując, a w pewnym
momencie podjąłem decyzję radykalną: muszę posłuchać lekarzy, bo oni mi mówią, że trzeba
oderwać się od pracy, zmienić styl
życia i podjąć konkretne leczenie,
skupić uwagę na chorobie i sposobie jej wyleczenia. Jeśli tego nie
będzie to nie można oczekiwać,
że coś się zmieni, będzie gorzej –
apelowali lekarze.
– W parafiach ludzie modlili
się o zdrowie Biskupa, czy była
odczuwalna ta więź modlitewna?
– Bardzo mocno. Byłem tym
mile zaskoczony. Ta modlitwa
w zasadzie mnie uzdrowiła. Kapłani, siostry zakonne, ludzie
świeccy. Słyszałem w radiu, czytałem w czasopismach, że ludzie

modlą się za mnie. Dziennie przez
trzy miesiące było odprawianych
50 Mszy św. w mojej intencji. Ja się
musiałem w pewnym momencie
zwrócić do mediów z prośbą, żeby
innych wziąć na wokandę i ich
omadlać mocno i głośniej, a mnie
włączyć do chorych i modlić się
bardziej anonimowo. Pomyślałem, że nie mogę sobie zagarnąć
tych wszystkich modlitw, bo to by
było niesprawiedliwe.
– Mimo przejścia na emeryturę nadal Biskup jest bardzo zajęty. Nad czym Biskup pracuje?
– Jestem dopiero niecały rok
w tej nowej rzeczywistości, ale
mam dużo zamówień na sympozja, konferencje. Proszą mnie, aby
prowadzić rekolekcje dla księży,
wykłady. Mam wiele materiałów
do publikacji, które trzeba uporządkować. Muszę to robić roztropnie. Na razie zatrzymuję się
przy sprawach bieżących. W listopadzie 11 i 12 tego dnia miesiąca
odbywać się będzie międzynarodowa konferencja w Watykanie,
w której będę uczestniczył. Do
tego ważnego wydarzenia też muszę się przygotować. Jeżdżę też na
parafie, bierzmuję, przewodniczę
różnym uroczystościom.
– Jaką myśl przekaże Biskup
osobom niepełnosprawnym na
zakończenie naszej rozmowy?
– Chcę im podziękować, że
o mnie pamiętają i mile wspominają, że wielu z nich się modli, żebym był w pełni sił. Chcę
powiedzieć, że niepełnosprawni
mają swoje miejsce w społeczeństwie i wnoszą swój wkład w życie

społeczne. Patrzę na uczestników
paraolimpiady w Rio de Janeiro,
zdobyli więcej medali aniżeli ich
rówieśnicy w olimpiadzie. Niektórzy nawet osiągnęli lepsze wyniki niż ci z olimpiady, z tej samej
dyscypliny. Świadczy to o tym, że
mają duże możliwości, by prowadzić dialog ze światem. Ich życie
ma sens. Jest dla nas wszystkich
wyzwaniem, abyśmy swoje życie
umieli właściwie przeżyć i spożytkować. Niepełnosprawni: są
mi bardzo bliscy, zawsze czuję się
wśród nich jak w rodzinie. Niech
im się dobrze wiedzie.
Szczególne
podziękowania
chciałbym złożyć Panu Stanisławowi Schubertowi, długoletniemu prezesowi Karkonoskiego
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, z którym wielokrotnie się
spotykałem i miałem możliwość
zaobserwowania, że dużo się na
tym terenie działo i dzieje. Posiada on dar gromadzenia nie tylko
osób niepełnosprawnych, ale także tych, którzy mogą pomóc niepełnosprawnym. Są wśród nich
przedstawiciele miasta, różnych
instytucji, organizacji i wielu niezrzeszonych przyjaciół.
Na całą przyszłość życzę każdej
osobie niepełnosprawnej Szczęść
Boże. Dołączam również serdeczne pozdrowienia dla tych, którzy
towarzyszą niepełnosprawnym.
Niech doświadczają na co dzień
radości, dobra i wdzięczności.
Dziękuję serdecznie Jego Ekscelencji za rozmowę
Wanda Milewska

PEŁNA TREŚĆ ROZMOWY Z BP. STEFANEM REGMUNTEM
na www.kson.pl
Bp Stefan Regmunt – ur. się 20 czerwca 1951 r. w Krasnymstawie. Jest absolwentem studiów teologicznych, doktorem nauk
humanistycznych w zakresie psychologii, był biskupem pomocniczym legnickim w latach 1995-2007, Biskupem Diecezjalnym Zielonogórsko-Gorzowskim w latach 2008-2015, od 2015 jest Biskupem
Seniorem Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
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Jeleniogórski dworzec wkrótce bez barier
Kolejowe podróże z początkiem lub metą
w Jeleniej Górze będą wkrótce dostępne dla
osób niepełnosprawnych. Obok dotychczasowych schodów do podziemnych przejść, prowadzących na cztery perony, wybudowane zostaną
w sumie trzy windy i jedna platforma dźwigowa. I to nie koniec…
Ponadto planowane jest zamontowanie specjalnych listew,
które już od kasy poprowadzą
osobę niewidomą do windy,
a dalej podziemnym przejściem
do kolejnych wind na poszczególne perony. W newralgicznych
punktach umieszczone zostaną
specjalne, wyczuwalne pod stopami, wypukłe maty odblaskowe
ułatwiające orientację osobom
niewidomym i niedowidzącym.
Przypomnijmy, że o te udogodnienia zabiegał na etapie projektowania Karkonoski Sejmik
Osób Niepełnosprawnych.
Drugi etap modernizacji
dworca kolejowego na stacji
głównej w Jeleniej Górze prze-

biega znacznie
szybciej, niż
przebudowa w ramach
pierwszego
etapu. Inwesty- Wykonawcą prac jest konsorcjum Infrakol –
cja o wartości Track Tec Construction, ich wartość wynosi
niemal 24 mi- 23,7 mln zł (brutto).
lionów złotych
ma być zakończona do końca czyć na oddanych do użytku
bieżącego roku.
peronach. W ramach prac poPostęp prac widoczny jest wstaje nowa nawierzchnia, odgołym okiem każdego dnia. nawiane są wiaty, montuje się
Zgodnie z podpisaną 12 czerw- czytelne oznakowania i tablice
ca 2015 r. umową, wykonawca informacyjne, a wyższy poziom
przebudowuje perony – obiekty bezpieczeństwa pasażerów zabędą wyższe i znacznie ułatwią gwarantuje lepsze oświetlenie
podróżnym wsiadanie do pocią- oraz instalacja monitoringu.
gów, czego można już doświadTekst i fot. Przemek Kaczałko
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Powitanie lubuskich
paraolimpijczyków

Uroczystość powitania paraolimpijczyków zrzeszonych w Gorzowskim Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” odbyła
się 27 września w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Udział
w niej wzięli m.in. posłanka na Sejm Krystyna Sibińska, prezydent miasta Jacek Wójcicki oraz miejscy radni.
O sukcesach polskich paraolimpijczyków pisaliśmy w poprzednim numerze. Przypomnijmy, że podczas XV. Letnich
Igrzysk Paraolimpijskich w Rio
de Janeiro lubuscy sportowcy
zdobyli osiem medali: jeden złoty, dwa srebrne i pięć brązowych.
Za swoje sukcesy otrzymają także
nagrody finansowe od Sejmiku
Województwa Lubuskiego.
Zgodnie z uchwałą sejmiku
z 2012 r., każdy lubuski medalista igrzysk olimpijskich oraz paraolimpijskich dostanie nagrodę
pieniężną: za złoty medal – 20
tys. zł, za srebrny – 14 tys. zł, a za
brązowy – 10 tys. zł.
Prezydent Wójcicki podziękował sportowcom za poświęcenie
i trud, bez których odnoszenie
sukcesów jest niemożliwe. – Często spotykamy ludzi, którym się
nie chce nawet wstać z łóżka,

narzekających na codzienne życie i trudności. Wy jesteście doskonałym przykładem na to, że
walcząc, ciężko pracując można
dojść do sukcesów – powiedział.
Natomiast Zbigniew Lewkowicz, trener lekkoatletów przypomniał, że Gorzów Wlkp. był
reklamowany w Rio de Janeiro
dzięki reprezentacji sportowców
z gorzowskiego „Startu”. – Na
każdym starcie widniała flaga
z Gorzowem, kibicowaliśmy
z flagami, które otrzymaliśmy
od władz miasta – mówił. Trener jednocześnie zwrócił uwagę,
że sytuacja w sporcie niepełnosprawnych jest bardzo trudna.
– Musimy trenować w innych
miastach, ponieważ u nas nie
ma warunków – wspomniał.
Lewkowicz, pełniący także
funkcję zastępcy przewodniczącego zarządu GZSN ,,Start” Go-

rzów Wlkp. poprosił rządzących
o podjęcie działań zmierzających do rozwoju bazy szkoleniowej w Gorzowie Wlkp.
Gorzowski „START” na paraolimpiadzie w Rio reprezentowali: Maciej Lepiato – złoto w skoku wzwyż, 11. miejsce w skoku
w dal, Bartosz Tyszkowski – srebro w pchnięciu kulą, 8. miejsce
w rzucie oszczepem, Milena Olszewska – brąz w indywidualnej
rywalizacji łuczniczek, 6. miejsce
w łuczniczej rywalizacji mikstów,
Lech Stoltman – brąz w pchnięciu kulą, Łukasz Mamczarz – 4.
miejsce w skoku wzwyż, Krzysztof Ciuksza – 4. miejsce w biegu
na 400 m, 6. miejsce na 800 m,
Adrian Imianowski – 5. miejsce w rzucie dyskiem, Mateusz
Michalski – 5. miejsce w biegu
na 100 m, Łukasz Wietecki – 5.
miejsce na 1500 m, 10. miejsce na 5 km, Renata Śliwińska
– 6. miejsce w pchnięciu kulą,
6. miejsce w rzucie dyskiem,
Tomasz Blatkiewicz – 6. miejsce w pchnięciu kulą, 8. miejsce
w rzucie dyskiem.
Wanda Milewska
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Dyrekcja WTZ w Strzegomiu przygotowała dla swoich podopiecznych niezwykłą niespodziankę

Po raz pierwszy uczestnicy
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Strzegomiu mieli możliwość
gry na bębnach. – Widząc jak
osoby niepełnosprawne lubią
muzykę, chciałam zorganizować dla nich wyjątkowe zajęcia i natrafiłam na warsztaty
bębniarskie Mariusza Raźnego z Wrocławia, które okazały
się niesamowitą rehabilitacją,
pełną radości i świetnej zabawy – mówi kierownik placówki
Sabina Kubacka. We wrześniu
br. odbyły się tu pierwsze tego
typu zajęcia, ale nie ostatnie.
Kolejne zaplanowano już za
miesiąc.
Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Strzegomiu powstały w grudniu 2013 roku. Do placówki
uczęszcza 25 podopiecznych
z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną. Mają oni od 23
do 60 lat. W pięciu pracowniach
(technicznej, ogrodniczo-florystycznej, krawiecko-tkacko-hafciarskiej, artystycznej i informatycznej) uczą się codziennych
czynności oraz zawodu.
– Takie jest założenie tej

Rytmy bębnów afrykańskich na stałe zagościły w życiu Mariusza Raźnego ponad dekadę temu. Przełomowy pod tym względem był rok 1999. – Właśnie wtedy zdecydowałem o podjęciu
edukacji w zakresie muzyki zachodnioafrykańskiej – opowiada
M. Raźny. – Pragnienie zgłębienia wiedzy, rodząca się pasja oraz
chęć rozbudowy własnego instrumentarium sprawiły, że postanowiłem zająć się produkcją bębnów na własną rękę. Sześć lat
później rozpocząłem prowadzenie warsztatów bębniarskich,
a w 2007 roku, założyłem zespół Tiriba. Nieustanna chęć rozwoju zawiodła mnie do Gwinei, kraju, gdzie powstał pierwszy bęben djembe. Tam też miałem możliwość obserwować przy pracy
lokalnych rzemieślników produkujących instrumenty. Obecnie
produkcją bębnów zajmuję się zawodowo. Do mojej działalności
należy również prowadzenie warsztatów bębniarskich, szeroko
rozumiana edukacja muzyczna dzieci, prowadzenie integracyjnych warsztatów dla firm/instytucji, organizacja koncertów zespołu Tiriba – dodaje muzyk.
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placówki:
usamodzielnienie
i uzawodowienie naszych podopiecznych – mówi Sabina Kubacka. – Są tacy, których uczymy
codziennych czynności, nawet
takich jak korzystanie z toalety, sprzątanie, ubieranie się itp.
Jednak mamy też grupę, która te
czynności już opanowała i możemy rozwijać ich umiejętności oraz przyuczać do prostych
czynności zawodowych. Takie
osoby odbywają praktyki w miejscowych przedsiębiorstwach np.
jako pomocnik ogrodnika czy
pomoc kuchenna, a niektórzy
nawet podejmują pracę. Dlatego
do każdego podchodzimy indywidualnie, dla każdego piszemy
indywidualny program terapeutyczny – dodaje kierownik placówki.
Ważne jednak, by znaleźć
odpowiednią motywację do realizacji tego programu i rozwoju
uczestnika. Stąd wyszukiwanie
przez kierownika placówki zajęć nietuzinkowych. – Zrobiłam
naszym podopiecznym niespodziankę – mówi Sabina Kubacka.
– Nie wiedzieli nic o warsztatach

do chwili, kiedy nie
zaczęliśmy wnosić
bębnów do sali.
Ich zaciekawienie,
a później radość
z zajęć była nie do
opisania. Początkowo dowiedzieliśmy się, jak powstaje bęben, jak
nazywają się jego
części i że każdy
bęben ma swoje
imię. Następnie mogliśmy sobie
wybrać bęben i zaczęliśmy grać.
Początkowo basy (bum), a później ton (tu, tu). W efekcie końcowym udało nam się stworzyć
przyjemną dla uszu melodię.
Nawet ci, którzy początkowo
bali się tych dźwięków, szybko
przekonali się do instrumentu
i pytali, kiedy będą następne zajęcia. Dlatego postanowiłam, że
za miesiąc powtórzymy spotkanie z p. Mariuszem – dodaje S.
Kubacka.
To, co dla zdrowych ludzi mogłoby się wydawać tylko zabawą,
dla osób niepełnosprawnych,
jest przede wszystkim rehabili-

tacją. – Takie zajęcia są zarówno
rehabilitacją psychiczną, jak i fizyczną uczestników warsztatów
– mówi Sabina Kubacka. – Osoby niepełnosprawne umysłowo
otwierają się przy muzyce na
innych, uczą się współdziałania
w grupie. Natomiast te z niepełnosprawnością fizyczną, w tym
z przykurczem rąk, rehabilitują
ręce, bo muszą je rozprostować
by w ten bęben uderzyć – dodaje
kierownik placówki.
Taka forma rehabilitacji
jest coraz częściej doceniana.
Nawet do tego stopnia, że na
warsztaty Mariusz Raźny został
zaproszony do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Osób
Niesłyszących i Niedosłyszących
w Raciborzu.
– Tam, w Raciborzu, po moich zajęciach, na których byłem
dwa lata temu i w zeszłym roku,
powstał zespół muzyczny grający na bębnach – opowiada Mariusz Raźny. – W Strzegomiu
reakcja uczestników była równie
wspaniała. Ta muzykoterapia
bardzo się tym ludziom spodobała. Byli oni podczas zajęć bardzo skupieni i radośni – dodaje
M. Raźny.
Angelika Grzywacz-Dudek
Fot. WTZ Strzegom
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Rozstrzygnięto dolnośląski konkurs Lady D.

WSZYSCY JESTEŚMY SOBIE POTRZEBNI
W auli Politechniki Wrocławskiej 26 września 2016 r. odbyła się
Dolnośląska Gala Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek pod
patronatem Pawła Hreniaka – Wojewody Dolnośląskiego, Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
Rafała Dutkiewicza – Prezydenta Miasta Wrocławia.
W imieniu marszałka gratulacje wszystkim uczestniczkom
złożył Paweł Parus, pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych. Na gali obecna była także
Katarzyna Lubiniecka-Różyło,
pełnomocniczka urzędu marszałkowskiego ds. równości.
Organizatorkami konkursu na
terenie województwa dolnośląskiego były posłanki: Joanna Augustynowska, prof. Alicja
Chybicka oraz Elżbieta Stępień.
Przybyłych na uroczystość
gości przywitała, prowadząca
galę profesor Alicja Chybicka

i poprosiła o zabranie głosu posła na Sejm RP Sławomira Piechotę.
Poseł przedstawił krótko
historię, ideę powstania i cele
Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek. Powiedział m.in.
że konkurs odbywa się już od
2002 roku. Jego nazwa pochodzi
od angielskiego Lady Disabled –
Dama Niepełnosprawna, a także
kojarzony jest księżną Walii –
Dianą, która była znana ze swojej
działalności charytatywnej i działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością. Celem Konkursu
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Lady D. jest uhonorowanie kobiet
z niepełnosprawnościami, które
wnoszą istotny wkład w różne
dziedziny życia społecznego oraz
promowanie ich postaw.
Dalej nastąpiło przedstawienie kapituły konkursu, w której
składzie były posłanki Joanna
Augustynowska, Alicja Chybicka, Elżbieta Stępień, poseł Sławomir Piechota, a także Alicja
Szatkowska – prezes Milickiego
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych,
Wiesława Pohoriło – prezes Stowarzyszenia „Tęcza” w Oławie,
Bartłomiej Skrzyński – rzecznik
prezydenta Wrocławia ds. osób
niepełnosprawnych.
Kapituła wybierała laureatki w pięciu kategoriach: Dobry
Start, Kultura i Sztuka, Sport,

Życie Społeczne oraz Życie Zawodowe.
Laureatami zostali:
Kategoria I – Dobry Start:
Alicja Więch, Andrzelika Kosatka – laureatki,
Kategoria II – Kultura i Sztuka: Elżbieta Wyskiel – laureatka,
Katarzyna Rozdolska – wyróżnienie,
Kategoria III – Sport: Lucyna
Kornobys – laureatka, Katarzyna
Sobczak – wyróżnienie,
Kategoria IV Życie Społeczne:
Katarzyna Owsiak – laureatka,
Bożena Łoposzko – wyróżnienie, Ewa Kaźmierczak-Wojtasiewicz – wyróżnienie,
Kategoria V Życie Zawodowe: Joanna Sagan – laureatka,
Judyta Niburska – wyróżnienie.
Laureatki i osoby wyróżnione otrzymały dyplomy, kwiaty
i upominki ufundowane przez
sponsorów. Zrobiono pamiątkowe zdjęcia.
O każdej z uczestniczek powiedziano wiele ciepłych i ważnych słów na temat ich działalności i postaw życiowych,
z których dobitnie wynika, że
nie należy się poddawać mimo
przeciwności, że należy wyko-

rzystywać każdą sytuację dla
spełnienia swoich planów, marzeń i że ich życiowy heroizm
jest inspiracją, daje siłę do działania innym.
Wszystkie uczestniczki mogą
być wzorem dla innych jak pokonywać własne słabości, jak
czerpać z życia radość i przenosić ją na innych.
Galę zakończyły występy
zespołów teatralnych „Jesteśmy” i „Our Point”, działającego
w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym Dzieci i Młodzieży
we Wrocławiu, prowadzonego
przez Krystynę Paraszkiewicz-

-Pater. Zaprezentowany przez
Panią Wiktorię Jankowiak-Racko jeden z utworów, jej autorstwa, pod tytułem „Super girl”
był dobrą pointą Dolnośląskiej
Gali Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek. Wskazywał, że
niekoniecznie trzeba porównywać się z innymi i jak pisał Phil
Bosmans – „Poznaj swoją wartość i zacznij się doceniać”.
Organizatorki tej edycji konkursu wspaniale przygotowały
tę uroczystość i uczyniły wszystko, żeby Gala Konkursu Lady D.
przebiegła w serdecznej atmosferze i pozostawiła u uczestniczek
poczucie docenienia i satysfakcji
z prowadzonych przez nie działań.
– Gala skłoniła mnie do jeszcze dwóch refleksji. Pierwsza,
że wszyscy jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Druga – asystent osoby niepełnosprawnej to
„instytucja”, która powinna być
powszechnie dostępna – powiedziała Ewa Kaźmierczak-Wojtasiewicz, zgłoszona do Konkursu
Lady D. przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
w Jeleniej Górze, wyróżniona
w kategorii Życie Społeczne, która zrelacjonowała przebieg gali.
relacjonowała
Ewa Kaźmierczak-Wojtasiewicz

Czytaj więcej w e-biuletynie: www.kson.pl oraz na facebooku 11

Dzień Białej Laski w jeleniogórskim PZN
Polski Związek Niewidomych, Koło w Jeleniej Górze – zorganizował 7 października w jeleniogórskim Hotelu Fenix uroczyste spotkanie, podczas którego po raz 16. podsumowano rok działalności przy okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski (oficjalnie
przypada na 15 października).
Uroczystość odbywała się
pod hasłem „Wychodzimy z cienia” – podobnie jak prezentowana wystawa zdjęć. – Ma ona na
celu ukazanie, że osoby niepełnosprawne wzrokowo za pomocą przyrządów dostosowanych
do ich dysfunkcji mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie: pracować, spełniać się,
uprawiać hobby – tłumaczyła
Iwona Tymiuk, nowa prezes Polskiego Związku Niewidomych
w Jeleniej Górze. W części artystycznej wystąpił Leszek Kopeć
– laureat wielu konkursów piosenki turystycznej i studenckiej.
Święto niewidomych i niedo-

widzących to okazja, aby zaprezentować, z jakimi problemami
na co dzień spotyka się środowisko, a także na pokazanie działań, jakie podejmuje związek na
rzecz swoich członków.
– W naszym mieście jest ciężko. Trzeba mieć bardzo dużo siły,
żeby zdobyć jakiekolwiek środki
i dzięki nim zorganizować coś dla
członków stowarzyszenia – wyznała Iwona Tymiuk przyznając,
że Jelenia Góra pod względem
architektonicznym nie jest dostosowana do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.
– Jest wiele przejść dla pieszych, które nie mają udźwięko-
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wienia, nie mają wypustek i nie
są oznakowane pierwsze i ostatnie schodki – podała jako przykład przewodnicząca.
W uroczystości wziął udział
prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła, więc zapytaliśmy
jak Miasto dba o niewidomych
i niedowidzących? – To ich trzeba zapytać. Staramy się jak możemy, ale nie wszystko możemy
– stwierdził prezydent.
Osobom z dysfunkcją wzroku organizatorzy życzyli przede
wszystkim, aby spotykali na
swojej drodze ludzi życzliwych,
wykazujących się zrozumieniem
i przyjaźnią.
Tekst i fot. Przemek Kaczałko

Manewry z udziałem niepełnosprawnych
Przez trzy dni w Kotlinie Jeleniogórskiej odbywały się Manewry Ratownictwa Medycznego, w których uczestniczyło
prawie 40 zespołów strażaków
zawodowych i ochotników,
a także funkcjonariuszy innych
służb mundurowych, liczących
w sumie ponad 150 osób. Przybyli także Czesi z Jablonca i Semily.
Podobne manewry odbywają
się w okolicach Jeleniej Góry dwa
razy do roku. Ich organizatorzy
za każdym razem dbają, aby scenariusz ćwiczeń, jakie mają do
wykonania ratownicy jak najbardziej przypominał sytuacje,
które mogą się zdarzyć podczas
realnych katastrof lub innych
zdarzeń losowych. Tym razem
wśród zadań jakie przygotowano
dla ratowników znalazło się również udzielanie pomocy osobom
niesłyszącym. – W ratowaniu
takich osób pierwsza trudność
polega na tym, aby zorientować
się, że osoba która milczy nie robi
tego na skutek urazu ale że jest to
wynikiem niepełnosprawności –
mówi st. kpt Andrzej Ciosk, oficer
prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

– Potem musimy pokonać barierę komunikacyjną, gdyż nadal
bardzo mało ratowników posługuje się językiem migowym. Pragnę przypomnieć, że od kilku lat
w jeleniogórskiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej funkcjonuje telefon (jego
numer, aby uniknąć fałszywych
zgłoszeń, nie jest ogólnie dostępny, ale był rozpowszechniany poprzez organizacje osób niepełnosprawnych), za pośrednictwem
którego można wezwać ratunek
za pomocą SMS. Gdy tego typu
zgłoszenie wpłynie do stanowiska kierowania dyżurny ma obo-

wiązek na nie zareagować jak na
zgłoszenie telefoniczne.
Co warte podkreślenia, w manewrach w roli pozorantów, obok
uczniów szkół pożarniczych, wystąpiły też osoby niepełnosprawne. Byli to głuchoniemi oraz
dwoje amputantów: były strażak
Sławomir Wilczyński, który stracił nogi podczas dojazdu na akcje
ratowniczą oraz uprawiająca siatkówkę na siedząco Danuta Bujok.
Ofiarę zdarzenia losowego zagrała też wicemistrzyni paraolimpijska Lucyna Kornobys. – Wszyscy
oni walczą poprzez udział w tego
typu działaniach ze stereotypem
niepełnosprawnych jako osób
wycofanych, skupionych na sobie – mówi A. Ciosk. Ich pomoc
jest nieoceniona, gdyż pozwala
aby zadania, w których ćwiczymy udzielanie pomocy niepełnosprawnym, jak najbardziej
odpowiadały realnym sytuacjom.
Mam nadzieję, że umiejętności
jakie zdobędziemy podczas tego
typu manewrów zaprocentują podczas akcji, gdy naprawdę
trwa walka o ludzkie życie.
Grzegorz Kuzia
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Za rzadką uważa się chorobę, której częstość w populacji nie jest wyższa niż
5:10000 osób. Nie zawsze
rozłożenie choroby w populacji jest jednakowe. W jednym rejonie choroba może
nie występować, a w innym
będzie powszechna i tak
się dzieje w przypadku talasemii – anemii uwarunkowanej genetycznie, która
w Europie Północnej jest
niezwykle rzadko spotykana, natomiast w basenie morza Śródziemnego
występuje dość powszechnie. Podobnie rzecz się ma
w przypadku gorączki śródziemnomorskiej występującej powszechnie w Armenii,
a np. we Francji prawie niespotykanej.
Liczba chorób rzadkich rozpoznanych na świecie sięga
kilku tysięcy, obecnie można
mówić o 6-7 tysiącach, lecz systematycznie wraz z rozwojem
medycyny i pędem cywilizacyjnym w literaturze medycznej
pojawiają się nowe pozycje.
Można przyjąć, iż wszystkie choroby związane z genami
i ich specyficznym układem są
chorobami rzadkimi. Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu genetycznie uwarunkowanych chorób rzadkich jest
pokrewieństwo
partnerów.
Każda osoba jest nosicielem
5-10 genów chorób rzadkich,
a ponieważ są to geny recesywne (uśpione), nie mamy objawów choroby. W przypadku,

Fot. R. Zapora

CHOROBY RZADKIE – jak z nimi walczyć

gdy partner okaże się również
nosicielem tego samego „złego”
genu, istnieje 25% ryzyko zachorowania u potomka. Jednak
nie wszystkie choroby rzadkie
opierają się o choroby genetyczne. Wśród chorób rzadkich
spotyka się nietypowe, rzadkie
nowotwory, choroby infekcyjne czy też autoimmulogiczne.
Większość, bo ponad połowa
chorób ujawnia się dopiero
u osób dojrzałych i do tej grupy
należą np. mięśniak Kaposiego,
stwardnienie zanikowe boczne,
rak tarczycy, czy też choroba
Hutingtona, czy choroba Croha.
Tak u dorosłych, jak i u dzieci koszty leczenia są olbrzymie.
W Polsce w przypadku chorych
dzieci na mukopolisacharodyzę
typu pierwszego roczny koszt
leczenia
farmakologicznego
wynosi 800 tysięcy złotych,
a dzieci chorych jest ponad
sześćdziesięcioro. W przypadku mukopolisacharodyzy typu
drugiego koszt wzrasta do 2 mi-
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lionów złotych!, a takich dzieci
w Polsce jest dwoje. Należy również pamiętać, że to jest terapia,
która będzie trwać całe życie.
Na wiele chorób rzadkich
nie ma leków i niejednokrotnie
określa się je mianem „chorób
sierocych”. Badania naukowe
często dla firm farmaceutycznych okazują się „nieopłacalne”.
Wolą one zaangażować swój
kapitał i potencjał w masowego
pacjenta opracowując terapie
dla całego rynku. Jednak systematyczny postęp dokonujący się
w medycynie i w farmacji pokazuje, że badania należy kontynuować aby móc walczyć z tym, co
już znane, ale i z tym co ciągle
jeszcze nieodkryte lub pozostaje w fazie niepełnej wiedzy. Tysiące osób na świecie nadal nie
są dobrze lub wcale zdiagnozowane. Nie wynika to li tylko
z nieumiejętności postawienia
diagnozy lecz niejednokrotnie
z braku wiedzy w świecie medycznym o istnieniu danej choroby lub zbyt małej ilości danych

na temat konkretnego schorzenia. Osoby dotknięte chorobami rzadkimi są o wiele bardziej
uwrażliwione i potrzebują więcej empatii, której niejednokrotnie brak całemu środowisku, nie
tylko medycznemu. Stają przed
murem nie do pokonania, gdyż
nie mają odpowiedniego wsparcia. W przypadku takich chorych całe środowisko powinno
się integrować począwszy od
rodziny poprzez służbę zdrowia,
jak i osoby z otoczenia chorego. Takie wsparcie może pomóc
w walce z chorobą, dodać wiary w możliwe wyzdrowienie, dać
siłę przetrwania.
Żyjemy w świecie globalnym.
Daje to możliwości szybkiej komunikacji i wymiany wiedzy,
umiejętności, dzielenia się badaniami, a co za tym idzie postęp
następuje szybciej. Badacze, na-

ukowcy współpracując dają nadzieję chorym na większe efekty
ich pracy, a co za tym idzie na
nowe możliwości walki z cho-

„

W Polsce jest sześćdziesięcioro dzieci chorych na mukopolisacharodyzę typu pierwszego.
Roczny koszt leczenia
jednego dziecka farmakologicznego wynosi 800
tysięcy złotych.

„

robami rzadkimi. Należy jednak
pamiętać, iż istnieją również
uwarunkowania etyczne, które
nie pozwalają niejednokrotnie
ingerować w komórki rozrodcze. Nadal nie wiadomo jakie
mogą być skutki takich działań
i w tym miejscu zamyka się koło.
Na świecie, w Europie ale
i w Polsce istnieje wiele firm,

instytucji zajmujących się doradztwem terapeutycznym dla
osób i rodzin osób dotkniętych
chorobami rzadkimi. Do Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i utworzonej
przez Sejmik Fundacji Instytut
Rewalidacji zgłosiła się prywatna firma, która dysponuje zespołem specjalistów z dziedziny
medycyny, biologii i biotechnologii. Ich misją, jak sami o sobie
mówią, jest niesienie pomocy
osobom chorym, które ze względu na rzadkość przypadłości nie
mają możliwości uczestniczenia
w powszechnie dostępnych terapiach. Kontakt z nimi można
nawiązać poprzez stronę internetową http://help4rare.eu/.
opracowała Anna Daskalakis
Na podstawie: polki.pl,
chorobyrzadkie, orpha.net

Szczepienia dla seniorów
Miasto Jelenia Góra od 10
października 2016 roku prowadzi akcję pilotażową bezpłatnego
szczepienia ochronnego przeciw
grypie dla seniorów, tj. osób powyżej 65 roku życia.
Szczepienia będą dokonywane w godzinach otwarcia punktów szczepień w następujących
przychodniach:

Do szczepienia należy się zgłosić z dowodem osobistym. Ilość
osób do szczepienia ochronnego
zaplanowano na poziomie 500,

po 125 osób w każdej przychodni.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

1. Przychodnia „Doktor”, ul.
Grottgera 10.
2. Przychodnia Zabobrze, ul.
Ogińskiego 1B.
3. ZUL „Zdrowie”, ul. Mostowa 2.
4. Przychodnia POZ Orle, ul.
Cieplicka 83a.
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Śląsk cieszyński: z Górek Wielkich na staż do Brukseli na wózku inwalidzkim

Nie widzi barier

Nie będzie o polityce zagranicznej, europejskiej czy krajowej. Będzie o młodej kobiecie, która mimo niepełnosprawności, mimo
wynikających z niej trudów życia codziennego realizuje swoje
marzenia. I to jak!
rodeputowanego w Brukseli?
Jakie wrażenia z pobytu? Jak
traktowani są tam niepełnosprawni?

Fot. Archiwum autorki

Tą kobietą jest Marta Zając
z Górek Wielkich. Porusza się
na wózku inwalidzkim. Dowiedziałem się o niej od niepełnosprawnego kolegi, który widuje
się z nią na zabiegach rehabilitacyjnych. Marta prowadzi aktywny tryb życia, kończy studia na
jednej z bielskich uczelni.
Andrzej Koenig: Jak to się
stało, że tak młoda kobieta porusza się na wózku?
Marta Zając: Wiek nie ma
tutaj znaczenia, bo nie jest to
raczej jakiś wyznacznik niepełnosprawności w dzisiejszych
czasach. Od urodzenia jestem
chora na SMA to jest rdzeniowy
zanik mięśni.
– Jak Pani sobie radzi na co
dzień, poruszając się na wózku?
– Dobrze. Potrzebuję pomocy
w przemieszczaniu się wózkiem,
ale nie mam problemu z pokonywaniem barier, czy znalezieniem osób chętnych do pomocy.
Wystarczą chęci, zaangażowanie
i wszystko da się zorganizować,
więc częściej przebywam poza
domem niż w nim. Studiuję
dziennie bohemistykę. Bardzo
lubię podróżować i odwiedzać
nowe miejsca, więc co roku robię
plan, gdzie chciałabym pojechać
i staram się go realizować. Ogólnie to jestem aktywną osobą i tą
pasją do życia staram się „zarażać” innych niepełnosprawnych.
– Jak doszło do tego, że odbyła Pani miesięczny staż u eu-

szło mi przez myśl, że znajdę
się w miejscu wielkiej polityki
od środka. Poznałam ciekawe
osoby, które do tej pory znałam
tylko z telewizji czy gazet. Mam
same pozytywne wrażenia i jestem pewna, że doświadczenia,
które tam zdobyłam pomogą mi
w przyszłości. Niestety, Bruksela, jako miasto nie jest rajem dla
wózków. To stare miasto, więc
nie wszystkie krawężniki są ob-

Marta Zając na piętrze budynku Europarlamentu z widokiem na Brukselę.

– Staż wygrałam w konkursie
„Grasz o staż” organizowanym
przez europosła Marka Plurę.
Przeszłam przez wszystkie etapy,
dostałam się do finału i zwyciężyłam. Chciałabym zaznaczyć, że
nie był to konkurs przeznaczony
tylko dla osób niepełnosprawnych. Wszyscy chętni walczyli
na tych samych prawach, ale ja
byłam jedyną niepełnosprawną
w finale i pierwszą niepełnosprawną stażystką z asystenturą w Parlamencie Europejskim.
Staż to była dla mnie niesamowita przygoda. Nigdy nie prze-
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niżone, windy w budynkach są
małe, a do większości miejsc
(restauracje, puby) trudno się
dostać, ponieważ dwa schody
to minimum. Ale cóż, taki urok
tego miasta. Na szczęście, udało
mi się wszystko ogarnąć, więc
można powiedzieć, że pokonałam bariery Brukseli.
– Jak Pani oceni podejście
polskiego społeczeństwa do
osób niepełnosprawnych? Na
jakie bariery napotyka Pani będąc „wózkowiczką”?
– Dość dużo podróżuję,
mieszkałam już w Czechach

i w Belgii, mam wielu znajomych
za granicą i wydaje mi się, że
polskie społeczeństwo jest dość
zamknięte i ma problem z akceptowaniem jakiejkolwiek „inności”. Uważam, że w naszym kraju
(w większości przypadków, ale
nie u wszystkich) wizja osoby niepełnosprawnej nadal opiera się
na stereotypach. Moja postawa
wobec życia zazwyczaj spotyka
się z ogromnym zaskoczeniem,
bo się spełniam, studiuję, podróżuję, jestem uśmiechnięta i zadowolona ze swojego życia, a chyba

powinnam być nieszczęśliwa,
bo jestem niepełnosprawna. Dla
wielu ludzi niepełnosprawność
to synonim nieszczęścia. To podejście się zmienia, kiedy poznaje się jakiegoś „kulawego”. Wiele
razy słyszałam od nowo poznanych ludzi, że otworzyłam im
oczy i dzięki mnie zrozumieli,
że niepełnosprawni to ludzie, jak
wszyscy inni. Oczywiście, spotykam też osoby, które nie widzą
niczego niezwykłego w tym, że
ktoś jest niepełnosprawny, ale
wiele osób zachowuje dystans

i potrzebują czasu, żeby się przełamać. Chciałabym również zaznaczyć, że często same osoby
niepełnosprawne przyczyniają
się do takiego postrzegania nas,
bo skoro ciągle się narzeka, że sytuacja niepełnosprawnych w Polsce jest taka zła, że nie ma pracy
dla nas, że renty za małe i ogólnie
wszystko jest złe, to trudno o to,
żeby pełnosprawni nie mieli o nas
zdania, że jesteśmy ofiarami.
Andrzej Koenig
Niewidomy

Opaska, która może uratować życie
Oprócz chorób nowotworowych na całym świecie w pierwszej
dziesiątce znajduje się cukrzyca. To choroba, która nie boli ale na
pewno może zniszczyć organizm doprowadzając do poważnych
powikłań albo śmierci. Dlatego tak ważne jest, by o naszej chorobie
wiedzieli inni.
Osoba chorująca na cukrzycę powinna być zaopatrzona
w podstawowe środki takie jak:
glukometr, ciśnieniomierz, pen
z wymiennym wkładem insuliny
(jeżeli podaje sobie insulinę). Dodatkowo każdorazowo w czasie
wyjścia z domu powinien mieć
przy sobie cukier w kostkach lub
tabletki z glukozą (produkty dostępne w aptekach). Pewnie to
wielu rozśmieszy, ale taka rzecz
może uratować takiej osobie życie. Sam się o tym przekonałem
dwukrotnie. Ale o tym później.
Chory na cukrzycę musi uważać, aby nie doprowadzić do hipoglikemii czyli niedocukrzenia.
Występuje ona wówczas, jeżeli
stężenie glukozy we krwi jest <55
mg/dl (3,0 mmol), niezależnie od
tego, czy występują objawy, czy
nie. Objawy hipoglikemii to: pocenie się, drżenie rąk, mrowienie
wokół ust, kołatanie serca, uczucie wilczego głodu, zaburzenia
koncentracji, osłabienie, niewyraźne widzenie, zaburzenia za-

chowania, takie jak agresja albo
wesołkowatość.
Są to objawy, które osoba chorująca powinna sama wychwycić.
Każdy, kto chociaż raz miał niedocukrzenie, wyczuje to. Najgorsze jest doprowadzenie organizmu do takiego poziomu glukozy
we krwi, przy którym straci się
przytomność.
Najczęściej do zmniejszenia
glikemii dochodzi u chorych na
cukrzycę leczonych insuliną, rzadziej w przypadku leczenia doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi. U chorych na cukrzycę
leczonych insuliną hipoglikemia
może wystąpić w następujących
sytuacjach: niespożycie posiłku
po wstrzyknięciu insuliny, zbyt
mała kaloryczność spożytego posiłku, zbyt duża przerwa między
wstrzyknięciem insuliny a posiłkiem, zbyt szybkie wchłonięcie
się insuliny po zastrzyku intensywny nieplanowany wysiłek fizyczny, zbyt duża dawka insuliny.
Teraz powrócę do wcześniej-

szego wątku. Kilka lat temu
dwukrotnie spotkało mnie niedocukrzenie. Dzięki opasce,
którą miałem na swojej ręce obsługa sklepu poprawnie zareagowała i wezwała pogotowie, które
udzieliło mi pomocy.
Noszenie takiej opaski nie
boli, w niczym nie przeszkadza
i na pewno nie szpeci ręki. Zazwyczaj są one wykonane z silikonu i nie ma potrzeby zdejmowania jej np. podczas kąpieli.
Na niej zazwyczaj umieszczona jest informacja np: „Choruję
na cukrzycę. Jeśli zemdlałem wezwij lekarza”. Opaski takie możemy otrzymać u lekarza diabetologa w poradni diabetologicznej
lub w aptece. Osoby krępujące
się noszenia takiej opaski mogą
nosić np. w portfelu karteczki
z podobną informacją. Ja swoją
opaskę mam od sześciu lat i nie
zdejmuję jej wcale. Dlaczego?
W przypadku omdlenia reakcja
ludzi może być różna.
Przejdą obojętnie i pomyślą:
pijany, nic mu nie będzie, wyśpi
się i pójdzie dalej. W rzeczywistości długotrwałe niedocukrzenie może doprowadzić do śpiączki. I w konsekwencji nawet do
śmierci.
Andrzej Koenig
Niewidomy
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KSON: 15 lat dla niepełnosprawnych
W Zdrojowym Teatrze Animacji zgromadzili się 14
października ludzie świata
polityki, biznesu, organizacji pozarządowych, ale także
wolontariusze, którym nie
jest obojętny los osób niepełnosprawnych. Tym samym
uświetnili Galę 15-lecia Karkonoskiego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych.
Uroczystość pod hasłem „15 lat
minęło” była okazją do przedstawienia organizacji, które składają
się na Karkonoski Sejmik Osób
Niepełnosprawnych. Są to: Zarząd Rejonowy Diabetyków, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
– Koło Miejskie w Jeleniej Górze,
Towarzystwo Karkonoskie, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo i Intelektualnie
„Przyjaciele”, Stowarzyszenie Niedosłyszących „LIRA”, Karkonoskie Stowarzyszenie Osób Laryngektomowanych, Jeleniogórskie
Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku, Stowarzyszenie Tłumaczy
i Wykładowców Języka Migowego
„GEST”, Stowarzyszenie Jeleniogórska Promenada Bobru, Stowarzyszenie Senior 60, Karkonoska
Akademia Aktywnych Seniorów,
Fundacja Alternatyw Cywilizacyjnych „Żyć inaczej” oraz Fundacja
Instytut Rewalidacji.
Oprócz osób reprezentujących
te wszystkie organizacje, na galę
przybyli: senator RP Krzysztof
Mróz, posłanki Marzena Machałek i Zofia Czernow, marszałek
województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, wojewoda Paweł
Hreniak, reprezentujący prezesa
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
dyrektor Bogusław Gałązka, wiceprezydenci Jeleniej Góry Jerzy

Łużniak, Piotr Paczóski, radny
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Lewandowski, radni miasta i powiatu z przewodniczącymi: Leszkiem Wrotniewskim
i Leszkiem Supierzem, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu jeleniogórskiego, dyrektorzy
wydziałów Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta, środowisk
akademickich, Uzdrowisk Świeradów Zdrój i Cieplice, przedsię-
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biorcy, reprezentanci organizacji
pozarządowych oraz wiele innych
osób przyjaznych środowisku.
Obecni byli także przedstawiciele wojewódzkich sejmików osób
niepełnosprawnych ze Szczecina,
Zielonej Góry i Łodzi z prezesem
Ogólnopolskiego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych Tomaszem
Musielskim. Jak zwykle w naszym
spotkaniu uczestniczył kapelan
środowiska ks. Krzysztof Kowal-

czyk. Dyrektor PFRON-u podczas gali wręczył na ręce Stanisława Schuberta wyróżnienie „Lider
25-lecia” funduszu”, w którym
to konkursie KSON zajął drugie
miejsce.
– Rocznie przychodzi do nas
po porady radców prawnych, psychologów, doradców socjalnych,
a nawet duchownych – ok. 3 tysiące osób. Realizujemy też projekty
międzyregionalne, więc ta liczba
jest co najmniej dziesięciokrotnie powiększona – mówił prezes
KSON-u Stanisław Schubert wymieniając m.in. wśród sukcesów
sejmiku pracownię komputerową, w której przeszkolono 450
osób, działania związane z turystyką, jak chociażby trasę z Kopy
do Równi pod Śnieżką. – Ta trasa
była pierwszą w kraju próbą przyciągnięcia w wysokie góry osób
niepełnosprawnych – podkreślił
prezes KSO N-u. Niewątpliwie
wśród zasług można też wymienić
aktywizację zawodową niepełnosprawnych, a nadzieją na przyszłość jest m.in. inicjatywa pod
hasłem „Łączę, więc jestem”, czyli
działania mające na celu realizację
wspólnych celów bez względu na
poglądy polityczne.

W „ksonowskim” alfabecie,
który prezentował najważniejsze
kwestie nie mogło zabraknąć litery „A”, czyli Ambasadorów Ludzi Otwartych Serc. Tym razem
kapituła przyznała zaszczytne
tytuły: Elżbiecie Zakrzewskiej,
Zbigniewowi Ładzińskiemu oraz
Telewizji Strimeo (w poprzedniej
edycji wyróżniono w ten sposób m.in. Jelonkę.com, Telewizję
Dami, Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz trzy
lokalne Rotary Cluby).
Istotnym elementem działalności Sejmiku jest też biuletyn „Niepełnosprawni Tu i teraz”, który
wydawany jest od 9 lat, a obecnie
kolportowany na terenie czterech
województw (dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie i śląskie).
Ważnym elementem uroczystości były odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, które wręczał wojewoda Paweł Hreniak. Złoty Krzyż
Zasługi otrzymał Waldemar Wiśniewski, Srebrny Marek Dębski,
a Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali: Paweł Gluza, Ewa Kaźmierczak-Wojtasiewicz, Lech Rataj,

Agnieszka Smolińska, Eugeniusz
Sosnowicz, Rafał Szymański,
Barbara Trawińska oraz Monika
Żak. – W imieniu Pana Prezydenta miałem dzisiaj przyjemność odznaczyć zasłużone osoby
z Karkonoskiego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych. Myślę, że to
ważny gest w stosunku do środowiska, które wykonuje niezwykle
ważną pracę na rzecz osób niepełnosprawnych – powiedział Paweł
Hreniak.
– 15 lat to piękny okres, ale
najważniejsze w tym wszystkim
jest to, że sejmik zrzesza kilkanaście organizacji działających na
rzecz osób niepełnosprawnych.
Bardzo rzadko zdarza się, żeby tak
duża grupa razem, wspólnie mówiła jednym głosem. To ma fantastyczne znaczenie dla nich, bo
siła argumentów, pomysły które
rodzą się tam, ale i również lobbowanie swoich pomysłów w różnego rodzaju instytucjach, w tym
w Urzędzie Marszałkowskim, jest
zdecydowanie lepsze jeżeli grupa
występuje o wspólne działania
– powiedział Cezary Przybylski,
Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Tekst i fot. Przemek Kaczałko

Uroczysta gala była zwieńczeniem,
zorganizowanych
z okazji jubileuszu, KSONaliów.
Obchody 15-lecia
KSON-u zapoczątkował Bal
Seniorów. Natomiast 11 października przyszedł czas na ce-

remonię otwarcia KSONaliów,
czyli szeregu wydarzeń mających przybliżyć mieszkańcom
Kotliny Jeleniogórskiej sejmiku
oraz zintegrować środowisko
osób niepełnosprawnych.
Jaki był cel KSONaliów? –
Chcieliśmy pokazać, że dzielimy
czas, jak benedyktyni, na 3 części:
praca, zabawa i wypoczynek –
stwierdził prezes Stanisław Schubert przypominając, że w Jeleniej
Górze co czwarta osoba jest niepełnosprawna, w województwie
to 450 tysięcy osób, a w całej Polsce to ponad 5 milionów osób. –
To, że widać niepełnosprawnych
na ulicach, to zasługa wszystkich
organizacji pozarządowych. Co-

raz rzadziej ludzie wstydzą się
swojej
niepełnosprawności
i chociaż miasto Jelenia Góra
niekoniecznie jest miastem
zupełnie otwartym dla osób
niepełnosprawnych, to trzeba
odnotować, że jest coraz lepiej
w tej materii – dodał S. Schubert.
Co jeszcze było w programie? 12 października diabetycy zaprosili na spacer rekreacyjny, a potem był piknik
w ogrodzie KSON-u. Natomiast 13 października były
rozgrywane różne zawody, organizowane przez Karkonoską
Akademię Aktywnych Seniorów.
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W 15-lecie i za tytuł wicelidera w Plebiscycie z okazji 25-lecia PFRON

Moc życzeń dla KSON-u
Przypomnijmy. W kategorii dostępność Karkonoski Sejmik Osób
Niepełnosprawnych znalazł się w gronie laureatów Liderów 25-lecia PFRON. Za to zaszczytne wyróżnienie, a także jubileuszowo do
KSON-u płynęły serdeczności i podziękowania za działalność.
Od Urzędu Marszałkowskiego
Serdecznie gratuluję zajęcia
tak wysokiego miejsca w gronie
Laureatów Liderów w Plebiscycie z okazji 25-lecia PFRON. Tak
zaszczytne II miejsce to niewątpliwie powód do dumy, który zarazem „dodaje skrzydeł” i mobilizuje do dalszej pracy. Cieszę się
bardzo, że doceniono organizację
z Dolnego Śląska, która czyni tak
wiele na rzecz środowiska osób
z niepełnosprawnością. Pozdrawiam serdecznie – Bogusława

Kulińska, z-ca dyrektora Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych
Departament Spraw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
***
Od Narodowego
Funduszu Zdrowia
Gratulujemy sukcesu i cieszymy się, że mogliśmy dołożyć
swoją cegiełkę do tego przedsięwzięcia. Uważamy, że po prostu
na to zasługujecie. Pozdrawiam
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– Dorota Gniewosz, kierownik
Delegatury w Jeleniej Górze Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego.
***
Po prostu, dziękuję
Chciałbym bardzo podziękować Karkonoskiemu Sejmikowi
Osób Niepełnosprawnych za
udostępnienie konta sejmiku do
wpłat 1% podatku za 2015 rok.
Wszystkiego najlepszego dla
Karkonoskiego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych z okazji
15 lat działalności, wytrwałości i zapału do dalszej pracy na
rzecz osób niepełnosprawnych
i nie tylko! Pozdrawiam – Adam
Smolnik

Karolina Szarłata-Woźniak od dwóch lat jest doradcą ds. osób
niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu.
W rozmowie z nami wyjaśnia, kto oraz w jakim zakresie może
oczekiwać od niej pomocy.
– Czy postrzeganie osób
niepełnosprawnych w naszym
społeczeństwie zmieniło się
z upływem lat?
– Z pewnością, choć jeszcze
nie dorównujemy standardom
obowiązującym już od dawna
w krajach zachodnich. Uważam,
że w okresie 10-20 lat także w naszym kraju, również w Kołobrzegu, wiele zmieniło się w tej kwestii na lepsze. Przede wszystkim
dzięki szkołom integracyjnym,
zakładom pracy chronionej
i zmianie przepisów obserwujemy o wiele mniej objawów dyskryminacji, czy form wykluczenia, za to więcej jest w nas
zrozumienia i tolerancji. Osoby
niepełnosprawne, które jeszcze
kilka lat temu ze względu m.in.
na brak społecznej akceptacji,
czy bariery architektoniczne
niemal nie wychodziły z domu,
teraz włączane są w aktywne życie, zachęcane do uczestniczenia
w różnych formach aktywności
artystycznej, w związku z czym
czują się bardziej dowartościowane. Planuję zorganizować w najbliższych miesiącach,
głównie z myślą o osobach niepełnosprawnych, kilka przedsięwzięć integracyjnych. Będą to:
festiwal, wernisaż, happening,
impreza plenerowa, podczas
której osoby niepełnosprawne
będą mogły zaprezentować np.
swoje osiągnięcia artystyczne.
Trwają jeszcze przygotowania,
szczegóły podam w najbliższym
czasie.
– Co dotychczas udało się

wywalczyć w Kołobrzegu dla
osób niepełnosprawnych?
– Kontaktuję się na co dzień
z osobami niepełnosprawnymi, także poruszającymi się na
wózkach inwalidzkich i na bieżąco śledzę i wskazuję służbom
miejskim, drogowym, istniejące
jeszcze bariery architektoniczne, m.in. zbyt wysokie krawężniki oraz zbyt strome podjazdy,
które wcześniej uniemożliwiały normalne, bezpieczne przemieszczanie się w mieście. Kilka
krawężników w mieście m.in.
przy ulicy Grottgera, przy siedzibie Powiatowej Komisji ds.
Orzekania o Niepełnosprawności po sfrezowaniu już nie
stwarza problemu inwalidom na
wózkach. Mogę wymienić także
podejmowane przeze mnie działania, związane z uruchomieniem awaryjnej windy na kładce, a także walkę o wyznaczanie
odpowiedniej liczby prawidłowo
oznakowanych miejsc parkingowych dla inwalidów. Reaguję też
na bieżąco w kryzysowych sytuacjach w sprawach, które dotyczą inwalidów – związanych
z dyskryminacją i nietolerancją.
Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych do zrobienia, uważam,
że wystarczy być przede wszystkim człowiekiem, a nie tylko
urzędnikiem trzymającym się
sztywno przepisów. Jeśli nawet
sama nie jestem w stanie pomóc, staram się skierować osobę
niepełnosprawną do specjalisty
lub instytucji, która pomoże mu
rozwiązać problem.

Fot. Jolanta Wiatr

Doradca od spraw niemożliwych

– Interweniuję w każdej, nawet
z pozoru błahej sprawie – mówi
Karolina Szarłata-Woźniak.

– Kto może skorzystać z pomocy doradcy ds. osób niepełnosprawnych. Jak go odnaleźć?
Ze swoimi codziennymi problemami mogą zwracać się do
mnie niepełnosprawni mieszkańcy Kołobrzegu i powiatu
kołobrzeskiego oraz ich rodziny, także podopieczni Domów
Opieki Społecznej, ale również
turyści i kuracjusze przebywający w sanatoriach. Jestem dostępna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 14.00
w swoim biurze, w nowej siedzibie PCPR przy ul. Grottgera 11,
wejście od ulicy Kasprowicza.
Pracuję często w terenie, dlatego
najlepiej wcześniej umówić się ze
mną na spotkanie pod tel. 94 715
17 17 wew. 25, przesłać e-mail na
adres: k.szarlata-wozniak@powiat.kolobrzeg.pl lub przesłać list
z informacją o problemie pocztą
tradycyjną. Postaram się interweniować w każdej sprawie, nawet
takiej, która osobie pełnosprawnej może wydawać się błaha.
Dziękujemy za rozmowę
rozmawiała: Jolanta Wiatr
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Pomarańczowa Droga
na pomoc dzieciom z Rwandy
Wyjątkowi goście odwiedzili Jelenią Górę. Na zaproszenie Fundacji Pomarańczowa Droga, w Palarni Kawy Aromacafe odbyło się spotkanie z pastorem
Dominikiem Ndagijimaną oraz Elevanie Kamana,
dyrektorką szkoły w Gatunda (Rwanda).
Nie ma znaczenia kto, jaką
wiarę wyznaje, jakie ma pochodzenie. W kraju dotkniętym ludobójstwem (1994 r.) powstało
miejsce, które łączy chętnych
do pomocy osobom niepełnosprawnym. To miejsce to Gatunda, a wsparcie oferuje m.in.
Fundacja Pomarańczowa Droga,
którą założyli jeleniogórzanie.
Powstanie fundacji zbiegło się
z wizytą gości z Rwandy w Polsce, więc była to okazja do propagowania idei pomocy. – Chcemy
uruchomić program adopcji na
odległość – mówiła Małgorzata
Kupnicka, prezes fundacji, która
jest jednocześnie wolontariuszką
na Madagaskarze. Pomóc można także m.in. wpłacając datki
na konto fundacji (szczegóły na
stronie pomaranczowadroga.pl).
Zarówno obecna dyrektorka,
jak i jej mąż pastor w dzieciństwie
musieli uciekać z kraju. Ciocia
i wujek Elevanie byli głuchoniemi, uratowali ją, a ta po powrocie do kraju założyła szkołę dla
niesłyszących dzieci, chcąc w ten
sposób spłacić dług. – To była

wojna
domowa,
którą
sprowokowali biali: Belgowie
i Niemcy – podkreśla Izabela Godyń.
Goście zgromadzeni w Palarni Kawy na Placu Ratuszowym
zaznaczyli, że obecnie wiele się
zmieniło w tym niewielkim afrykańskim kraju. W dowodach
osobistych nie ma już informacji
kto jest Hutu, a kto Tutsi – wszyscy są Rwandyjczykami. Problemem jest jeszcze niepełnosprawność – wielu rodziców wstydzi się
głuchoniemych dzieci. W szkole
mają okazję nauczyć się kilku zawodów, wspólnego języka migowego, a coraz więcej osób zdaje
egzamin państwowy, co świadczy
o powodzeniu misji.
Podczas spotkania była okazja wysłuchać historii życia osób
reprezentujących Umutara Deaf
School oraz fundację Friends of
Handicap in Rwanda, a także zobaczyć czym się zajmują oraz zadawać wiele pytań, zgłębiając tym
samym wiedzę na temat „kraju
tysiąca wzgórz”, który wstaje z kolan. – Rwanda nie ma
bogactw naturalnych:
złota,
diamentów,
ropy, gazu. Bogactwem jest przepiękny
kraj, bardzo serdeczni ludzie – mówiła
Izabela Godyń, była
nauczycielka Szkoły
Podstawowej w Świerzawie.
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Chcemy też współpracować
z organizacją na Madagaskarze,
która pomaga dziewczętom po
ciężkich przejściach życiowych,
jak kradzież czy prostytucja. Kobiety na Madagaskarze mają ciężkie życie i decyzją sądu znajdują
się w ośrodku, który również
chcemy wspomóc – podkreśliła Małgorzata Kupnicka. –
Mogą nauczyć się zawodu, wejść
w społeczeństwo z poczuciem
własnej wartości. Nie muszą na
ulicy sprzedawać własne ciało czy
wyjść za mąż za złego człowieka,
żeby mieć co jeść – dodała.
W rwandyjskiej szkole dla
głuchoniemych są osoby od 7.
do 20. roku życia, różnych plemion, różnych wyznań. – My,
jako Fundacja, współpracujemy
z wszystkimi – z kościołami,
organizacjami świeckimi. Nam
chodzi o ludzi – mówiła prezes
Pomarańczowej Drogi. – Moim
zdaniem w Polsce ekumenizm
jest teorią. Sama 27 lat katechizowałam, więc wiem co mówię –
wyznała Izabela Godyń. W Fundacji pomagamy dzieciom, nie
interesuje nas kto, w co wierzy.
Jak widzę głodne dziecko, moje
serce jest złamane – dodała I.
Godyń.
Tekst i fot. Przemek Kaczałko

Jeleniogórscy zawodnicy
mocni są w bocci
Czteroosobowa drużyna Jeleniogórskiego Klubu Sportowo-Rehabilitacyjnego
brała
udział w Turnieju Osób Niepełnosprawnych w Bocci, który
odbył się pod koniec września
w Mausz Ostrów k. Gdańska.
W rozgrywkach wzięło udział
60 osób z: Gdańska, Siedlec,
Bydgoszczy, Giżycka, Lęborka,
Szczecina, Grudziądza i Jeleniej Góry.
Boccia to sportowa dyscyplina paraolimpijska wywodząca
od włoskiej gry w bule i jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych wśród osób
niepełnosprawnych. Polega na
umieszczeniu kul jak najbliżej
celu. Dzięki prostym relatywnie
zasadom w dowolności wprowadzania kul na boisko, gra stała
się doskonałą rozrywką dla osób
borykających się z ograniczeniami ruchowymi.
W grach indywidualnych rozegrano na turnieju mecze dla

grupy wózkowiczów i pozostałych osób niepełnosprawnych
ruchowo, rzucających z pozycji
siedzącej. Zwyciężył jelenio-

górski weteran sportu niepełnosprawnych Wiktor Żuryński
przed reprezentantami Lęborka
i Siedlec.
Bardzo dobrze wypadli
też jeleniogórscy zawodnicy
w klasyfikacji drużynowej, zajmując III miejsce za Szczecinem
i Grudziądzem, pokonując ekipy
z Siedlec, Bydgoszczy, Giżycka
i Gdańska (skład drużyny: Bronisława i Zdzisław Kołodziej
oraz Krystyna Żuryńska).
W.Ż.
Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny zamierza jeszcze szerzej propagować tę grę zwłaszcza wśród
osób z porażeniem mózgowym i niepełnosprawnych
ruchowo. Zajęcia odbywać
się będą w soboty, w Szkole
Podstawowej nr 11 o godz.
12.00. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 601 95 25 60.
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Niepełnosprawni w Grecji

Światowa Organizacja Zdrowia
szacuje, że w większości krajów
świata osoby niepełnosprawne
stanowią 8-10 procent populacji.
W Unii Europejskiej, zgodnie
z danymi World Health Organization (WHO) odsetek osób niepełnosprawnych waha się w granicach 10-15 procent. W ostatniej
dekadzie zanotowano stopę
wzrostu o 2-7 procent. Szacuje
się, że dotyczy to około 80 mln
Europejczyków, co tłumaczy się
głównie dużą liczbą wypadków
drogowych.
W Grecji liczba osób niepełnosprawnych sięga blisko miliona,
z czego prawie 35 procent mieszka
w Attyce (Ateny i okolica). Oficjalny spis nie istnieje, ze względu na
zbyt powolny przepływ danych (!).
Ateny są kolebką kultury
i demokracji, w której istotą zawsze
była szczególna troska o najsłabsze
grupy społeczne. To historia. Jak
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych jest stolica Grecji?
Otóż do niedawna wiele miejsc tej
pięknej aglomeracji było niegościnnych i niedostępnych nawet
dla zdrowych i pełnosprawnych
mieszkańców, a co dopiero niepełnosprawnych, poznających miasto
turystów.
Tworzenie infrastruktury dostępności nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza w takim mieście
jak Ateny, które liczy sobie 3500
lat historii, składające się ze starych i jeszcze starszych budynków
i budowli porozrzucanych bez
większego składu przy małych, wąskich uliczkach, z jeszcze węższymi
chodnikami i na różnych wysokościach. Kolejni merowie Aten od
około 15 lat systematyczne starają
się niwelować i ulepszać poszczególne ulice, dzielnice. Obecnie jest
to zadanie priorytetowe i od 2004
roku (Igrzyska Olimpijskie) systematycznie poprawia się wizerunek
miasta. Centrum z głównymi pla-

cami Omonia i Syntagma uzyskało
nowe chodniki z płyt o specjalnych
prowadnicach dla osób słabo widzących i niewidomych oraz dla
osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich. Akademia Platona
stworzyła specjalne miejsce zabaw
z odpowiednim wyposażeniem
przystosowanym do wymogów
dzieci niepełnosprawnych.
Władze miasta poza systematycznym poprawianiem infrastruktury, rozpoczęły również szeroko zakrojoną akcję edukacyjną
i informacyjną, uświadamiającą
społeczeństwu potrzeby osób niepełnosprawnych pt. „Projektowanie dla wszystkich”. Równocześnie
zmieniły się przepisy budowlane,
jak i miejskie dotyczące zagospodarowania terenu. Obecnie zwraca
się szczególną uwagę na potrzeby
ludzi mniej sprawnych i zabezpiecza dostęp do wszystkich części
miasta, centrów rekreacyjno-kulturalnych, obiektów sportowych,
szeroko rozumianej przestrzeni
publicznej, sklepów, szkół, uczelni
oraz zakładów pracy.
Jak wynika z badań opinii publicznej przeprowadzonych w 2013
roku na próbie 4506 osób, wśród
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51,6 procent respondentów są
osoby z niepełnosprawnością lub
przewlekle chore. Osoby te narzekają głównie (49,1 procent) na
problemy finansowe i ograniczenia
w życiu publicznym. Jednocześnie
88,2 procent respondentów uważa,
iż przeszkodą do godnego życia dla
osób niepełnosprawnych jest słabość struktur państwowych, z czego 73,3 procent mówi o uprzedzeniach społecznych. Aż 95,5 procent
badanych uważa, że kryzys, który
objął Grecję stał się przyczynkiem
do powstania trudności nie do pokonania dla rodzin osób z dysfunkcjami.
Mówiąc o dyskryminacji
w Grecji, to 79,4 procent badanych
uważa, iż są powszechne i głównie
można je zauważyć w procesie zatrudniania osób niepełnosprawnych, w turystyce oraz dostępie do
miejsc publicznych.
W czasie kryzysu, czyli
w okresie ostatnich trzech lat, sytuacja materialna osób niepełnosprawnych uległa pogorszeniu.
Jednak jak podkreślają Joanis
Vardakastanis (Prezes greckiej
Narodowej Konfederacji Osób
Niepełnosprawnych (ESAA); pre-

zes Europejskiego Forum Osób
Niepełnosprawnych (EDF) i wiceminister pracy Wasylis Kegieroglou: „należy ciężej pracować, aby
ta zła sytuacja, została jak najszybciej uleczona, a to, że obecny rząd
nie budzi zaufania osób z dysfunkcjami musi ulec jak najszybszej zmianie”.
Największym zaufaniem społecznym obecnie cieszą się organizacje pozarządowe zajmujące się
problemami osób niepełnosprawnych. Takich organizacji jest wiele
i działają prężnie, systematycznie naciskając na partię rządzącą.
Dzięki ich działaniom w istniejącym obecne kryzysie parlament
podjął uchwałę 30 września 2016 r.,
iż wypłaty rent i emerytur dla
wszystkich beneficjentów którzy
są niepełnosprawni, przewlekle
chorzy oraz rodziców i opiekunów
prawnych, to priorytet.
Krajowa Konfederacja Anapiria – to przedstawiciel wszystkich
organizacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i państwie
greckim. Krajowa Konfederacja
Osób Niepełnosprawnych (ESAmeA) to instytucja założona
w 1989 roku na bazie organizacji osób niepełnosprawnych oraz
ich rodzin, w celu obrony kwestii
wspólnych dla wszystkich grup.
Obecnie tworzy prężne, niezależne i potężne ciało promujące politykę pełnego uczestnictwa osób
z niepełnosprawnościami w życiu
publicznym, społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym kraju. Przedstawiciele Konfederacji uczestniczą w różnych
komisjach i komitetach państwa
greckiego, promując w ten sposób
prawa osób niepełnosprawnych.
Równocześnie
uczestniczy
aktywnie w Europejskim Forum
Osób Niepełnosprawnych, reprezentując Grecję w dialogu z Komisją Europejską, Parlamentem i innych instytucjach europejskich.
Konfederacja koncentruje się
na walce o równe szanse i walce
z dyskryminacją, a nie na pasyw-

nej opiece nad ludźmi z niepełnosprawnościami.
Należy też podkreślić, że władze poszczególnych miast w Grecji
starają się jak najbardziej ułatwić
życie osobom z dysfunkcjami. Już
od kilku lat rozpoczęła działalność
specjalna usługa telefoniczna „Linia Obywatel 1595” oraz centra
serwisowe „7”, których zadaniem
jest w każdej sytuacji spełnić standardy dostępności dążąc do minimalizacji uciążliwości i ograniczenia zbędnych ruchów w sektorze
usług, co ma przyczynić się do
poprawy jakości życia osób z dysfunkcjami.
Linia Obywatel 1595 – to działalność miasta z zaangażowaniem
osób specjalnie przygotowanych
do tej funkcji.
W ostatnim czasie w Karko-

noskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych odbyły się warsztaty
pt. „Asystent funkcjonalny Osoby
Niepełnosprawnej”. Ateńska Linia Obywatel 1595 działa właśnie
w oparciu o takich asystentów
funkcjonalnych, ludzi przygotowanych do niesienia pomocy osobom
niepełnosprawnym, znających specyfikę poszczególnych schorzeń,
dysfunkcji.
Mam nadzieję, iż w niedługim
czasie uda się również w Jeleniej
Górze stworzyć taką linię, gdzie
osoba potrzebująca będzie mogła
zadzwonić i poprosić o pomoc
w każdej nawet, być może dla wielu, prozaicznej sprawie, jaką jest
zrobienie zakupów, czy wyjście do
lekarza, kina, teatru.
Anna Daskalakis
wolontariuszka KSON

O AUTORCE
W latach 1989-2005 mieszkała i pracowała w Atenach. Prowadziła
szeroką działalność na rzecz Polonii greckiej, współpracując ze Związkiem Polsko-Greckim im. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa, współuczestnicząc w redagowaniu i wydawaniu polskojęzycznych tygodników:
Nowy Kurier Ateński, Echo Tygodnia oraz PlayMenn. Przez szereg lat
pod jej opieką była siedziba Związku – Dom Polonii, wraz ze wszystkimi organizacjami członkowskimi oraz Szkołą Polską, Przedszkolem, Zespołem Muzycznym „Polskie Ptaszęta”, Zespołem Sportowym
„Panpolonikos” itp. Współpracowała z organizacjami walczącymi
przeciw dyskryminacji. Uczestniczyła w konferencjach antyrasistowskich i corocznych festiwalach na rzecz uchodźców. Współpracowała
z greckimi mediami: Elefterotipia, Ta Nea, Proino Kafe. Wraz z Ilijasem Prowopulosem systematycznie poruszali istotne dla życia Polonii
problemy. Dzisiaj jest wolontariuszką w Karkonoskim Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych i jak twierdzi, zamierza doprowadzić do wymiany
doświadczeń Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych w Grecji i w Polsce łącznie z wymianą turystyczną.
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JELENIA GÓRA jest SZALONA
– Konkurs „Szalona Jelenia
Góra” skierowany jest do osób
chorujących psychicznie. Poprzez prace plastyczne i literackie
pokazują one swoją aktywność
twórczą i to, w jaki sposób wyobrażają sobie swoją Jelenią Górę
– wyjaśnia Mirosława Hamera,
dyrektor Regionalnego Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Konkurs odbył się w ramach
projektu „Centrum Zdrowia Psychicznego jako zindywidualizowane wsparcie”, realizowanego
przez MOPS w Jeleniej Górze,
RCWiP oraz Dolnośląskiego
Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji Art. Wpłynęło 11 prac,
przygotowanych przez 10 autorów. Wśród nich były 2 prace literackie, pozostałe to prace plastyczne. M. Hamera przyznała,
że niektóre z konkursowych dzieł
wykonywane były trudnymi
technikami.
– Uważamy, że pozytywna ekspresja często negatywnych emocji jest bardzo ważna w procesie
leczenia chorób psychicznych –
mówi Anna Jędryczka-Hamera,
przewodnicząca Dolnośląskiego
Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji Art, które zajmuje się wspo-

Fot. ORGANIZATOR

Tak zgodnie podkreślali uczestnicy konkursu, zorganizowanego m.in. przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. Każdy otrzymał nagrodę.

maganiem osób doświadczających choroby psychicznej. – Poza
tym, aktywność związana z własną twórczością pomaga czerpać
radość z życia, co jest bardzo ważne. Można być bardzo bogatym,
ale nieszczęśliwym.
Jak ocenia prace? – Są bardzo
różne. Cieszę się, że nie pojawiło
się tutaj bardzo dużo obiektów.
W WTZ i oddziałach dziennych
jest taki niezbyt dobry zwyczaj,
że podopiecznym daje się do
wykonania zadania poniżej ich
poziomu intelektualnego i wtedy
konfrontuje się ich z bezradnością. My wychodzimy z założenia,
że liczy się proces i twórczość,
i uwalnianie czegoś, co jest oryginalne – wyjaśnia. – Myślę, że
prace, które dostały dwie pierwsze nagrody, są bardzo nietypowe
a przy tym samodzielne. To nie
jest tak, że instruktor pokolorował kartkę, a artysta dokleił dwa
kółka.
Laureaci otrzymali nagrody pieniężne o wartości od
50 do 150 złotych.
Co ważne, każdy
z uczestników otrzymał choćby wyróżnienie (50 złotych).
Jednym z laureatów konkursu został
Piotr, który od 16 lat
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choruje na schizofrenię paranoidalną. – Namalowałem tło, a na
to nakleiłem wyciętego z gazety
jelenia, który stoi w centralnym
punkcie kartki, na takiej jakby
górze z kamienia – opisuje swoją
pracę. – Jest on bardziej podobny
do człowieka niż do jelenia. Kojarzy mi się z mieszkańcem Jeleniej
Góry, który wie, na czym stoi. Do
tego ma koniczynkę – symbol
szczęścia.
Przyznał, że pomysł na pracę przyszedł mu bardzo szybko.
– Gorzej było z wykonaniem –
nie ukrywa. – Miałem problemy, musiałem poprawiać, ale na
końcu wyszło mi dobrze. Nie
spodziewałem się, że wygram, to
jest bardzo miłe. Takie konkursy
motywują do dalszego działania.
Kiedy rozmawialiśmy, nie
wiedział jeszcze dokładnie na co
przeznaczy nagrodę. – Na pewno
coś wymyślę – mówi. Podobnie
jak Sylwia z Mysłakowic, druga
laureatka.
– Zrobiłam kolaż. Pani instruktorka zaproponowała, że
to będzie najlepsze rozwiązanie
– mówi nam. – Wycinałam z gazet kamieniczki z rynku. Jelenia
Góra to ładne miasto – śmieje się.
A czy szalone? Przekonajcie
się sami, oglądając prace laureatów.
Robert Zapora

W Kowarach podsumowano kolejną edycję programu profilaktyki i korekcji wzroku

Od lat badają dzieciom oczy
W kowarskim Ratuszu odbyło się w połowie października spotkanie podsumowujące ósmą edycję programu „Ratujmy Wzrok
Dzieciom” i rozpoczynające jej kolejną odsłonę. Początki tego programu przypadają
na lata 2003/2004 kiedy to w ramach idei
społecznej, Miasto Jelenia Góra, JZO oraz
Rotary Club wspólnie z optykami zainicjowali program profilaktyki i korekcji wzroku.
Dwa lata później dołączyły Kowary.
Na spotkanie zostali zaproszeni dyrektorzy, nauczyciele
kowarskich szkół, burmistrz
Karpacza, przedstawiciele rady
miasta, Rotary Club oraz firm
biorących udział w programie.
Z ramienia JZO przybyły Bogumiła Zbyszyńska, która zreferowała działalność w minionym
roku szkolnym oraz Hanna Czyżewska przedstawiająca prezentacje o szkodliwości światła niebieskiego na wzrok.
– Kiedyś na jakimś spotkaniu
podszedł do mnie Jan Burnos
i powiedział, że razem z Rotary Club mają taki pomysł, żeby
miasto sfinansowało badania
wzroku dzieciom na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Rotarianie przekażą
oprawki dla dzieci, a JZO prze-

każe soczewki okularowe. Przystałem na ten pomysł. Później
porozmawiałem z Tomaszem
Celmerem, właścicielem Przychodni Rodzinnej CITO w Kowarach i on znalazł fundusze,
żeby przebadać dzieci ze szkół

„

W Kowarach na
przebadane w ramach
akcji dzieci prawie
20% z nich wystawiono
recepty.

„

wspomina ówczesny burmistrz
Kowar Mirosław Górecki.
Od tej pory do roku szkolnego
2015/2016 zbadano w Kowarach
1 500 uczniów i wystawiono 373
recepty na korekcję wady wzroku.
Tylko w minionym roku szkol-

nym zbadano okulistycznie 223
dzieci i wystawiono 41 recept na
okulary. JZO przekazało 46 soczewek okularowych z powłoką antyrefleksyjną, których montażu do
oprawek dokonali kowarscy optycy, czyli Jan Burnos i Małgorzata
Ulanowska oraz Salon Optyczny
Focus. Rotary Club dofinansował zakup 10 opraw okularowych
dzieciom rodzin będących w
trudnej sytuacji materialnej.
Bożena Wiśniewska, burmistrz Kowar przyznaje, że na
początku programu trzeba było
przekonywać rodziców dzieci
objętych programem do wzięcia
udziału w projekcie, bo często
wydawało im się, że ich dzieci
nie mają problemu ze wzrokiem.
Tekst i fot.
Robert Czepielewski
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Leczy się pomagając innym
Przez 11 lat dzień w dzień przygotowywał, a później rozwoził kanapki dla potrzebujących dzieci z jeleniogórskich szkół i placówek, a od dziewięciu lat odwiedza i wspiera chorych z Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego Caritas w Jeleniej Górze – mowa o Piotrze Wilczyńskim. Pomoc innym jest jego rehabilitacją dającą mu
siłę i motywującą go do działania.
– Jestem chory na schizofrenię i mówię o tym po pierwsze
dlatego, że chcę być uczciwy
wobec tych, którzy mnie znają,
a poza tym uważam, że w Polsce
potrzebna jest edukacja ludzi
dotycząca chorób psychicznych.
Czasami przez wiele
miesięcy jest dobrze,
ale kiedy pojawia się
nawrót choroby, leczę
się w szpitalu przez 3-4
miesiące. Większość
chorych na tę chorobę,
to ludzie samotni, tak
jak ja. Na szczęście są
leki, które pomagają,
ale potrzebna jest też
pomoc innych. Kiedyś
znalazł się ktoś, kto mi
pomógł, dlatego czuję,
że mam dług do spłacenia wobec innych
potrzebujących ludzi
– mówi Piotr Wilczyński, który nie zawsze
zmagał się z chorobą.
– Kiedy w 2000 r. zachorowałem, moje życie zupełnie się
zmieniło. Po leczeniu rozpocząłem swoją działalność charytatywną. Zaczęło się od tego, że na
cmentarzu spotkałem księdza
Jerzego Gniatczyka z Kościoła
na Osiedlu Czarnym. Powiedział
mi, że w salce przy kościele codziennie robione są kanapki dla
potrzebujących dzieci i że mogę
tam przyjść by pomóc. Pomyślałem: „o czym on mówi”, ale
poszedłem i zostałem tam przez

11 lat. Wstawałem o czwartej
rano, by na piątą być na miejscu. Dojeżdżałem tam rowerem
lub samochodem. Od szóstej do
ósmej w cztery osoby (a czasami
i w dwie) robiliśmy po 500 – 700
kanapek dla dzieci. Posiłki sam

rozwoziłem po szkołach. W 2013
roku zrobiliśmy milionową bułkę… Oczywiście nie robiłem
ich sam. Do dzisiaj kanapki dla
dzieci przygotowują tam: Teresa
Gregorczyk, Laila Łoś i Jadwiga
Kownacka. Ja w 2013 roku podjąłem pracę w firmie komputerowej i musiałem zrezygnować
z działań na rzecz dzieci, ale
znalazłem sobie nowe wyzwanie
– opowiada P. Wilczyński.
Od 2007 roku odwiedza
i wspiera chorych z Zakładu
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Opiekuńczo-Leczniczego Caritas w Jeleniej Górze. – Tam
poznałem 43-letnią Adę z czterostronnym porażeniem kończyn, która może tylko poruszać
głową, 52-letnią Ewę z zanikiem
mięśni, Leszka po 50-tce, Maćka,
Filipa i innych. Zrozumiałem,
że moje problemy w porównaniu z problemami chorych ludzi
przebywających w tym zakładzie, są drobiazgiem – opowiada
pan Piotr.
Jeleniogórzanin przekonuje,
że by pomóc tym ludziom, nie trzeba mieć
wielkich pieniędzy czy
ogromu czasu. – Wielu przegląda program
telewizyjny czy repertuar kinowy w nadziei,
że znajdzie w nim coś
dla zabicia czasu. Tymczasem, chorzy ludzie
z Caritasu są głodni kontaktu z drugim
człowiekiem. Potrzebują troszkę uwagi,
odrobiny
uśmiechu,
potrzymania za rękę.
Początkowo może to się
wydawać trudne. Jest
tam jednak niezwykła
pani Maria, kierownik
ośrodka, która podpowie do
kogo podejść. Ja teraz już jestem
u niemal wszystkich – co tydzień lub dwa razy w tygodniu.
Jednym powiem „dzień dobry”,
innym naprawię pilota, potrzymam za rękę, a do jeszcze innych
się uśmiechnę, bo wielu tych ludzi nie potrzebuje niczego, poza
kontaktem z drugim człowiekiem – dodaje Piotr Wilczyński.
Angelika Grzywacz-Dudek
Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

„Dekada kwitnących lip” dla poetów z WTZ
W Muzeum Miejskim „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej
Górze odbyły się 7 października uroczystości związane z obchodami Dni Europy. Wśród zaproszonych gości znalazł się również
klub literacki „W cieniu lipki” z Warsztatów Terapii Zajęciowej
PSOUU, razem z opiekunką i założycielką klubu Teresą Anacko.
Z tej okazji wręczono antologię
„Dekada kwitnących lip” wydaną we wrześniu przez Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej, w której członkowie klubu:
Roksana Grabowiecka, Tomasz
Kubus, Stanisław Mikołajczak,
Brygida Zmarzlik, Agnieszka
Wolska, Monika Telega i Ryszard
Murczak, zaprezentowali swój dorobek poetycki.
Stowarzyszenie współpracuje
z klubem „W cieniu lipki” od samego początku, zapraszając ich
członków i osoby niepełnosprawne intelektualnie z WTZ na organizowane warsztaty i konferencje.
Nasi poeci – literaci byli zapraszani przez Stowarzyszenie W Cieniu
Lipy Czarnoleskiej na kilkudniowe
Integracyjne Warsztaty Literackie („Terapia słowem”, „Terapia
Dźwiękiem”, „Terapia ruchem, gestem i tańcem”), gdzie brali udział
m.in. w konkursach literackich
i odnosili sukcesy – napisała w antologii pani Teresa Anacko.
Jest to współpraca dwustronna, ponieważ stowarzyszenie
jest również gościem na multidyscyplinarnych spotkaniach

Wiersz Ryszarda Murczaka,
członka klubu spod znaku
„W cieniu lipki”, zamieszczony
w antologii:
Oczarowanie
Miałem dziewczynę
W czarnym kapeluszu
Czarne oczy
Ozdabiały okulary
Spod kapelusza
Wydostał się jasny lok
Żółta sukienka
Lekko powiewała na wietrze
Zawirowały liście
Zawirował świat
Za chwilę trzymałem
ją za rękę!
w Warsztatach Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Polskie
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym,
np. członkowie stowarzyszenia
W Dniu Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
w roku 2013 brali udział jako ju-

rorzy, oceniając wiersze autorów
i prace plastyków – amatorów.
W tym roku Stowarzyszenie
W Cieniu Lipy Czarnoleskiej obchodzi 10 rok istnienia i od samego
początku integruje w swoim gronie
osoby starsze i niepełnosprawne
umysłowe. Jako organizacja non-profit wydaje własnym sumptem
almanachy i antologie lub korzysta
z dofinansowania urzędu miasta,
prywatnych sponsorów czy przedsiębiorstw. Tak było i tym razem;
antologia „Dekada kwitnących lip”,
która jest 103 pozycją wydawniczą
stowarzyszenia, została dofinansowana przez Przedsiębiorstwo SIMET SA. w Jeleniej Górze.
Muzeum Miejskie „Dom
Gerharta Hauptmanna” w Jagniątkowie zaprasza co roku osoby niepełnosprawne na Integracyjne Wigilie Karkonoskie, są
one podsumowaniem całorocznej
współpracy członków stowarzyszenia w różnych organizacjach.
Z reguły przekazuje się wówczas
autorom almanachy powstałe po
konferencjach i warsztatach literackich, a niepełnosprawni prezentują swój rozmaity dorobek.
Podczas tych grudniowych spotkań przy opłatku rozstrzygane
są turnieje poetyckie, zawsze inspirowane innym hasłem. W tym
roku hasłem przewodnim turnieju poetyckiego podczas wigilii,
która odbędzie się 5 grudnia, będzie „Gwiazdka na każdy dzień” .
Jan Czarnoleski
Fot. Użyczone
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Ruszyła mapa bezpieczeństwa
W środę (5 października) na
terenie województwa dolnośląskiego, w tym w regionie jeleniogórskim ruszyła Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki niej każdy będzie
mógł... zgłosić przestępstwo
i inne zagrożenia przez internet!
Krajowa Mapa Zagrożeń jest
narzędziem internetowym pozwalającym na przekazywanie
przez mieszkańców informacji
o miejscach i zdarzeniach, które
w ich ocenie są niebezpieczne.
Każdy z sygnałów przekazanych
w ten sposób policji zostanie
sprawdzony przez funkcjonariuszy.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech
płaszczyznach:
– informacje gromadzone
w policyjnych systemach informatycznych,
– informacje pozyskiwane od
społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami, przedstawicielami samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych, a także w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,
– informacje pozyskiwane od
obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany
informacji.
Informacje prezentowane na
mapach uwzględniają zarówno
wybrane kategorie przestępstw
i wykroczeń, jak i zagrożenia,
które w subiektywnym odczuciu
mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Aby przekazać
informację o danym miejscu, gdzie
według oceny zgłaszającego dochodzi
do niepokojących,
naruszających prawo zjawisk, należy
wejść na policyjną
stronę internetową komendy wojewódzkiej, komendy miejskiej bądź
powiatowej. Baner
z odnośnikiem do
Krajowej
Mapy
Zagrożeń widoczny będzie na stronie głównej. Za
pierwszym razem
po uruchomieniu
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
użytkownikowi wyświetli się
regulamin serwisu
internetowego. Aby skorzystać
z możliwości dodania na mapie
miejsca zagrożonego konieczne jest zapoznanie się z nim
i zaakceptowanie jego zapisów.
Gdy już to uczynimy, pojawi się
okno mapy zawierające wszystkie
zgłoszenia dodane przez użytkowników serwisu. Korzystając
z wirtualnych narzędzi jakimi
dysponuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, możemy zaznaczyć miejsce, którym chcemy
zainteresować policję, wskazując
rodzaj zagrożenia, jaki według
nas w nim występuje. W przypadku problemów z obsługą,
zawsze możemy skorzystać z instrukcji, która w wersji cyfrowej
znajduje się w serwisie Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Takie zgłoszenie trafi do funkcjo-
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nariuszy odpowiedniej komórki policji. Zebrane informacje
zostaną następnie sprawdzone
przez policjantów.
Należy pamiętać o tym, że
zgłoszenia dokonywane poprzez
Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.
Z narzędzia należy korzystać
w sposób rozsądny. Każde naniesione zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego
łącza internetowego można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.
podinspektor Edyta Bagrowska
rzecznik prasowy KMP
w Jeleniej Górze

Ponad granicami w Piechowicach

stała wręcz zaczarowana śpiewem
i uśmiechem. Festiwal był bezstresowym konkursem, w którym
zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy. Projekt „Ponad Granicami”
dofinansowany jest przez Miasto
Piechowice.
Magda Miliszkiewicz

wać na gali finałowej. Członkowie
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół
Dzieci z Zespołem Downa udali się
na krótką wycieczkę do Huty Szkła
Kryształowego „Julia”, aby poznać
historie hutnictwa. Również nie
zabrakło warsztatów bębniarskich.
Wystarczyły lekkie
uderzenia
rąk, by stworzyć
melodię, niesamowity klimat.
Gala
finałowa
była pełna pozytywnych emocji.
Publiczność zo- Warsztaty bębniarskie cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem.

Listy pani Ziuty

Mąż potwierdził jej wersję. Dodał
tylko, że po wyjściu z lokalu sięgnęła do eleganckiej torebki po
chusteczkę higieniczną i zgniotła
dwa surowe jajka.
Zdarzenie to potwierdza starą
prawdę, że nie warto się narażać
ani kelnerom, ani przedstawicielom innych profesji usługowych.
W 2015 roku sporo pisano o tym,
co przytrafiło się podczas Tour
de Pologne świeżo upieczonemu
mistrzowi świata w kolarstwie
Michałowi
Kwiatkowskiemu,
którego typowano na zwycięzcę
wyścigu. Podczas pokonywania szóstego etapu coś zaczęło
go kręcić w żołądku. Nie chciał
zanieczyścić siodełka, a przede
wszystkim niedawno połatanej
szosy, dlatego skręcił do przydrożnej restauracji w celu skorzystania z toalety. Tu został
poddany wzrokowej ocenie babci
klozetowej. Doszła do słusznego
zresztą wniosku, że w kolarskich
majtkach pieniędzy się nie nosi
i pogoniła mistrza. Michał pojechał do najbliższej stacji benzynowej, gdzie personel nie zażądał
opłaty, choć doskonale zdawał

OSTROŻNOŚCI
NIGDY ZA
WIELE

Słońca latem nie brakowało,
czyli byli urlopowicze nie mogą
ponarzekać na pogodę. Wyszukują więc sobie zastępcze tematy. Niektórym nie podobało się,
że śledzie w Bałtyku podpływały
zbyt blisko brzegu i utrudniały
pacholętom pluskanie się w wodzie. Najczęściej jednak słyszy
się narzekania na gastronomię,
a szczególnie pazernych kelnerów chcących oskubać biednych
wczasowiczów. Moja sąsiadka
jadła obiad w gronie rodzinnym,
czyli w towarzystwie kilku wujków i cioć oraz jednej babci. Rachunek wyniósł ponad dwieście
złotych. Kelner poinformował
ją, że przy tej kwocie należy mu
się dziesięcioprocentowy napiwek, ale się mocno rozczarował,
bo dzielna sąsiadka dała odpór
draństwu i nie dostał ani grosza.

Fot. Organizator

W dniach 15-16 października
w Piechowicach odbył się I Festiwal Ponad Granicami „Wyśpiewaj uśmiech”, w którym wzięli
udział zuchy, harcerze z 8 Piechowickiego Szczepu „Cicha Dolina”
oraz dzieci z Jeleniogórskiego
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa.
Pierwszego dnia uczestnikom
towarzyszyły warsztaty wokalne
i bębniarskie. Spróbowali swoich
sił w warsztatach wokalnych, które
były prowadzone w przez Tomasza
Środę. Tutaj radość, śpiew unosiły się po całym ośrodku kultury. Uczestnicy uczyli się piosenek
i rytmiki, które mieli zaprezento-

sobie sprawę z tego, że do roweru benzyny się nie leje. Straty
czasowe były nie do odrobienia.
Kwiatkowskiemu pozostało tylko
wycofanie się z wyścigu.
Babcia klozetowa zadecydowała więc o wynikach Tour de
Pologne, ale może i o losach kraju, jeśli przyjdzie do niej poseł,
który źle się poczuje po nieświeżej pasztetowej, a pieniądze zostawił w poplamionym tą pasztetową ubraniu. Babcia go pogoni,
nie zdąży na głosowanie i przejdzie nie ta ustawa co trzeba.
Wiele może zależeć od śmieciarzy, jeśli policzą, ile zebraliśmy
w przeźroczystych workach butelek po alkoholu, słoików po ogórkach konserwowych oraz śledziach w oleju z cebulką. Potem
Urząd Skarbowy łatwo stwierdzi,
czy stać nas było na zakup tego
wszystkiego.
Inni fachowcy też mogą znaleźć na nas haka. Radzę więc, aby
do każdego podchodzić z przesadnym nawet szacunkiem. Lepiej być uznanym za przygłupa
niż narazić się na kłopoty!
Ziuta Kokos
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Niezwykła olimpiada

Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej już od wielu lat spotykają się w Międzyrzeczu na Olimpiadzie. Tegoroczna XIX Olimpiada
Rękodzieła Artystyczno-Użytkowego odbyła się 23 września.
Organizatorami
są
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem koło w Międzyrzeczu
oraz Warsztat Terapii Zajęciowej i Dom Pomocy Społecznej
w Międzyrzeczu. Jak podkreśla
kierownik WTZ w Międzyrzeczu
Beata Romanowska, olimpiada daje możliwość zaprezentowania zdolności oraz
zdobytych w różnorodnych
pracowniach umiejętności,
ale także zintegrowania osób
niepełnosprawnych z różnych
placówek. Zadania nawiązują do zajęć, które prowadzone
są na co dzień w Warsztatach
Terapii Zajęciowej. Uczestnicy rywalizują w konkurencjach
z zakresu stolarstwa, ceramiki,
plastyki, krawiectwa i robótek
ręcznych, gastronomii, a także
bukieciarstwa i dekoracji wnętrz.
Czytający Rotę Olimpijską Marcin Mazurkiewicz powiedział
wszystkim uczestnikom, iż należy „uznać udział w Olimpiadzie za zwycięstwo nad sobą”.
Do Międzyrzecza przyjeżdżają nie tylko uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej ale także innych placówek dla osób
z niepełnosprawnością, nie tylko
z Polski ale i z Niemiec. W tym
roku uczestnikami byli przed-

stawiciele Ośrodka Dreibrück
w Niemczech, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chwalęcach,
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Gorzowie Wlkp., Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Gubinie,

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamieniu Wielkim, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim,
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Nowej Soli, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Strzelcach
Krajeńskich, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulęcinie,
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Wiechlicach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zielonej Górze „Tęcza”, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zielonej Górze
„Winnica”, Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Żarach, Środowiskowego Domu Samopomocy
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w Międzyrzeczu, Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzeczu, Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Razem raźniej” w Skwierzynie oraz
w roli gospodarzy uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu. W Olimpiadzie uczestniczyli również
licznie przybyli goście, których
przywitała Anna Kwiecińska –
dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu jednostki prowadzącej Warsztat
Terapii Zajęciowej. Goście z podziwem obserwowali zmagania
uczestników oraz powstające
prace, nie brakło także pełnych
uznania komentarzy i gratulacji.
W punktacji zespołowej zwyciężył Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamieniu Wielkim.
Uczestnicy otrzymali puchar wojewody lubuskiego oraz nagrodę rzeczową. Zwycięzcami w poszczególnych konkurentach byli:
– Czesława Demczak (Warsztat Terapii Zajęciowej Kamień
Wielki) ceramika – płaskorzeźba kompozycja dowolna,
–
Tomasz
Zakrzewski
(Warsztat Terapii Zajęciowej
Wiechlice) krawiectwo – fartuszek kuchenny,
– Robert Cwener (Warsztat Terapii Zajęciowej Międzyrzecz) stolarstwo – chustecznik,
– Angelika Kosińska (Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Razem
Raźniej” ze Skwierzyny) plastyka – zamek w Międzyrzeczu farba plakatowa,
– Adam Adamczak (Warsztat Terapii Zajęciowej Gorzów
Wlkp.) gastronomia – drzewko
owocowe,
– Marcin Majak (Warsztat Terapii Zajęciowej Strzelce Krajeńskie) florystyka – bukiet jesienny.
Organizatorzy już zapraszają
na jubileuszową XX Olimpiadę
Rękodzieła Artystyczno-Użytkowego za rok.
Dorota Pilecka

KRZYŻÓWKA z KSON-em

Nr 17

Litery z ponumerowanych i zaznaczonych pól utworzą rozwiązania.
Należy wpisać je w miejsce obok, wyciąć, przykleić na kartkę pocztową
i przesłać na adres redakcji: Niepełnosprawni Tu i Teraz, ul. Osiedle
Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra z dopiskiem „Krzyżówka nr
17”, bądź przynieść osobiście, w terminie do 30 listopada. Spośród
nadesłanych odpowiedzi rozlosujemy nagrodę – niespodziankę. Ze
zwycięzcą skontaktujemy się telefonicznie bądź drogą mailową.
Nagrody w konkursie przekazał KSON oraz Związek Gmin
Karkonoskich. Autorem krzyżówki jest Henryk Suchodół.

ROZWIĄZANIE

__________________

Moje dane osobowe:
imię i nazwisko: .....................................................
adres: .......................................................................
telefon (mail): .........................................................
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N A S Z I N F O R M AT O R N A C Z A S W O L N Y

Co, gdzie, kiedy...
TEATRY
JELENIA GÓRA
Teatr im. Cypriana Kamila
Norwida: „Kubuś i jego Pan” (premiera), Duża Scena – 29.10, g. 19.00
i 30.10, g. 18.00, a także: 4-5.11,
g. 19.00, 6.11, g. 18.00, 9-10.11,
g. 10.00 oraz 12.11, g. 19.00
i 13.11, g. 18; „Wyprawa czarownic” – 18.11, g. 10.00 oraz 19.11, g.
19.00 i 20.11, g. 18.00; „Przerwana
Odyseja” – 23.11, g. 19.00.
Teatr Animacji: „Coś na ząb”
wg „Karius Bakterus” – 25-28.10,
g. 10.00; „Dekameron” (spektakl
dla dorosłych) – 29.10, g. 19.00;
„Czarownice w bibliotece” – premiera wznowieniowa – 30.10,
g. 16.00.
GORZÓW WLKP.
Teatr im. Juliusza Osterwy:
„Moralność pani Dulskiej” –
25.10, g. 19.00 oraz 26-27.10, g.
10.00; Koncert zespołu „Buziaki”
– 28.10, g. 16.30 i 19.30; „Karol,
czyli nowy ład świata” – 29.10, g.
18.00 i 30.10, g. 18.00; Marta Podulka z zespołem – 29.10, g. 20.30
(Art Cafe); „Kocham cię życie” –
Gorzowskie Zaduszki – 2.11, g.
17.00; „New Year’s Day” – 3.11, g.
18.00 oraz 4.11, g. 13.00; „Karol,
czyli nowy ład świata” – 5-6.11, g.
18.00; „Żona potrzebna od zaraz”
– 11 i 12.10, g. 19.00; „Samotny
zachód” – 13.11, g. 19.00; „Lilka,
cud miłości” – 14.11, g. 19.00;
„Frankenstein” – 15.11, g. 19.00.
CIESZYN
Teatr im. Adama Mickiewicza: Koncert
charytatywny „Z serca dla serc” – 28.10, g.
17.00; Koncert Korteza – 9.11, g.
18.00; „Hiszpańska Mucha, czyli

erotyczna komedia pomyłek” –
11.12, g. 16.00.

KINA
JELENIA GÓRA
Helios – Galeria Sudecka, al.
Jana Pawła II 51. Rezerwacja telefoniczna: indywidualna – 75 718
64 19, grupowa – 75 765 74 78; Lot,
ul. Pocztowa 11, tel. 75 76 76 370,
kino@kino-lot.pl; Grand, ul. Krótka 3, tel. 600 272 831 oraz +48 75
75 223 78, kinogrand@o2.pl.
GORZÓW WLKP.
Helios, Al. Konstytucji 3 Maja
102, tel. 95 737 27 38, fdp.pl/repertuar/gorzow-wielkopolski/Helios;
60 Krzeseł, ul. Pomorska 73, tel. 95
733 25 26, mosart.pl/60-krzesel.
CIESZYN
Piast, ul. Ratuszowa 1, tel. 33
852 04 26, e-mail: biuropiast@interia.pl

IMPREZY
JELENIA GÓRA
Fundacja Forum Staniszów
oraz Hotel Pałac Staniszów zapraszają na Koncert Zaduszkowy
„Nowa Muzyka Żydowska” – 2 listopada o godz. 19:00.
Wystąpią: Jacek Małachowski
– akordeon, Anna Gut – klarnet,
Gabriela Machowska-Kopietz –
fortepian. W programie koncertu
m.in.: S. Secunda – „Bei mir bistu
shein”; G. Gershwin – „3 Preludia”;
W. Szpilman – „W małym kinie”;
J. Cosma – „Autumn leaves” oraz
koncertowa wiązanka tradycyjnych melodii żydowskich. Wstęp:
30 złotych.

34 TU i TERAZ bezpłatna infolinia  800 700 025

GORZÓW WLKP.
Aż dziesięć prezentacji scenicznych teatrów niezależnych, poszukujących i offowych będzie można obejrzeć podczas VIII edycji
Ogólnopolskiego Festiwalu Monodramów i Teatrów Małych Form
Bamberka – 28-29 października
w Miejskim Centrum Kultury. To
jedyny festiwal w mieście przybliżający widzom taki rodzaj teatru –
nieinstytucjonalnego, który z roku
na rok cieszy się coraz większym
zainteresowaniem uczestników,
jak i publiczności. Festiwal zainauguruje spektakl pt. „Larva” w wykonaniu Grupy Septem z Dębnowskiego Ośrodka Kultury. Po nim
odbędą się cztery kolejne w wykonaniu niezależnych teatrów i aktorów z Gorzowa, Dębna, Gdyni
i Zielonej Góry. Pierwszy dzień
Festiwalu zakończy omówienie
spektakli konkursowych. Sobotnie
spotkania z monodramami i małymi formami teatralnymi rozpocznie wystawa Teatru Fotografii
Przemka Wiśniewskiego. Ponadto
w programie znalazło się kolejnych
pięć spektakli w wykonaniu artystów z Rzeszowa, Pieszyc, Poznania, Słupska oraz Olsztyna, Warszawy i Gorzowa.
„Hey-Błysk”. Koncert 30 października o godz. 19.30 w sali
widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury. Bilety w cenie 45 zł
– w kasie MCK, przy ul. Drzymały 26 (od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-16.00) oraz w Infokiosku w Galerii Askana.
CIESZYN
„Odi sed amo”, łac. „nienawidzę, ale kocham” – spektakl charytatywny, który jest przygotowywany przez miłośników teatru oraz
folkloru – 14. listopada o godz.
18.00 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Bilety do
nabycia w kasie teatru w cenie 15,
20 i 25 złotych.

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
serdecznie zaprasza do korzystania z usług

Centrum INFORMACJI
I WSPARCIA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Centrum Informacji oferuje osobom niepełnosprawnym, rodzinom,
opiekunom oraz pracodawcom i instytucjom zainteresowanym problematyką rehabilitacji społeczno-zawodowej bezpłatne:
– porady i informacje w zakresie problematyki społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych
– porady prawne
– porady psychologa
– pośrednictwo pracy z możliwością korzystania z ofert pracy
– porady Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
i Pacjentów
– porady mediatora sądowego
– porady asystenta rodziny

CENTRUM CZYNNE JEST:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 10.00-16.00
tel. 75 752 42 54, 75 752 31 83
NAPISZ DO NAS!

info@kson.pl

Redaguj BIULETYN
razem z nami!

Zapraszamy do współredagowania biuletynu

Niepełnosprawni Tu i Teraz

Czytelniku!

Coś Cię denerwuje, chcesz zabrać głos w ważnej sprawie, opisać własne przeżycia, podzielić
się doświadczeniami? Czekamy na listy, spostrzeżenia, 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.

Mediator d/s Karnych i Cywilnych

Dorota Gniewosz
Radca Prawny-Aplikant

Mateusz NOWAK
Radca Prawny

Bartosz NOWAK
Radca Prawny

Elżbieta GAC
Psycholog

Maja KOZŁOWSKA
Psycholog

Agnieszka KUDRYCKA
Doradca ds. poradnictwa
socjalnego i rodzinnego

Alicja MROCZKOWSKA
Bezpłatne porady prawne dla
osób niepełnosprawnych
(terminy porad uzgadniane
w biurze KSON lub telefonicznie)

INFORMACJE I ZAPISY
w biurze KSON
ul. Osiedle Robotnicze 47A,
tel. 75 752 42 54, 75 752 31 83

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

Zapraszamy do Karkonoskiego Klubu Seniora i Wolontariusza!
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Dzień Białej Laski na Bobrze
Tradycyjnie już jeleniogórskie Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku z okazji Dnia
Białej Laski zorganizowało
dla swoich członków spotkanie, które na długo utrwali
się w ich pamięci. – Nie bez
oporów i obaw – mówi Elżbieta Bukat, sekretarz SIW –
zaproponowaliśmy naszym
członkom spływ pontonowy
po rzece Bóbr.
– Do pontonów w Nielestnie
wchodziliśmy brodząc po kostki
w wodzie – mówi pani Krystyna.
– Zejście do wody było również
strome, więc ci o kulach, musieli
się wspomagać pomocą innych.
Za to reszta 3-godzinnej podróży to już sama przyjemność:
spokój, cisza i obcowanie z naturą. Złota polska jesień podarowała nam jeszcze do tego ciepło słońca i rozświetlone barwy
nadbobrzańskiej roślinności.
– Podróżowaliśmy w pięciu
pontonach – opowiada Mirosława Jośko, wiceprezes SIW. –
Towarzyszyli nam przewodnik
i ratownik medyczny, w każdym

pontonie był sternik, ale wiosłować musieliśmy sami. Choć
Bóbr na trasie naszego spływu
nie jest specjalnie głęboki, to
były momenty, że zatrzymywaliśmy się na płyciznach. Wszystko
jednak zakończyło się dotarciem
do celu na wysokości Marczowa.
Tu czekał na nas catering, przygotowany przez organizatora
spływu – opowiada.
– Na pierwszą próbę wybraliśmy ten odcinek rzeki, ale już
dziś wiemy – mówi 17-letni
Wojtek – że dalibyśmy radę płynąć dalej, przenosząc pontony
na kolejny odcinek rzeki.
– Cieszy nas również – mówi
Przypomnijmy. W ubiegłym roku
SIW zorganizowało wycieczkę do
Doliny Pałaców i Ogrodów z zakończeniem przy ognisku w Western City, odchodząc od tradycyjnych spotkań przy uroczystym
obiadowym stole.
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Mirosława Jośko, że w naszym
spływie uczestniczyło kilku
przedstawicieli jeleniogórskiego koła Polskiego Związku Niewidomych. – To może koniec
budowanej przez poprzednich
liderów animozji, a początek dobrej współpracy tych, którzy widzą „inaczej” – podkreśla.
W spływie uczestniczyło 28
osób, przy partycypacji uczestników i dofinansowaniu Dnia
Białej Laski z Urzędu Miasta
Jelenia Góra.
M.D.
Fot. Archiwum SIW

