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Razem dla pacjentów

Podejmowanie wspólnych działań w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększanie
świadomości praw pacjentów, w tym z niepełnosprawnościami
a także podejmowanie działań prewencyjnych w celu zapobiegania naruszeniom praw pacjentów z niepełnosprawnościami. To
najważniejsze punkty porozumienia, jakie podpisali niedawno
Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec i Dorota Habich, p.o. prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Jak w praktyce będzie realizowane to porozumienie? W Biurze
Rzecznika Praw Pacjenta zwiększone zostanie zatrudnienie
osób z niepełnosprawnościami.
Będzie to możliwe w ramach realizowanego przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu Rady
Nadzorczej PFRON „Stabilne
Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie
publicznej”. Podejmowane będą
też inicjatywy informacyjno-edukacyjne, dotyczące aktywizacji i wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
– Jestem przekonany, że współpraca z PFRON będzie stanowić
istotne wsparcie w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
i zawodowemu osób z niepełnosprawnościami – wskazuje Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik
Praw Pacjenta. – Wierzę, że nasze wspólne działania będą miały
istotny wpływ na podwyższenie
poziomu przestrzegania praw

tych osób, również dzięki wspólnie podejmowanym przedsięwzięciom edukacyjno-informacyjnym.
Artykuł 25 Konwencji ONZ
o prawach osób niepełnosprawnych stanowi, że osoby niepełnosprawne mają prawo do osiągnięcia najwyższego możliwego
poziomu stanu zdrowia, bez dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz że należy zapobiegać przypadkom odmowy
udzielenia, ze względu na niepełnosprawność, opieki zdrowotnej
lub usług zdrowotnych (…)
– Dlatego też uważam, iż
współpraca PFRON z Rzecznikiem Praw Pacjenta jest tak
bardzo ważna dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – mówi Dorota Habich, p.o.
Prezesa Zarządu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. – Bardzo
się cieszę z tego porozumienia.
Jestem przekonana, że dzięki takiej współpracy znosimy bariery

wokół osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając korzystanie
z pełni praw w sferze usług zdrowotnych, które mają bardzo istotny wpływ na jakość życia osób
z niepełnosprawnościami.
Jedną z pierwszych planowanych inicjatyw jest przygotowanie wspólnego stoiska informacyjnego podczas II Powiatowych
Targów Aktywności dla Niepełnosprawnych i Seniorów 19 października 2018 r. w Głogowie.
Źródło: PFRON
Społeczny Rzecznik Osób
Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej od
kilku lat współpracuje z NFZ
i administracją usług medycznych na terenie Dolnego
Śląska. To dobra współpraca,
która coraz częściej przynosi
oczekiwane przez niepełnosprawnych pacjentów efekty,
również w zakresie lokalizacji bliżej potrzeb i ludzi usług
medycznych.
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Wszyscy mamy głos!

Osoby z niepełnosprawnościami mogą głosować w specjalnie do
tego przystosowanych lokalach. Istnieje też możliwość oddania
głosu korespondencyjnie. Jakie jeszcze uprawnienia przysługują
wyborcom niepełnosprawnym?
Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała specjalne spoty,
w których informuje o przewidzianych udogodnieniach.
– Każdy niepełnosprawny może
w lokalu wyborczym może korzystać z pomocy innej osoby, w tym
niepełnoletniej – przypomina
PKW. – Pomocnik niepełnosprawnego nie może sugerować sposobu
głosowania ani głosować w zastępstwie wyborcy. Pomoc może mieć
tylko charakter techniczny.
Informacje o lokalach wyborczych, przystosowanych dla osób
niepełnosprawnych można znaleźć
w Biuletynie Informacji Publicznej
swojej gminy albo w obwieszeniu
wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, z którego pochodzi wyborca.
Jesteś wyborcą z orzeczeniem
o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności? Możesz też głosować korespondencyjnie. Co należy zrobić? Zgłosić taki
zamiar komisarzowi wyborczemu:
ustnie, pisemnie, faksem albo droga mailową. Do wniosku należy
dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Można też zażądać nakładek
na karty do głosowania w alfabecie
Braille’a. Warunek – trzeba to zrobić do 8 października.
Jeśli zgłoszenie spełnia wymogi, najpóźniej 7 dni przed wyborami wyborca otrzyma pakiet
wyborczy, zawierający m.in. karty
do głosowania, koperty na te karty,
oświadczenie o osobistym i tajnym
oddaniu głosu oraz instrukcję głosowania korespondencyjnego. Kopertę zwrotną z kartami do głosowania w środku należy przekazać
listonoszowi, o ile zgłosiło mu się
taki zamiar, odbierając pakiet wyborczy. Jeżeli nie, trzeba zanieść ją

na pocztę. Poczta dostarczy te karty obwodowej komisji wyborczej.
– Jeśli zgłosiłeś wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, nie
możesz głosować korespondencyjnie – przypomina PKW.
Spoty przypominające o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
są publikowane we wszystkich serwisach internetowych PKW (pkw.
gov.pl, wybieramwybory.pl, wybory2018.pkw.gov.pl) oraz na pro-

Debata z KSON-em
Karkonoski Sejmik Osób
Niepełnosprawnych zaprasza mieszkańców na debatę
kandydatów na prezydenta
Jeleniej Góry. Będziemy rozmawiali o ich wizji rozwoju
miasta, a także o ich programach pod kątem potrzeb
osób
niepełnosprawnych
i starszych. Debata odbędzie
się 17 października w Książnicy Karkonoskiej o godz.
18.00. Wstęp wolny!
filach PKW w mediach społecznościowych (m.in. na facebooku,
twitterze oraz na kanale YouTube).
Spoty są również emitowane przez
nadawcę publicznego – Telewizję
Polską, na antenach: TVP1, TVP2,
TVP INFO, TVP 3, TVP Historia,
TVP Seriale i TVP HD. Owe spoty
są prezentowane również w wersji
z tłumaczeniem na język polski
migowy.
Przypominamy, że wybory
samorządowej odbędą się już 21
października 2018 roku. Lokale
wyborcze będą otwarte od godziny
7:00 do godziny 21:00.
W zależności od tego, gdzie
mieszkasz, dostaniesz trzy lub

cztery karty do głosowania. Jeżeli
mieszkasz w mieście na prawach
powiatu, dostaniesz trzy karty do
głosowania: w wyborach do rady
miasta, do sejmiku województwa
oraz na prezydenta miasta.
Jeżeli mieszkasz w gminie lub
w mieście, które nie jest miastem
na prawach powiatu, dostaniesz
cztery karty do głosowania: w wyborach do rady gminy lub miasta,
do rady powiatu, do sejmiku województwa oraz na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Jeżeli mieszkasz w Warszawie, dostaniesz również cztery karty do
głosowania: w wyborach do rady
dzielnicy, do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, do sejmiku województwa oraz na Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
Karty do głosowania będą
kolorowe. Te do rady gminy lub
miasta będą w kolorze białym, na
prezydenta, burmistrza lub wójta
będziemy głosowali na kartach różowych, natomiast kandydatów do
sejmików województw znajdziemy
na kartach w kolorze niebieskim.
Żółte karty są przeznaczone dla
kandydatów do rad powiatowych
(w przypadku Warszawy – do rady
dzielnicy).
Aby oddać ważny głos, na każdej z kart wolno nam postawić
tylko jeden znak „x”. Stawiamy go
w kratce przy nazwisku kandydata, na którego chcemy oddać głos.
Należy pamiętać, że znak „x” to co
najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.
W przypadku nierozstrzygnięcia w pierwszej turze wyborów na
wójta, burmistrza bądź prezydenta, odbędzie się druga tura, zaplanowana na 4 listopada.
R. Z.

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

3

Akcja „Młoda i zdrowa” trwa już 10 lat, co roku obejmuje około 30 tys. dziewcząt

Kwiat kobiecości u licealistek

W ramach obchodów 100. rocznicy uzyskania praw wyborczych dla kobiet w Polsce, w Jeleniej
Górze odbyło się wiele wydarzeń. Jednym z nich było spotkanie dziewczyn z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 1 z przedstawicielkami Kwiatu Kobiecości – organizacji, która edukuje na rzecz walki z rakiem szyjki macicy i rakiem jajnika. Jak podkreśliła organizatorka,
profilaktyka jest bardzo ważna. Stąd spotkanie z młodymi dziewczynami.
– Badania cytologiczne są bezbolesne, a młode
dziewczyny nie koniecznie
zajmują się takimi sprawami, stąd pomysł i przyjazd
ogólnopolskiej organizacji
Kwiat Kobiecości – powiedziała Aleksandra Głownia
z Agencji Koncertowo-Wydawniczej Solo.
– Widząc te 120 dziewczyn wiem, że będą wyedukowane. Akcja „Młoda
i zdrowa” prowadzona jest
już od 10 lat, mniej więcej
rocznie spotykamy się z 30
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tysiącami dziewczyn. Rozmawiamy na temat cytologii, badań, profilaktyki. Zwracamy
ich uwagę na ważne sytuacje
w ich życiu – powiedziała Ida
Karpińska, prezes ogólnopolskiej organizacji Kwiat Kobiecości.
– Dzięki temu, że edukujemy młode osoby mamy pewność, że w tym roku, za kilka
lat – będą regularnie wykonywały badania cytologiczne,
będą wiedziały jaki jest stan
ich zdrowia i w razie nieprawidłowości choroba szybko zostanie wykryta – mówi Agata
Gontarek z Kwiatu Kobiecości,
która na co dzień jest położną
w szpitalu ginekologiczno-położniczym.
W trakcie spotkania zgromadzone w szkolnej auli
dziewczyny mogły obejrzeć
poruszający film o walce z nowotworem. Jedną z bohaterek wyświetlonego materiału
była założycielka organizacji,
która 10 lat temu dowiedziała się o chorobie. Opowiadała o swoich przeżyciach oraz
o tym, jak w jej głowie zakiełkował Kwiat Kobiecości.
Ida Karpińska namawiała na
regularne badania, bowiem
wczesne wykrycie choroby to
większa szansa na pokonanie
raka. Jak przytaczała wyniki badań, ok. 46 proc. kobiet w Polsce systematycznie
chodzi do ginekologa, w np.
w Szwecji jest to 85 proc.
– 10 kobiet dziennie dowiaduje się o chorobie, z czego
5 umiera, bo za późno się dowiadują – przestrzega.
Przemek Kaczałko

Podsumowując projekt obchodów 100. rocznicy uzyskania praw wyborczych kobiet, organizatorki są zadowolone z
odbioru jeleniogórzanek. Przypomnijmy, w ramach obchodów na placu Ratuszowym odbywała się wystawa prezentująca 100 jeleniogórzanek, był też wykład prof. Moniki Płatek
na temat praw kobiet (w BWA), a także dwa spektakle: monodram Sonii Bohosiewicz „Chodź ze mną do łóżka” oraz „Spis
kobiet” w wykonaniu Kolektywu Polka.
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Uchem Radia KSON, czyli…

Lepiej się zaszczepić

Czy grozi nam powrót dawno
zapomnianych chorób zakaźnych? Dlaczego obserwujemy
wzrost zachorowań na odrę,
gruźlicę, krztusiec, polio?
O tym opowie nasz ekspert,
specjalista ze stacji sanepidu.

– Faktycznie, w ostatnich latach wzrosła liczba zachorowań
na wspomniane choroby – powiedziała Elżbieta Sójkowska,
kierowniczka sekcji epidemiologii Powiatowej Stacji SANEPiD
w Jeleniej Górze. – Wynika, to
z faktu, że coraz rzadziej szczepimy własne dzieci. My byliśmy uodpornieni, nasi rodzice
dbali o to, aby zapewnić nam
szczepienie, dziś rodzic może
zdecydować, czy dziecko będzie
szczepione, czy nie i tych szczepień, niestety, jest coraz mniej.
Mieliśmy do niedawna poziom
99 procent zaszczepionych dzieci w poszczególnych rocznikach,
teraz spadło poziom ten spadł
nawet do 93 procent. To jest
duży spadek. Populacja nie jest
tak uodporniona, jak kiedyś.
– Jesteśmy, niestety, coraz
mniej odporni i to nie tylko na
choroby zakaźne – mówi dalej
kierowniczka sekcji epidemiologii, która była gościem Radia
KSON. – Styl życia, odżywiania, warunki środowiskowe
decydują o naszej odporności.
Otwarcie granic, nie tylko europejskich, także potwierdzają zasadność szczepień. Do tej pory
nie wiedziałyśmy na przykład,
co to jest gorączka zachodniego Nilu (gorączka krwotoczna
przenoszona przez ptaki i komary w krajach Azji Zachod-

niej, Afryki, Europy, Bliskiego
Wschodu, Ameryki Północnej),
a teraz pilnujemy granic, pilnujemy osób, które wracają, żeby
nie dochodziło do dalszych zachorowań, do tak zwanego łańcucha zakaźnego.
Odra to z kolei choroba zakaźna, o której powinniśmy już
zapomnieć. – Były Plany Światowej Organizacji Zdrowia eradykacji (całkowitego zwalczenia)
odry, niestety nie doszło do tego,
żeby odra całkiem zniknęła –
mówi E. Sójkowska. – Pojawiają
się ogniska odry w całej Europie.
W krajach sąsiednich: w Rosji,
na Ukrainie, jest bardzo dużo
zachorowań. Zdarzają się niestety także zgony.
Jak sytuacja wygląda w powiecie jeleniogórskim? Wprawdzie
od dawna nie mieliśmy przypadków zachorowań na odrę, ale
jednak pilotujemy to cały czas.
Lekarze śledzą przede wszystkim objawy, bo one są takie jak
w przypadku każdej innej choroby: pojawia się kaszel, katar, tem-

peratura, potem światłowstręt
i wysypka. Odra jest bardzo groźna jeśli chodzi o małe dzieci, do 5
roku życia. Osoby dorosłe, które
nie chorowały i nie były szczepione mogą także bardzo drastycznie przejść tę chorobę, może ona
dawać powikłania, które będą
odczuwalne do końca życia, np.
zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie płuc, zapalenie mózgu.
To nie są lekkie choroby.
Podobnie choroba HeinegoMedina, zwana inaczej polio,
czyli porażenie dziecięce. Jest
na nią szczepienie podawane
od noworodka do 6 roku życia.
Ono uodparnia na całe życie. –
W powiecie jeleniogórskim nie
mieliśmy przypadków zachorowań, ale występują one w Polsce
i są to tak zwane porażenia wiotkie – mówi gość Radia KSON.
– W krajach Afryki, Azji wirus
polio jest wciąż obecny, dlatego
udając się w te rejony warto się
doszczepić i na ogół wyjeżdżający w tamte strony robią to.
Jeśli chodzi o gruźlicę, nie

6 bezpłatna infolinia  800 700 025 • radio: www.radiokson.pl

notuje się zwiększonej liczby zachorowań. Także u dzieci do 14
roku życia.
W grupie chorób zakaźnych
pojawia się nazwa meningokoki. – Choroba meningokokowa
jest to choroba, która doprowadza do sepsy – wyjaśnia Elżbieta
Sójkowska. – Są różne serotypy
tego meningokoka. Najbardziej
inwazyjny jest typ C i typ B. Są
na to szczepionki. Dlaczego choroba meningokokowa jest tak
bardzo niebezpieczna? Dlatego,
że obok sepsy (czyli zakażenia
całego organizmu) dochodzi
w niej do martwicy tkanek. Martwica tkanek obejmuje całe ciało, najczęściej jednak kończyny
dolne i górne. W wielu przypadkach kończy się to amputacją
kończyn, czasami niestety utratą
życia. Choroba jest najgroźniejsza u małych dzieci.
Czy warto się szczepić? Elżbieta Sójkowska nie ma wątpliwości: warto, a wręcz – trzeba.
– Istnieje takie pojęcie – mówi

– jak ochrona populacyjna, która polega na tym, że człowiek
nie zachoruje, bo jest chroniony przez ludzi zaszczepionych.
Jak wyjaśnia Państwowy Zakład
Higieny, to zjawisko przestaje
działać, gdy „wyszczepialność”,
spadnie poniżej 85-95 procent.
I z takim niestety zjawiskiem
mamy dziś do czynienia, między
innymi z powodu tego, że coraz
mniej dzieci jest szczepionych.
Krąży takie powiedzenie, że
dzieci nie szczepione są pasożytami społecznymi, bo żerują na
tych szczepionych.
Jeleniogórski SANEPiD zbiera wszelkie informacje o przypadkach zachorowań na choroby zakaźne. Niektóre są jedynie
rejestrowane, niektóre są opracowywane, ale są one także
podstawą do przygotowywania
kalendarza szczepień, bo wzrost
zachorowań jest impulsem do
tego, żeby wprowadzić jakieś
szczepienia. Dotyczy to na przykład WZW (żółtaczki) typu B.

Kalendarz szczepień powinny
mieć wszystkie placówki opieki
zdrowotnej, w których przyjmują lekarze pediatrzy. Oni bowiem kwalifikują do szczepień.
Bez kwalifikacji nie ma szczepienia. Pielęgniarki w punktach
szczepień taki kalendarz muszą
znać, gdyż one z kolei pilotują
te szczepienia, w uzgodnieniu
oczywiście z lekarzem.
W powiecie jeleniogórskim
nie jest drastycznie, nie musimy
się bać – mowa o chorobach zakaźnych.
Jeśli mamy jakąś informację
o jednostce chorobowej, wkraczamy natychmiast do akcji,
ograniczamy źródło i obszar zakażeń do najbliższych osób. – Za
mojej kadencji nie zdarzyło się,
aby choroba zakaźna obejmowała całe środowisko, całe otoczenie
– mówi Elżbieta Sójkowska z sekcji epidemiologii Powiatowej Stacji SANEPiD w Jeleniej Górze.
Katarzyna Pietuszko
RADIO KSON

Pomóżmy pani Zofii
Bardzo pozytywnie został
przyjęty artykuł pn. Obojętność
nie musi być regułą” z poprzedniego numeru, w którym opisaliśmy casus pani Zofii, mieszkanki
Jeleniej Góry. Wiele osób pytało, jak może pomóc bohaterce
tej opowieści. Odpowiadamy
poniżej. Pani Zofia jest „przykuta” do wózka inwalidzkiego
i bez pomocy innych nie może
funkcjonować. Nie ma mowy
o samodzielnym zejściu po
stromych i krętych schodach w
budynku, w którym mieszka.
Z pomocą przyszli jej sąsiedzi,
którzy wspierają ją w codziennych czynnościach. Rozpoczęli
też walkę o budowę windy dla
osób niepełnosprawnych.

– W sprawie dofinansowania zwracaliśmy się z prośbą
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,
gdzie zaproponowano nam dofinansowanie na poziomie 9 000
złotych. Niestety, jest to przysłowiowa „kropla w morzu”, ponieważ koszt zamontowania takiej
windy opiewa na około 40 000 zł
– informują.
Wspólnota
mieszkaniowa
przyjmuje wpłaty na konto na
budowę windy. Kto może pomóc, proszony jest o kierowanie datków na konto ING Bank
Śląski S.A. Nr 08 1050 1751 1000
0092 6003 1803 z dopiskiem „na
budowę windy”.
A. N.
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DPS? To czasem najlepsze rozwiązanie
Kiedy dzieci czy też wnuki nie mogą zająć się wiekowymi, obłożnie chorymi członkami rodzin, czasem najlepszym wyjściem jest
przeniesienie ich do DPS-u. Sytuacja komplikuje się, kiedy okazuje się, że na miejsce trzeba poczekać.
Obecnie mieszkające wspólnie rodziny wielopokoleniowe:
z dziadkami, rodzicami, wnukami i prawnukami praktycznie są rzadkością. Trend ten ma
tendencję wzrastającą zarówno
w Polsce jak i w krajach Unii
Europejskiej. Jedną z przyczyn
tego zjawiska jest migracja młodych ludzi, wyjeżdżających z rodzinnych miejscowości za pracą.
Pozostawiają wiekowych rodziców i sędziwych dziadków,
którzy bez pomocy z zewnątrz mają
problemy z samodzielnym funkcjonowaniem i z każdym rokiem stają się
coraz bardziej bezradni. Tak jak dwójka ponad 80-letnich, schorowanych
małżonków z jednej
z niewielkich rolniczych miejscowości,
położonej w gminie
Rymań w powiecie
kołobrzeskim.

Jest coraz trudniej

O ich wyjątkowo trudnej
sytuacji zawiadomiła naszą redakcję niewiele młodsza siostra
kobiety, mieszkająca w Kołobrzegu.
– Moja siostra ze względu
na wiek i przebyte choroby jest
już bardzo niedołężna. Porusza
się o kulach. Jej mąż od czterech
lat nie wstaje z łóżka, trzeba mu
gotować, karmić go, zmieniać

małżonków jest monitorowana
na bieżąco przez pracowników
socjalnych. Tych starszych ludzi
odwiedza codziennie opiekunka, które sprząta, gotuje, wypampersy. Siostra już nie daje konuje przy nich podstawowe
rady. Odwiedza ją co prawda czynności higieniczne. Niestety,
codziennie opiekunka z GOPS, chętnych do pracy w charaktespędza tam godzinę, dwie, to rze opiekunki nie ma zbyt wiele,
stanowczo za mało. Ja pomóc a podopiecznych GOPS, równie
nie mogę, sama też leżę w domu wiekowych i schorowanych jak
po operacji biodra. Mąż siostry ci małżonkowie, stale przybywa.
miał obiecane miejsce w DPS- Stąd ograniczona i limitowana
-ie we Włościborzu, ale kolejny ilość godzin, w jakich świadczoraz przesunięto termin wyjazdu. ne są usługi. Jak się dowiedzieliSiostra mówi, że coraz gorzej ra- śmy, kolejne godziny usług opiekuńczych można
wykupić prywatnie. Jeśli starszym ludziom na
takie dodatkowe
wydatki,
które
w ich sytuacji są
koniecznością
– nie pozwala
wysokość pobieranych rent lub
emerytur, można zobowiązać
do wykonywania
usług opiekuńczych ich dzieci,
dorosłe
wnuki
DPS w Jarominie pod Trzebiatowem
lub innych bliskich członków
rodziny, którzy –
dzi sobie z własnym funkcjono- jak się dowiedzieliśmy – w tym
waniem, a co dopiero z opieką przypadku mieszkają nawet
nad mężem i że lepiej skończyć w tej samej i w pobliskich miejz takim życiem. W imieniu sio- scowościach.
stry: błagam, pomóżcie! – apelo- Takie prawo
wała równie wiekowa kołobrzeZgodnie z prawem, jeśli dzieżanka.
ci czy wnuki z powodu np. oboBrakuje opiekunek
wiązków zawodowych, nie są
Jak
się
dowiedzieliśmy w stanie wywiązać się z opieki
w Gminnym Ośrodku Pomo- nad dziadkami, wówczas możcy Społecznej w Rymaniu, sy- na zobowiązać ich do opłacania
tuacja w domu tych starszych dodatkowych usług opiekuń-
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czych, które będą wykonywane
już nie z ramienia GOPS, ale
prywatnie, np. przez inne osoby.
Mimo wszystko jednak najlepszym rozwiązaniem, byłby dla
schorowanego męża starszej kobiety, również mającej poważne
problemy ze zdrowiem, pobyt
w DPS.

Trzeba czekać

Choć mężczyzna ma skierowanie i czeka na miejsce w placówce
już od kilku miesięcy, jego przewiezienie kolejny raz odłożono?
– Niestety. Liczba osób starszych,

schorowanych, potrzebujących
całodobowej opieki nie tylko
w naszej gminie, ale w całym społeczeństwie stale rośnie. Mieliśmy
obiecane w określonym terminie
dla naszego podopiecznego miejsce w DPS we Włościborzu, ale
w ostatniej chwili okazało się, że
sprawa jest nieaktualna. Przesłaliśmy już wcześniej także zapytania
do innych DPS-ów, spełniających
warunki niezbędne dla naszego

podopiecznego, m.in. do Gościna,
Reska, obecnie mężczyzna jest na
pierwszym miejscu na liście rezerwowej. Sądzę, że sprawa rozwiąże
się w okresie najpóźniej miesiąca.
W tym też czasie starsi małżonkowie nie będą pozostawieni samym
sobie, cały czas są pod naszą opieką – zapewniła Aldona Więcek,
kierownik GOPS w Rymaniu.
Jolanta Wiatr

Ze względu na dobro bohaterów materiału, nie zamieszczamy nazwy miejscowości, w której mieszkają starsi rolnicy, ani ich imion
i inicjałów nazwisk.

Dwoje niepełnosprawnych ludzi jest eksmitowanych z mieszkania do mieszkania. Przez… ich upór

Trzeba pomóc, ale jak?

73-letniej niepełnosprawnej kołobrzeżance i jej dorosłemu,
też niepełnosprawnemu synowi prawdopodobnie niedługo grozi
czwarta w życiu eksmisja. Jak wynika z dokumentów, przyczyna to
długoletnie niepłacenie czynszu. Trzeba im pomóc, ale czy na pewno, na warunkach stawianych przez zadłużonych?
Niemal całą powierzchnię niewielkiego, nieco ponad
18-metrowego lokalu, z aneksem kuchennym, przedpokojem
i piwnicą, z którego prawdopodobnie ta dwójka niedługo też
zostanie eksmitowana zajmują
duże kartony, spiętrzone w wysokie stosy, ustawione wzdłuż ścian
pomieszczenia. Kartony te wypełnione są dokumentami przedstawiającymi wieloletnią walkę
kobiety prowadzoną z urzędnikami o mieszkanie.

eksmisja w naszym życiu. Teraz
to chyba wywiozą nas już tylko
na śmietnik Od kilku lat całe nasze życie spędzamy na kartonach.

Wszystko przez to, że Miasto
nas oszukało, wpędziło w długi
i pozbawiło naszego mieszkania.
Dopóki nie będzie to wyjaśnione,
nie spłacimy grosza – zapowiada
kobieta.

Nie płaciła w proteście

Spróbujemy w skrócie przypomnieć, co sprawiło, że doszło

Żyją wśród kartonów

Obecnie zajmowany przez
starszą kobietę oraz jej syna lokal to tzw. mieszkanie zamienne,
przydzielone im dwa lata temu
przez Miasto, po poprzedniej
eksmisji. – To będzie już czwarta

Czy to będzie czwarta z kolei eksmisja w życiu 73-latki i jej syna?
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do takiej sytuacji. Kobieta opowiada, że jakieś 40 lat temu z małym jeszcze synem oraz mężem
mieszkała w pięknym, 2-pokojowym mieszkaniu komunalnym w
centrum, przydzielonym rodzinie przez Miasto. Mąż pracował
w służbach mundurowych. W
wyniku porozumieniu z Miastem mieszkanie z czasem uzyskało status służbowego. Wszystko zmieniło się na początku lat
90-tych, kiedy wzięła z mężem
rozwód, a ten wyprowadził się i
zdał służbowe mieszkanie. Kobieta początkowo nie miała z
tego powodu problemów. Nadal
tam mieszkała z synem, myślała
nawet o wykupieniu lokalu na
własność. Chciała też uregulować
sprawę odpłatności za mieszkanie, bo rachunki przychodziły
na nazwisko męża. Ze względu
jednak na to, że lokal miał status
służbowego – jak jej wyjaśniano
– było to niemożliwe. W proteście przestała płacić czynsz. Monity za brak wpłat od zarządcy,
którym był wtedy ZGM nie spływały przez wiele lat, a dług rósł.
W końcu po 16 latach od nowego zarządca budynku – już TBS,
otrzymała wezwanie do zapłaty
w wysokości ponad 10 tys. zł. Był
też nakaz eksmisji.

stała wyeksmitowana z baraku.
Nie była o tym jak mówi poinformowana, bo przebywała na
dłuższym pobycie w szpitalu Jej
rzeczy przeniesiono do budynku
socjalnego, do obecnie zajmowanego lokalu, które ma co prawda
o niebo lepszy standard niż ten
w baraku, ale kobieta ma żal, że
nie spełnia wymogów tzw. lokalu zamiennego, gwarantowanego
przez przepisy. Obecne mieszkanie ma 18,75 mkw., a Ustawa
obliguje, by na jedną osobę przypadało minimum 10 m kw. W
dodatku umowę najmu podpisał
jej dorosły syn, który z nią mieszka podobno bez jej wiedzy, podczas jej pobytu w szpitalu.
73-latka żąda przywrócenia
praw do lokalu zajmowanego
przez nich kiedyś w centrum
miasta. Od około dwóch lat nie
płaci też i tu czynszu, więc zaległości płatniczych w sumie przez
kilkanaście lat nazbierało się kilkadziesiąt tysięcy. Obecnie drobne kwoty z tego tytułu potrącane
są z niewielkiej emerytury kobiety na rzecz wierzycieli, ale dłużniczka podkreśla, że spłaci kilkudziesięciotysięczne zaległości
jeśli zostaną zaakceptowane jej
warunki.

Zaczęły się eksmisje

W tej sprawie toczą się m.in.
procesy sądowe, w których na
świadków pozwała urzędników
i radnych z komisji mieszkaniowej, decydujących w tych latach
o przydziałach lokali z miejskich
zasobów. Jacek Woźniak, będący
wtedy radnym doskonale zna sytuację kobiety i jej syna. – Uważam, że tym ludziom trzeba pomóc. Najważniejsze, aby chcieli z
pomocy tej skorzystać. Od wielu
lat monitorowałem sytuację tej
rodziny, próbowałem, doradzać,
wykorzystać sprzyjające w ich

Kobiecie i jej już dorosłemu
synowi w czerwcu 2012 roku
przydzielono lokal w baraku. Nie
chciała tam zamieszkać, więc też
nie płaciła czynszu uważając, że
została skrzywdzona eksmisją z
mieszkania w centrum. Wnosiła
liczne sprawy do sądu, prosiła o
interwencję samorządowców, a
nawet posłów, ale nic nie wskórała. W końcu w 2013 roku poddała
się i zamieszkała z synem w baraku, ale nadal nie płaciła czynszu.
W marcu 2016 roku, kobieta zo-

Sytuacja patowa?

przypadku instrumenty prawne.
Na przykład wspólnie z pracownikami socjalnymi z MOPS próbowaliśmy załatwić im uzyskanie
dodatku mieszkaniowego, ale
warunkiem była regularna opłata
czynszu i choćby próby podjęcia
spłacania zadłużenia. Kobieta
domaga się jednak, aby sprawę
rozwiązana została na jej warunkach – podsumował.

Nie oni jedni

Jak się dowiedzieliśmy, kobieta i jej syn wcale nie są wyjątkiem
wśród najemców lokali z miejskich zasobów Kołobrzegu, od lat
nieopłacających czynszu, wielu z
nich też wygenerowało pokaźny
dług. Ilu nierzetelnych lokatorów robi z to rozmysłem, traktując jak sposób na życie, wiedząc
doskonale, że zgodnie z prawem
komornik nie może wyrzucić
na przysłowiowy bruk? Taki
ochronny parasol tj. w razie eksmisji prawo do przydziału lokalu
socjalnego, zamiennego, czy innego pomieszczenia spełniającego określone w ustawie warunki
przysługuje osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności, ale
także rencistom, emerytom, ciężarnym, matkom mających pod
opieką małoletnie dzieci. Oczywiście, są też przypadki, że do takich sytuacji doprowadzają osoby i rodziny nieporadne życiowo.
Wtedy pomaga MOPS udzielając pomocy prawnej, rzeczowej,
udzielając zasiłków celowych np.
na zakup leków, czy też przydzielając osobistego asystenta, który
pomaga takim rodzinom w radzeniu sobie z przerastającą ich
codziennością.
Ze względu na dobro bohaterów materiału, nie publikujemy
ich danych osobowych.
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Jolanta Wiatr

Cieszyński Festiwal Organizacji Pozarządowych

Celem imprezy była prezentacja potencjału lokalnych organizacji pozarządowych, promowanie ich różnorodności, oraz
integracja środowiska trzeciego
sektora.
Organizacjom (stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym, spółdzielniom socjalnym, itp.) zostały udostępnione
stoiska wystawiennicze, na których można było zaprezentować
swoje prace, wyroby, ulotki, plakaty i inne materiały promocyjne. Dodatkowo była możliwość
prezentacji swojej działalności
w ramach występów artystycznych, warsztatów, kącików tematycznych, itp.
Na festiwalu zaprezentowało
się 27 organizacji trzeciego sektora z różnymi formami działania
z terenu całego powiatu. Wśród
nich znalazła się grupa organizacji związanych z pomocą osobom
niepełnosprawnych. Były to:
– Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej „Być Razem” –
głównymi celami są m.in. tworzenie programów, ruchów i instytucji pomocy wzajemnej dla
tych, którzy nie znajdują miejsca
w społeczeństwie, znajdują się
w krańcowych sytuacjach socjalnych, społecznych i zawodowych, w szczególności pomocy
rodzinom, dyskryminowanym
dzieciom, kobietom i mężczyznom, ofiarom przemocy w rodzinie, ofiarom przestępstw pospolitych, niepełnosprawnym;

zapewnianie schronienia, posiłków i wsparcia potrzebującym; zapewnianie kształcenia
i szkoleń tym, którzy
tego potrzebują; wspieranie poszczególnych wspólnot mieszkańców prowadzonych przez
Stowarzyszenie do momentu,
w którym stają się one samodzielne i zintegrowane społecznie.
– Stowarzyszenie na Rzecz
Integracji TRIANON – celem
stowarzyszenia jest szeroko rozumiana rehabilitacja, likwidacja
barier i przysposobienie do życia
osób z różnymi dysfunkcjami
rozwojowymi,
podejmowanie
inicjatyw oświatowych, wspomaganie rodzin ubogich i patologicznych. Oprócz tego realizowane są cele z zakresu turystyki
nakierowane przede wszystkim
na środowiska będące głównym
beneficjentem stowarzyszenia.
– Polski Związek Niewidomych Koło terenowe w Cieszynie – podstawowym celem
związku jest pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym w odnajdowaniu się w społeczeństwie,
prowadzenie zajęć z czynności
dnia codziennego, nauka samodzielnego poruszania się przy
pomocy białej laski, nauka pisma
punktowego, wspólne spotkania
w świetlicy z ciekawymi ludźmi,
wycieczki, rajdy górskie, konkursy książki mówionej i inne zajęcia
świetlicowe.

Fot. Użyczone

Na terenie całego kraju działa wiele organizacji pozarządowych. Nie inaczej sytuacja wygląda na terenie powiatu cieszyńskiego. 15 września Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie, Burmistrz
Miasta Cieszyna oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego
zorganizowali na płycie rynku „Cieszyński Przekładaniec – II Festiwal Organizacji Pozarządowych”.

– Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „WIĘŹ” – prowadzi dzienny ośrodek pomocy osobom
z zaburzeniami psychicznymi;
uczestnicy ośrodka mają okazję
do korzystania z poradnictwa indywidualnego i zajęć grupowych
mających na celu usprawnienie
ich całościowego funkcjonowania w społeczeństwie. Systematycznie prowadzona terapia
urozmaicana jest przez muzykę,
plastykę, wyjście do kina, teatru
lub inne. Organizujemy również
cykliczne imprezy okolicznościowe oraz atrakcyjne wycieczki.
– Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki
i Integracji Osób Niepełnosprawnych – powstało w 1996
roku. Od samego początku kładzie ono szczególny nacisk na
dynamiczne promowanie wśród
osób niepełnosprawnych działalności rehabilitacyjnej, sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej i szkoleniowo-informacyjnej, a także
samopomocowej.
Festiwal zarówno organizatorzy, wystawiające się organizacje
jak i przybyli mieszkańcy uznali
za udany i byli zadowoleni z mile
spędzonego czasu razem na cieszyńskim Rynku.
Andrzej Koenig, niewidomy
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Od listopada wyższe świadczenia dla opiekunów i zasiłek pielęgnacyjny

Sypną groszem
Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości
dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących
podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku
dla opiekuna, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Co się zmieni?
Kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających
ustawowej weryfikacji, zostaną
podwyższone i od 1 listopada
2018 r. będą wynosić:
• zasiłek
pielęgnacyjny
–
184,42 zł (wzrost o 20,5 procent, czyli o 31,42 zł) – I etap
podwyższenia kwoty zasiłku
pielęgnacyjnego,
• specjalny zasiłek opiekuńczy
– 620 zł (wzrost o 19,2 procent, czyli o 100 zł).
Rząd zdecydował też, aby
zwiększona została kwota zasiłku dla opiekuna i od 1 listopada
2018 r. będzie ona wynosiła 620
zł (wzrost o 100 zł).
Rada Ministrów postanowiła
również, aby kwota zasiłku pielęgnacyjnego, podlegającego ustawowej weryfikacji, została podwyższona i od 1 listopada 2019 r.
wynosiła 215,84 zł (wzrost o 17
procent, czyli o 31,42 zł) – II
etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

Kwoty bez zmian...
Jednocześnie rząd zdecydował, że kwoty niektórych świadczeń rodzinnych, podlegających
ustawowej weryfikacji, pozostaną na obecnie obowiązującym
poziomie. To:

• zasiłek rodzinny na dziecko
do ukończenia 5. roku życia –
95 zł,
• zasiłek rodzinny na dziecko
w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku
życia – 124 zł,
• zasiłek rodzinny na dziecko
w wieku powyżej 18. roku
życia do ukończenia 24. roku
życia – 135 zł,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
– 1000 zł,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego –
400 zł,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł,
nie więcej jednak niż 386 zł
na wszystkie dzieci,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie
i następne dzieci uprawnione
do zasiłku,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
• do 5. roku życia – 90 zł,

• powyżej 5. roku życia do
ukończenia 24. roku życia –
110 zł,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego – 100 zł,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez
dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania:
• na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem
w miejscowości, w której
znajduje się szkoła – 113 zł,
• na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje
się szkoła – 69 zł,
• jednorazowa
zapomoga
z tytułu urodzenia dziecka –
1000 zł,
• świadczenie rodzicielskie –
1000 zł.
Zgodnie z rozporządzeniem,
wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, pozostają na
obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. będą
wynosić:
• kryterium dochodowe ogólne – 674 zł,
• kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością – 764 zł.
Kryterium uprawniające do
otrzymania zasiłku rodzinnego
dla rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością jest jednocześnie
kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego
zasiłku opiekuńczego.
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Andrzej Koenig
Niewidomy

Siatkarze wsparli akcję charytatywną Caritasu

Kromka chleba pod siatką
Akcję charytatywną Caritas
diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej pod hasłem „Kromka chleba Caritas”, która odbyła się 15 września w Gorzowie
Wielkopolskim już po raz trzeci wsparli siatkarze. Wśród
nich był reprezentant Polski
Sebastian Świderski. Ponad 50.
wolontariuszy zbierało pieniądze na wsparcie świetlic środowiskowych dla dzieci.
W hali przy ul. Czereśniowej rozegrane zostały mecze,
w których zmierzyły się gwiazdy
Stoczni Szczecin i Cuprum Lubin. Odboje Stilonu Gorzów zagrali z Morzem Szczecin, mecz
zakończył się wygraną Szczecina
2:1. Sebastian Świderski, mimo
iż kilka tygodni temu przeszedł
operację kolana, włączył się do
gry.
– Nie jest ważna porażka,
najważniejsze jest dobre serce
i symboliczna kromka chleba
dla potrzebujących – powiedział
siatkarz.
Główny organizator sportowej części wydarzenia Zbigniew

Wolski przyznał, że organizacja
tego wydarzenia wymagała wielu miesięcy pracy, którą rozpoczęli już od lutego. Wszystkich
uczestników w imieniu prezydenta Gorzowa Jacka Wójcickiego przywitała najdłużej działająca w Radzie Miasta Grażyna
Wojciechowska.
Dyrektor Caritas ksiądz Stanisław Podfigurny powiedział,
że jest to szczytny cel, który łączy ludzi pragnących wspomagać potrzebujących. – Gorzów
słynie z siatkówki, dlatego zrodził się pomysł charytatywnej
współpracy ze sportowcami.

Niezbędne jest wsparcie finansowe na doposażenie placówek
oraz dożywianie. W Gorzowie są cztery świetlice, a dzięki
ubiegłorocznej zbiórce udało się
w jednej placówce wyremontować podłogę, zakładając panele
– wyjaśnił ks. Podfigurny.
Anita Łukowiak z Caritas powiedziała, że akcję wsparło wielu sponsorów, m.in. marszałek
województwa lubuskiego i prezydent Gorzowa. Podziękowała
młodym wolontariuszom za zaangażowanie. Wśród nich byli
m.in. członkowie szkolnych kół
Caritas i Związku Harcerstwa
Polskiego czy klubów gorzowskiej piłki wodnej.
Akcja wspierająca świetlice
środowiskowe odbyła się pod
patronatem ordynariusza diecezji zielonogórsko – gorzowskiej bp. Tadeusza Lityńskiego,
prezydenta Gorzowa Wlkp. Jacka Wójcickiego oraz Polskiego
Związku Piłki Siatkowej.
Na zakończenie imprezy odbył się piknik.
Wanda Milewska
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V Dolnośląski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych GaleriON 2018

Talenty na scenie

Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych GaleriON to jedna
z wizytówek Dolnego Śląska i ogromna szansa dla artystów z niepełnosprawnościami na pokazanie swojego talentu, który często
nie jest dostrzegany na co dzień. Organizatorem przeglądu jest
Stowarzyszenie Motyl działające na rzecz integracji i aktywności
artystycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

GaleriON to wydarzenie cykliczne, prezentujące talenty muzyczne, taneczne, teatralne, poetyckie, recytatorskie, malarskie,
graficzne, rzeźbiarskie i fotograficzne osób niepełnosprawnych
z Dolnego Śląska. W tym roku finał odbył się 16 września br. przy
współpracy z Muzeum Tkactwa
w Kamiennej Górze i po raz
pierwszy koncert finałowy przyjął formę wydarzenia plenerowego. Przegląd podzielony został na
wernisaż prac plastycznych, na
którym zaprezentowano prace
zgłoszone w kategoriach: obrazy,
formy i foto oraz z koncertu finałowego, na którym wystąpili laureaci w kategoriach: litery, słowo,
ruch, scena i dźwięk.
Do tegorocznego przeglądu
zgłosiło się blisko 400 artystów
i twórców. Zgłoszenia oceniła
komisja artystyczna, której przewodniczącym był Jerzy Karmiński – instruktor muzyki i teatru,

a także reżyser koncertu galowego. Do wystawy finałowej zakwalifikowanych zostało blisko
170 prac plastycznych – 142 autorów. Wszystkie 26 prac literackich zgłoszonych w kategorii
LITERY zostało opublikowanych
w formie tomiku. Na scenie
koncertu finałowego wystąpili:
Renata Galik (Wleń), Krystian
Giemza (Wojcieszów), Michał
Gietka (Bogatynia), Katarzyna
Golanowska (Wrocław), Maja

Grabowska (Wrocław), Mariusz
Harc (Góra), Paulina Kuś i Kamil Wojciechowski (Lwówek),
Adrian Łochowicz (Świdnica),
Martyna Mucha (Wrocław),
Malwina Pierożek (Mikoszów),
Maksymilian Szestak (Złotoryja),
Wojciech Theresiak (Złotoryja),
Magda Wilk (Kowary), Katarzyna Wojtyniak (Janowice Wielkie),
Klaudia Wójtowicz (Długopole
Zdrój), Zespół Amazonki (Bogatynia) oraz jedyny w Polsce i niepowtarzalny Chór Integracyjny
Stowarzyszenia MOTYL pod
kierunkiem Agnieszki Nabielec.
Wszystkich artystom akompaniował zespół SYMBOLLIKA
BAND pod kierunkiem Karoliny
Tuz.
Drugiego dnia uczestnicy GaleriON’a przenieśli się do Jawora.
W tamtejszym Kościele Pokoju, ponownie wystąpili laureaci
tegorocznej edycji przeglądu,
a szczególnie ciepło przyjęty został występ Chóru Integracyjnego Stowarzyszenia MOTYL.
Przegląd, to przede wszystkim
forma aktywizacji osób niepełnosprawnych poprzez działania
kulturalne. Jego celem jest pomaganie niepełnosprawnym artystom mieszkającym na Dolnym
Śląsku w rozwoju talentów i promocji ich twórczości.
Remigiusz Stefaniak
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Choroby otępienne problemem XXI wieku
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych we wrześniu
rozpoczął realizację projektu „Edukacyjny program
dla opiekunów i rodzin osób
z niepełnosprawnościami typu
otępiennego, w szczególności
z chorobą Alzheimera”.
W piątek 7 września br. odbył
się wykład inauguracyjny „Zrozumieć osobę starszą – czyli jak
z wiekiem zmienia się myślenie,
przeżywanie, zachowania. Zaburzenia psychiczne u osób starszych. Jak rozmawiać z osobami
starszymi oraz z osobami dotkniętymi otępieniem i demencją?”
– który poprowadził psycholog
Szymon Trzebuniak. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem seniorów oraz opiekunów
osób starszych. W wykładzie
uczestniczyły również małżeństwa, które wzajemnie opiekując
się sobą na co dzień zmagają się
z przypadłościami wieku starczego.
Szymon Trzebuniak to psycholog i pracownik Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu. W bardzo obrazowy sposób
tłumaczył zachowania, z jakimi
mamy do czynienia w okresie
demencji i otępienia starczego.
Omawiając kolejne zagadnienia
przytaczał przykłady ukazując
mechanizm występujący na poszczególnych etapach choroby.
W trakcie trzygodzinnego wykładu wielokrotnie pojawiała
się dyskusja, w której uczestnicy
konfrontowali swoje własne doświadczenia z zawodową praktyką prelegenta.
Projekt adresowany jest do
mieszkańców powiatu jeleniogórskiego i lubańskiego, a w ra-

mach jego realizacji przewidziano wparcie dla co najmniej 60
uczestników. Program realizowany jest do połowy grudnia,
obejmuje wykłady otwarte oraz
zajęcia warsztatowe dla opiekunów i rodzin osób chorujących. Tematyka pozostałych
wykładów dotyczy: „Choroby
Alzheimera – epidemiologia,
czynniki ryzyka, przyczyny,
objawy, leczenie, inne choroby neurodegeneracyjne” oraz
„Trudności w opiece nad osobami starszymi – poświęcenie,
przemęczenie, irytacja, bezsil-

ność, stres, czyli jak pomagać
bliskim i dbać o siebie”. W ramach projektu realizowane będą
warsztaty świadomościowo-psychologiczne i konsultacje indywidualne z uczestnikami wyłonionymi w procesie wywiadów.
To już drugi projekt z zakresu
tej tematyki, realizowany przez
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Współfinansowany jest on ze środków PFRON
będących w dyspozycji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Remigiusz Stefaniak

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a szczególnie członków rodzin osób chorych oraz ich opiekunów,
ale także tych którzy być może nie mają świadomości jak
oswajać starość i związane z nią przypadłości. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, do siedziby Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze, ul. Oś. Robotnicze 47A, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 16.00, tel. 800 700 025, tel. 75 75
242 54 lub e-mail biuro@kson.pl.
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„Karkonosze i Ja” to nowy poetycki tomik, wydany przez Stowarzyszenie w Cieniu Lipy Czarnoleskiej

Ars poetica

z niepełnosprawnymi

twórcami

W kawiarni „Muza” Osiedlowego Domu Kultury 10 września rozpoczął się jesienny cykl ars poetica. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Karkonosze i Ja”, taki bowiem nosi tytuł
poetycki tomik, który został wydany przez Stowarzyszenie
Literackie w Cieniu Lipy Czarnoleskiej. Znalazły się w nim
wiersze 37 autorów, w tym niepełnosprawnych oraz zdjęcia
jeleniogórskiego fotografika Janusza Moniatowicza.

Po przywitaniu w imieniu
gospodarza ODK i zapoznaniu
gości z programem przez Dominikę Krop, spotkanie poprowadziła prezes stowarzyszenia
Danuta Mysłek razem z Izydorą Anną Pylińską.
Prezes stowarzyszenia serdecznie podziękowała za długoletnią owocną współpracę

dyrektor ODK, pani Sylwii
Motyl, której tomik został dedykowany. Przypomniała również, że w sierpniu stowarzyszenie zorganizowało podróż
studyjną na Warmię i Mazury
pod hasłem „Dotknąć historii”
i wraz Bartoszycką Grupą Literacką „Barcja”, Gminną Biblioteką i Centrum Kultury z sie-

dzibą w Górowie Iławeckim
zorganizowało seminarium literackie „Dotknąć historii”, na
którym z wykładem wystąpił
ks. kanonik Jan Pietrzyk, członek Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich i znawca historii starożytnych Prus. Następnie we
wrześniu odbyło się w lubańskim Motelu Łużyckim seminarium literackie „Niepodległa
na dotknięcie słowa”, zorganizowane przy współpracy Dolnośląskiej Grupy Literackiej
„Nurt”, na którym z wykładem
inauguracyjnym „Literatura
w służbie narodu” wystąpiła
Maria Suchecka. Zwieńczeniem tych obchodów – z wierszy przysłanych na konkursy
– będzie powstający almanach.
Almanach poetycki „Karkonosze i Ja”, którego promocja
odbyła się w poniedziałkowy
wieczór, jest kolejnym zbiorem
wierszy opisującym miłość
do Gór Olbrzymich. Komuś
nieobznajomionemu z litera-
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turą, kto wzdycha pod nosem
– znowu jeszcze jeden, należy
wyjaśnić, że góry niosą w sobie
aurę tajemniczości, podobnie
jak poezja: zawsze odkrywamy
w niej coś nowego. Odkąd turyści zaczęli odbywać wycieczki w Karkonosze, a za nimi artyści, każdy próbował na swój
sposób interpretować tę aurę,
czy był to malarz Caspar David
Friedrich na przełomie XVIII-XIX w., czy Izabela Czartoryska, wspominająca tragarza
Piotra Fidlera, który żegnał ją
kwiatami zbieranymi nocą, czy

turę świątyni Wang w Karpaczu lub Śnieżki spowitej nocą
śniegiem i mrozem. Znajdziemy tu również wiersze zmarłego w 2016 r. Tadeusza Siwka,
barda karkonoskich szczytów
i rzek, zaprezentowane przez
znanego germanistę i krytyka
literackiego Jerzego Łukosza;
jeleniogórskiej poetki Krystyny Brzezińskiej, którą pożegnaliśmy w tym roku; wiersze osób z Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Jeleniej Górze:
Joanny Baranieckiej, Grzegorza Kordka, Cezarego Klukie-

Krystyny Sławińskiej i Wiesławy Siemaszko-Zielińskiej.
Opiewający urodę gór – jak
u Teresy Anacko, Izabeli Bill,
Anny Boruty-Lechowicz, Grażyny Domagalskiej, Janusza
Dereczki, Anny Grin, Mieczysławy Kłos-Kuligowskiej, Sławomiry Korony-Szadkowskiej,
Wiesławy Linder, Janiny Lozer,
Urszuli Musielak, Ewy Olszewskiej, Marii Pastor. Refleksyjny – jak u Marii Sucheckiej,
ks. Jana Pietrzyka czy Roberta
Bogusłowicza. Żartobliwy – jak
u Huberta Horbowskiego.

Carl Hauptmann opowieścią
o Duchu Gór. Każda epoka
i każde pokolenie pozostawiało
po sobie ślad.

wicza, Ewy Musiał, Moniki
Orman, Norberta Ulewskiego,
Przemysława Wiśniewskiego
oraz ich opiekunki, Danuty Józefowicz-Heyduk. W tomiku
zadebiutowały Krystyna Stefańska i Maria Migdalska.
Temat utworów jest różny.
Wspomnieniowy – jak u Józefa
Zapruckiego, Stanisława Schuberta, Danuty Mysłek, Alfredy
Dziedzic, Izabeli Rochnowskiej,

Oprawę muzyczną zapewnił Ryszard Stańko, członek
Jeleniogórskiego Klubu Literackiego, który zaprezentował
swój wiersz „Jesieni się”.
Jesienna dekoracja Izydory
Anny Pylińskiej, przykuwała
uwagę przez cały wieczór i na
koniec wieczoru została podarowana gościom.

Nie inaczej jest z tomikiem
„Karkonosze i Ja”. Zdjęcia Janusza Moniatowicza odsłaniają przed nami dobrze nam
znane krajobrazy, ale dzięki
profesjonalnemu oku fotografika możemy poznać inną na-

Jarosław Czarnoleski
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Każda osoba jest na wagę złota, bowiem może właśnie na nią ktoś oczekuje

Podarował szpik i uratował życie
Podczas ostatniego święta miłośników jazdy na rowerze w Kotlinie Jeleniogórskiej, chętni mogli zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku. Niestety, zainteresowanie było niewielkie, ale
jak podkreślają organizatorzy, każda osoba jest na wagę złota, bowiem może się okazać „bliźniakiem”, na którego już ktoś oczekuje. Tak było w przypadku jednego z wolontariuszy, który podczas
imprezy oczekiwał na ludzi chcących podzielić się częścią siebie
ratując życie innym.

Następna akcja będzie organizowana w grudniu
2018 r. w jeleniogórskiej Galerii Sudeckiej

Kilka razy w roku w Jeleniej
Górze i innych miejscach Polski prowadzone są akcje pod
hasłem „Dzień Dawcy Szpiku”,
organizowane przez Fundację
DKMS przy wsparciu wolontariuszy. Podczas ostatniej parady
rowerów również można było się
zarejestrować jako potencjalny
dawca, a jednym z wolontariuszy był człowiek, który już uratował genetyczną bliźniaczkę.
– Zarejestrowałem się ok. 5 lat
temu i pierwszy telefon dostałem
już po 8 miesiącach – wspomina
Marcin Lewandowski, wolontariusz Fundacji DKMS, który
przyznaje, że gdy tylko usłyszał,
że może komuś uratować życie,
ugięły mu się nogi. – To niesamowite uczucie – dodał.
Procedura wyglądała tak, że
najpierw wykonano szereg niezbędnych badań, po których doszło do przeszczepu.
– Pobierano mój szpik przez
talerze kości biodrowych – taka
metoda odbywa się w zaledwie
20 proc., a w 80 proc. przypadków pobierany jest przez krew
– opisuje M. Lewandowski, który był dawcą dla dziewczynki
z Niemiec, która miała wówczas
zaledwie roczek. – Po dwóch latach od pobrania wymieniliśmy
się danymi, mam kontakt z jej
rodzicami. Żyje, ma się dobrze,
w zasadzie wyzdrowiała – wyznał M. Lewandowski, który
swoją genetyczną bliźniaczkę
traktuje jak siostrę.
Przemek Kaczałko
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Aktywni
wyróżnieni
W dniu 26 września 2018 roku
w Centrum Kultury w Lublinie
odbyła się Gala „Aktywni z Lublina”. Uroczystość połączona
była z rozstrzygnięciem XIII
edycji konkursu promującego
aktywność osób z niepełnosprawnościami.
Nagrodzone osoby pochodzą
ze środowiska osób z niepełnosprawnościami z terenu Lublina
i w sposób szczególny zasłużyły się na jego rzecz. Działania
nagrodzonych i wyróżnionych
osób mają na celu pełne włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami.
Podczas uroczystości zostało
wręczonych 11 medali Prezydenta Miasta Lublin, 3 medale
700-lecia miasta oraz 2 okolicznościowe grawertony.
Medale otrzymali:
– w Kategorii III, za zaangażowanie instytucji/organizacji
w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz
integracji osób niepełnosprawnych: Wędkarsko-Rekreacyjny
Klub EKO; Oddział Lubelski
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz okolicznościowy grawerton
otrzymała Sylwia Góźdź – Kierownik Środowiskowego Domu
Samopomocy typu B i C w Lu-

blinie przy ul. Zbożowej 22 A za
wprowadzanie innowacyjnych
form terapii i aktywizacji osób
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz osobiste zaangażowanie w realizację wielu inicjatyw na rzecz środowiska.
– w Kategorii II – osoby fizyczne realizujące przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji
integracji
niepełnosprawnych
mieszkańców Lublina: Sylwester Zams zgłoszony przez Dom
Pomocy Społecznej „Kalina”;
Iwona Majewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im.
Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie;
Dorota Fornalska Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Słoneczko
w Lublinie” a także wiceprezes
Lubelskiego Forum Organizacji
Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki; Danuta Wach
– Dyrektor SOSW Nr 2; Halina
Walczykiewicz; Janusz Padziński.

– w Kategorii I – osoby niepełnosprawne osiągające wybitne sukcesy zawodowe, twórcze,
sportowe, itp. medale otrzymali:
Janusz Dwornicki, Dorota Dutkiewicz, Marian Ostojewski.
Dodatkowo wyróżniono medalem 700-lecia miasta: prof.
dr hab. Bogusława Marka, prof.
dr hab. Janusza Kirenko, Marka
Piaseckiego.
Okolicznościowy grawerton
otrzymała Agnieszka Zańko.
W uroczystości wzięły udział
osoby wyróżnione i uhonorowane medalami w latach poprzednich, przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnością,
w tym organizacji pozarządowych, rodziny osób z niepełnosprawnością, opiekunowie, pracodawcy.
W części artystycznej uroczystości wystąpił duet Błędowski&Bogutyn z utworami zespołu The Beatles.
Kamil Artur Kuliński
(niepelnosprawni.lunlin.pl)
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Wyjątkowy pokaz mody
W jeleniogórskiej Galerii Sudeckiej 22 września odbył się
IV Charytatywny Maraton Ekologiczny „Wybieram zdrowie”,
w ramach którego organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji.
Tego dnia w obiekcie handlowym na Zabobrzu biło serce Kotliny Jeleniogórskiej, bowiem ilość czynionego dobra odpowiadała urodzie regionu. Wyjątkowi modele i modelki byli szczęśliwi,
że mogą przyłączyć się do szczytnej akcji.

Podczas imprezy odbył się
szereg występów artystycznych.
Muzycznie zaprezentowali się:
Jacek Ziobro, Adam Jęczmyk,
Aneta Kolendo i zespół Perfectum oraz Interact. Jeleniogórski
satyryk wystąpił też z programem kabaretowym, a w programie znalazł się też taniec break dance w wykonaniu Adasia
Nadolskiego oraz występ niepełnosprawnego
saksofonisty
Łukasza Schmidta. Niezwykły
był pokaz mody w wykonaniu
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
Jak podkreślają organizatorzy, serdecznych ludzi w Kotlinie Jeleniogórskiej jest wielu,
a w tegorocznej edycji maratonu
postanowiono sprawić radość
szerszemu gronu osób. Zbierano pieniądze do puszki, a także
prowadzono licytacje z cennymi
darami od ludzi wielkich serc.

– Zbieramy na Filipka Janasa,
który jest po dziecięcym porażeniu mózgowym – ma wodogłowie, niedosłyszy, ma padaczkę
lekooporną, ale już robi postępy,
zaczyna stawać na nóżki – powiedziała Lucyna Musiał, prezes
Stowarzyszenia Pomocy Chorym im. Jana Musiała. – Pomoc

bardziej sprawna, a lewa pięknie łapie, więc to ogromny sukces. Przed nami jeszcze trzy podania komórek macierzystych
i ciągła rehabilitacja, która jest
satysfakcjonująca, bo widzimy
efekty – powiedziała Iza Janas,
mama Filipka.
Wyjątkowi modele i modelki
byli szczęśliwi, że mogą przyłączyć się do szczytnej akcji.
Był to dla nich pierwszy pokaz
mody, w którym występowali.
– Był stres, bardzo się denerwowałam, nawet na próbie.
Publiczność bardzo mi pomogła, brawa były niesamowite.
Najważniejsze, że mogłam pomóc Filipkowi – wyznała Nikola Pawłowska, jedna z modelek.
– Chciałabym, aby do rządu
dotarło, że my też potrafimy
i mamy potencjał, charyzmę.
Nie możemy ciągle siedzieć
w domu, bo to nas zatyka. Osoby niepełnosprawne bez względu czy są z Zespołem Downa,
na wózku itd. chcą pokazać, że
się nie poddają – dodała Nikola
z Kowar.
Przemek Kaczałko

W trakcie wydarzenia
udało się zebrać niemal
7 tysięcy złotych.
Filipkowi jest mi bardzo bliska,
bo z takimi samymi powikłaniami urodził się mój syn. On
w tej chwili chodzi, brał udział
w pokazie mody i mam nadzieję,
że z Filipkiem będzie tak samo –
dodała L. Musiał.
– Filipek po terapii komórek
macierzystych pięknie zaczął
mówić, prawa rączka jest coraz
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Na wózku pod Śnieżkę
W czerwcu 2010 roku, w Karkonoszach otwarty został pierwszy
w Polsce wysokogórski szlak dedykowany inwalidom wzroku i ruchu. Ponad dwukilometrowa droga łączy górną stację kolejki na
Kopę ze schroniskiem Dom Śląski pod Śnieżką. Dostępność do
szlaku zwiększyła się w kwietniu tego roku po zmodernizowaniu dotychczasowego wyciągu krzesełkowego i wyposażeniu go
w dwie gondole kabinowe. Dzięki tej inwestycji osoby niepełnosprawne ruchowo mogą dotrzeć z Karpacza w obszar Równi Pod
Śnieżką na wysokość około 1400 m n.p.m. i cieszyć się wysokogórskim klimatem oraz krajobrazem.
O otwarciu zmodernizowanej kolei pisaliśmy niedawno.
Po wielu sygnałach od przewodników górskich, którzy zwracali
uwagę na niedostateczny stan
zaplecza, w szczególności dostępność obiektów sanitarnych,
redakcja Radia KSON postanowiła przyjrzeć się tej sprawie
i sprawdzić jak jest faktycznie.
Budynek dolnej stacji kolejki
linowej, dla osób poruszających
się na wózkach, dostępny jest od
strony parkingu. Bocznym wejściem dostaniemy się w strefę kas
i toalet. Niestety, stacja nie posiada sanitariatów przystosowanych
dla osób niepełnosprawnych

i skorzystanie z ciasnej kabiny
może stanowić spore wyzwanie.
Na tym samym poziomie znajdują się kasy biletowe. Strefę kas
i peron oddziela bramka biletowa
zaopatrzona w system informacji
głosowej, wspierająca osoby słabowidzące i niewidome. Turysta
poruszający się na wózku na peron wjedzie górnym chodnikiem
z parkingu. Z myślą o niepełnosprawnych, rodzinach z małymi
dziećmi i seniorach zainstalowano dwie gondole kabinowe.
Zarówno przy wsiadaniu, jak
i wysiadaniu możemy liczyć na
bardzo życzliwą pomoc i zrozumienie ze strony obsługi wyciągu.

Zaplecze górnej stacji to zewnętrzne okienko kasowe dostępne z tarasu oraz niewielkie
pomieszczenie barowe w budynku. Wejście do środka odbywa
się od strony tarasu, przez kręty
korytarz z niewysokimi progami
posiadającymi oznaczenia krawędziowe. Szerokość korytarza
może przysporzyć nieco problemów, ale nie powinna stanowić
bariery dla osób poruszających
się na wózkach. Niestety, z całą
pewnością nie skorzystają one
z toalety, która znajduje się na
półpiętrze w głębi wąskiego korytarza.
Po opuszczeniu obszaru górnej stacji kolei linowej wędrówka prowadzi utwardzonym szlakiem ku schronisku Dom Śląski.
Oczom turystów ukazuje się
piękna panorama z widokiem
na Śnieżkę – najwyższy szczyt
Sudetów. Po przemierzeniu
dwukilometrowego szlaku dochodzimy w obszar schroniska
Dom Śląski. Obiekt oferuje turystom bazę noclegową, zaple-

22 bezpłatna infolinia  800 700 025 • radio: www.radiokson.pl

cze gastronomiczne oraz sanitarne. Osoba niepełnosprawna
poruszająca się na wózku może
wygodnie skorzystać z wejścia
od strony zachodniego tarasu,
na który prowadzi drewniany
podjazd. Niestety, w godzinach
przedpołudniowych wejście to
jest zazwyczaj zamknięte. Nie
znajdziemy tam żadnych oznaczeń świadczących o drodze
dla osób niepełnosprawnych,
napotkamy natomiast tabliczkę
„zakazu wstępu”. W rozmowie
z personelem schroniska dowiedzieliśmy się, że wystarczy
zgłosić w barze potrzebę skorzystania z obiektu przez osobę
niepełnosprawną, a zarówno
drzwi zewnętrzne jak i przejście dla personelu w obiekcie
zostanie udostępnione. W ten
sposób osoba poruszająca się na
wózku, bez barier może dotrzeć
w strefę baru i sanitariatów.
Niestety, toalety mimo ozna-

czenia plakietką informującą
o dostępności dla osób niepełnosprawnych, nie spełniają takich standardów. Ciasne kabiny
uniemożliwiają
samodzielne
i komfortowe skorzystanie z toalety.
Kierownictwo Miejskiej Kolei
Linowej w Karpaczu w porozumieniu z Karkonoskim Parkiem
Narodowym i Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych nie zaprzestaje prób udostępnienia tego obiektu osobom
niepełnosprawnym i jak wynika
z czerwcowych ustaleń wkrótce
sytuacja na dolnej i górnej stacji
kolei ma się poprawić. Pozostaje
jednak problem dostępności sanitariatów w Domu Śląskim na
Równi pod Śnieżką, co w znaczny sposób zniechęca potencjalnych niepełnosprawnych turystów. Będziemy monitorowali
tę kwestię tym bardziej, że wybudowana przez Czechów ko-

lej gondolowa na szczyt Śnieżki
w połączeniu ze zmodernizowaną koleją w Karpaczu stanowi niebywałą atrakcję tzw. Pętli
Karkonoskiej
umożliwiającej
w ciągu kilku godzin przebycie
tego najpiękniejszego obszaru
Sudetów.
W trakcie realizacji materiału radiowego spotkaliśmy Roberta, młodego chłopaka, który
przy wsparciu rodziny odważył
się podjąć wyzwanie i zdobyć
karkonoski szlak na wózku inwalidzkim. Było ciężko, ale się
udało. – Najtrudniejsze było pokonanie tych nierówności podczas drogi – opowiada Robert.
Realizacja reportażu utwierdziła nas w przekonaniu że mimo
wielu przeszkód w zdobywaniu
szczytów najważniejsza jest determinacja. Reportażu można
posłuchać na radiokson.pl
Remigiusz Stefaniak
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Edukacja terapeutyczna dla osób zagrożonych lub chorujących na cukrzycę – nowy projekt KSON
i Polskiego Związku Diabetyków

Razem przeciw cukrzycy
Cukrzyca jako choroba społeczna dotyczy ludzi w każdym wieku,
jest poważnym i stale narastającym problemem zdrowotnym. „Poznanie choroby jest początkiem zdrowia” – w myśl wielu uczonych,
aby skutecznie działać w każdej chorobie należy ją najpierw dobrze
poznać.

Edukacja pacjenta w zakresie
cukrzycy jest niezmiernie ważna
dla jego zdrowia i życia. Pacjent
posiadający wiedzę jest bardziej
świadomą osobą, może wpływać
na zachowania prozdrowotne
i zapobiegać wystąpieniu powikłań. Choroby przewlekłe, w tym
cukrzyca, wymagają od pacjentów aktywnego uczestnictwa
w procesie leczenia – wymogiem
podstawowym w uzyskaniu właściwej współpracy chorego jest
przekazanie mu informacji o chorobie, metodach jej leczenia, kontroli i samokontroli, znaczeniu
aktywnego trybu życia. Edukacja
jest więc kluczową sprawą w terapii osób z cukrzycą, jest fundamentem wszystkich metod leczenia tej choroby, warunkuje ona
zahamowanie postępów choroby
i normalne funkcjonowanie człowieka, a co za tym idzie poprawę
jakości jego życia.
Diabetolodzy podkreślają, że
zarówno w profilaktyce choroby,
jak i w skutecznym leczeniu cukrzycy, kluczowe jest połączenie
kilku elementów: diety, aktywności fizycznej, odpowiednio prowadzonej terapii i identyfikowanie i monitorowanie czynników
ryzyka oraz edukacja. Edukacja
diabetologiczna, według standardów międzynarodowych, jest
uznawana za równoprawny ele-

ment leczenia cukrzycy. W Polsce od niedawna jest obecna w terapii. Mimo licznych dowodów
naukowych
potwierdzających
znaczenie edukacji dla poprawy
efektów leczenia osób z cukrzycą,
nie jest ona w pełni wykorzystywana. Brakuje profesjonalnych
zespołów edukacyjnych, a dostęp
do specjalistycznej opieki jest
ograniczony ze względu na limity świadczeń zakontraktowanych
z NFZ.
Karkonoski Sejmik Osób
Niepełnosprawnych bierze aktywny udział w opracowywaniu
rekomendacji m.in. do „Priorytetów dla Regionalnej Polityki
Zdrowotnej Województwa Dolnośląskiego”. Dzięki współpracy
z Katedrą i Kliniką Angiologii,
Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii pozyskał informacje na temat bieżącego stanu związanego
z występowaniem i leczeniem cukrzycy na terenie województwa
dolnośląskiego i tak: w woj. dolnośląskim występuje jeden z najwyższych wskaźników umieralności na cukrzycę. W okresie
2012-2014 zmarło 2084 chorych
na cukrzycę i umieralność jest
wyższa od ogólnopolskiej o prawie 40%.
Do zdiagnozowanych przyczyn takiego stanu rzeczy należą:
– bardzo wysoka zapadalność

na cukrzycę – 11,4 tys. na 100
tys. mieszkańców
– ograniczona dostępność do
poradni diabetologicznych
– bardzo wysoki odsetek hospitalizacji z powodu ostrych
powikłań cukrzycy – śpiączka
cukrzycowa i inne określone
powikłania: 46,2% leczenia
szpitalnego.
– skromne możliwości leczenia
przy użyciu pompy insulinowej u dorosłych
– niska jakość świadczonych
usług
diabetologicznych
w oddziałach wewnętrznych
szpitali
– odsetek ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni wynosi
1,6% i tj. 9-ta najwyższa wartość wśród województw
– zła organizacja pracy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
– tylko jedna przychodnia diabetologiczna dla dzieci w województwie powoduje, że pacjenci muszą przyjeżdżać do
Wrocławia na ul. Borowską ze
Zgorzelca, Bogatyni i Jeleniej
Góry itp.
Zdaniem jeleniogórskich diabetyków, mimo zwiększającej się
liczby zachorowań na cukrzycę,
pogarsza się dostęp do lekarzy
diabetologów, szczególnie kontraktowanych przez NFZ. Rzadkie są także specjalistyczne badania okresowe jak np. konsultacje
okulistyczne, neurologiczne lub
badanie tzw. stopy cukrzycowej.
Koło Polskiego Związku Diabetyków w Jeleniej Górze liczy już
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160 osób. Lekarzy diabetologów
nie przybywa i dlatego tak ważna jest edukacja i samokontrola
chorych, którą ta edukacja ma
wspomagać.
Nowy projekt KSON ma za
zadanie dotrzeć do szerokiej grupy osób niepełnosprawnych ze
względu na problemy diabetologiczne i ich otoczenia poprzez:
– spotkania integracyjno-edukacyjne z pacjentami diabetologicznymi, którzy pomimo swojej choroby potrafią
dobrze funkcjonować w życiu
codziennym
– przeciwdziałanie i zapobieganie izolacji oraz dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami
głównie
poprzez
upowszechnianie
pozytywnych postaw społecznych i wiedzy dotyczącej
niepełnosprawności diabetologicznej, jak również zwiększenie świadomości społecznej i uwrażliwienie.
– prowadzenie spotkań, prelekcji, itd. z osobami reprezentującymi środowisko lekarskie, koła diabetologiczne itp.,
członkami stowarzyszeń, itd.
Wszystkie działania realizo-

wane będą w ramach nowopowstającego Karkonoskiego Centrum Edukacji Diabetologicznej
prowadzonego przez KSON we
współpracy z PZD.
Działania projektowe rozpoczną się w listopadzie br.
i obejmować będą następujące
formy wsparcia prowadzone
przez wykwalifikowanego edukatora diabetologicznego, lekarza-diabetologa, psychologa lub
dietetyka:
1. Edukację pierwszorazową dla osób z noworozpoznaną
cukrzycą, która obejmować
będzie podstawowe informacje o cukrzycy, jej kontroli,
przyczynach i objawach braku
kontroli glikemii oraz możliwych objawach odległych, powikłań choroby i sposobach
jej zapobiegania;
2. Zajęcia reedukacyjne przeznaczone dla chorych zmieniających formę terapii, ze złą
kontrolą cukrzycy, epizodami
ciężkiej hipoglikemii, z powikłaniami, dla kobiet planujących zajść w ciążę
3. Indywidualne
konsultacje
z lekarzem-diabetologiem, ew.
w razie potrzeby – psycholo-

Dziwny jest ten świat
Kiedy w latach 80-tych ubiegłego wieku uczestniczyłem w działalnościach przeróżnych organizacji, w tym także w Polskim Związku Niewidomych, nasuwało mi się uporczywie przeświadczenie,
że niewidomi jakoś nie pojmują sensu zachodzących zmian społeczno-gospodarczych i politycznych. W ramach sekcji zatrudnionych poza środowiskiem inwalidów przy PZN, przekształconej potem na sekcję pracujących na otwartym rynku pracy,
próbowaliśmy poprzez wyjaśnienia i upowszechnianie informacji
popularyzować wiedzę na ten temat, rzecz okazała się jednak niemożliwa ze względu na opór materii.
Ostatecznie sekcja przestała
istnieć, a zapóźnienie środowiska niewidomych w stosunku do
zachodzących zmian nie tylko

pozostało, ale zdecydowanie się
pogłębia. W ten sposób następuje zagrożenie istnienia tak ważnej przed laty dla życia, integra-

giem i psychodietetykiem
4. Prelekcje prowadzone przez
specjalistów na temat epidemiologii cukrzycy, prawidłowego żywienia, znaczenia
wysiłku fizycznego w leczeniu
cukrzycy, włączania pacjenta do aktywnej współpracy
w procesie samokontroli i samoopieki.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty z Biurem
KSON – Osiedle Robotnicze 47a,
tel. 800 700 025 (bezpłatna infolinia) lub z prezesem jeleniogórskich diabetyków Waldemarem
Wiśniewskim - osobiście w każdą
środę w godz. 15.00-17.00 w siedzibie KSON, który udzieli Państwu więcej informacji i odpowie
na ewentualne pytania.
Liczba miejsc jest ograniczona! Serdecznie zapraszamy!!!
Monika Żak
Projekt „Prowadzenie edukacji
terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych zagrożonych lub chorujących na cukrzycę” współfinansowany jest ze środków PFRON
będących w dyspozycji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego

cji i rehabilitacji niewidomych
organizacji, jaką był, a na razie
jest tak sobie, Polski Związek
Niewidomych.
U podstaw zagrożenia leży
– jak sądzę – przede wszystkim
fakt, że środowisko PZN pozbywa się lawinowo ludzi z wyższym wykształceniem, którzy
odchodzą z organizacji, nie widząc związku dla siebie z takim
Związkiem. Ci zaś, którzy pozostają, to albo są już w wieku
nie do wzięcia, albo nie czują
potrzeby włączania się do działalności nawet wówczas, gdy
dysponują wolnym czasem. I tu
dochodzimy do kolejnej, rów-
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nie ważnej, a może jeszcze ważniejszej, przyczyny zagrożenia.
To ostatnie narasta szczególnie
obecnie. Kilkakrotnie miałem
już o tym okazję pisać, tu jednak
przypomnę sprawę pod innym
kątem. Otóż, kiedy Komisja Rewizyjna Okręgu Dolnośląskiego
wykryła różne niedopatrzenia
i nadużycia ze strony dyrektora
biura, Zarząd Główny zmienił
władze okręgu, te zaś postanowiły ukarać KR za szkodliwą działalność, a dyrektorkę, która za to
wszystko była odpowiedzialna –
nagrodzić, wprawdzie nie kwotą
30 tys., jak tego ta pani pragnęła, ale kwotą znacznie mniejszą.
Potem powołany dyrektor pobył
kilka miesięcy, jak zresztą także
i w innych miejscach. W dalszej
kolejności kara dla niesfornych
członków komisji rewizyjnej
została uznana za niebyłą. Na
jego stanowisko przez pewien
czas chętnych nie było, w końcu
pojawiła się obecnie urzędująca
Pani Anna Jaworska.
Osoba ta dość szybko zaczęła doprowadzać okręg do
porządku, co najważniejsze,
a jednocześnie dość niesamowite, uzyskiwać zaczęła stopniowo
finansową równowagę, ponosząc
konsekwencje głównie działań
poprzedników. Wydawać zatem
by się mogło, że powinna wywoływać ogólny aplauz i zadowolenie, bo w zasadzie nie dało się
nikogo znaleźć, kto zechciałby
przejąć schedę po poprzednich
rządach. Dalej, kto czytuje niniejsze czasopismo, ten wie, że
poszło jak poszło. Rozpoczęły
się różne anonimowe i nie tylko
anonimowe napaści, oskarżenia,
donosy, wszystko pod szyldem
działalności na rzecz i dla dobra
niewidomych. Styl wypowiedzi
i ataków był tak podobny jeden
do drugiego, że można domnie-

mać, iż twórczość ta wychodzi
spod pióra jednej osoby. Co więcej, w wyniku tych anonimów
i nie tylko pojawiały się i pojawiają do tej chwili ciągłe kontrole władz nadrzędnych. Takie częste kontrole powodują z kolei, że
w praktyce dyrektor Jaworska,
kosztem szeroko pojętej działalności merytorycznej na rzecz
PZN, musi dostarczać różne
materiały na życzenie kontrolujących czynników. Sama dyrektor jest zbyt krótko, aby mogła
wytworzyć jakieś podstawy do
kontrolowania i nakładania na
nią sankcji. Warto zastanowić
się ponadto, dlaczego działania
jej poprzedników nie powodowały nasyłania kontroli, chociaż
ich działalność trwała dobrych
parę lat. A kiedy już zwykła wewnętrzna kontrola KRO została dokonana, to pociągnęła za
sobą tak opłakane skutki, przede
wszystkim dla tych, którzy ową
kontrolę przeprowadzili zgodnie
ze Statutem.
I chyba najciekawsze ze
wszystkiego jest to, że kiedy koło
jeleniogórskie wyraziło dezaprobatę wobec działalności osoby
reprezentującej je na zewnątrz,
to okazało się, że nie może mieć
w ogóle wpływu na obsadzanie przez władze samorządowe
stanowiska do reprezentowania
niewidomych tego terenu. Inaczej mówiąc, jeżeli władze samorządowe zapragną zniszczyć
niewidomych, to po prostu powierzą sprawę opieki nad tą grupą ludzi komukolwiek, zdanie
podopiecznych zupełnie się nie
liczy.
W ten oto sposób nieprzygotowanie niewidomych i niezrozumienie zachodzących w kraju
zmian społeczno-politycznych
spowodowało, że problematyka niewidomych rozwiązywana

bywa przez ludzi całkowicie niekompetentnych albo też niewidomi stanowią grupę używaną
do różnego rodzaju machinacji
jako bezwolne narzędzie. Wracając do konkretnej sprawy okręgu
dolnośląskiego: jeżeli uparcie
działająca tzw. grupa złożona
prawdopodobnie z jednej osoby
w kilku postaciach, doprowadzi
poprzez kontrolowanie obecnej
wykazującej maksimum dobrej
woli dyrektor Jaworskiej do rezygnacji, już nikt nie podejmie
się kierowania tym ogniwem
PZN i będzie to kolejny okręg
na „zakręcie śmierci”. Do tego
dochodzi utrudnienie polegające na braku chętnych, aby wspomóc usiłującą wyprowadzić
obecną dyrektor na prostą upadający z hukiem okręg PZN. Jedyną osobą realnie pomagającą
jest była przewodnicząca KRO,
która została przez sąd koleżeński ZG PZN uznana za osobę
działającą na szkodę PZN.
W tej sytuacji i wobec wielu
innych podobnych i niepodobnych, ale skutkujących tym samym zjawisk na terenie kraju,
warto zastanowić się, czy jest już
niewidomym aż tak źle w Polsce,
żeby popełniali zbiorowe samobójstwo, likwidując ogólnopolską organizację, jaką jest Polski
Związek Niewidomych. Mamy
przed sobą maraton wyborczy,
który nie wiadomo, co przyniesie. Czy tym razem niewidomi
staną na wysokości zadania i potrafią racjonalnie bronić swych
pozycji w społeczeństwie, czy
też ponownie nie zrozumieją, co
w kraju się dzieje. I są to pytania
do młodych, bo tacy jak ja, mogą
już tylko występować w roli
członka „kozackiej starszyzny”,
co też i niniejszym czynię.
Jerzy Ogonowski

26 bezpłatna infolinia  800 700 025 • radio: www.radiokson.pl

Radio KSON tam było: Relacja z obchodów 35-lecia Koła Emerytów w Krzeszowie
i 35-lecia Zespołu Wojcieszowianki w Wojcieszowie

Podwójny jubileusz
Wojcieszów, to niewielka miejscowość w Górach Kaczawskich,
nad rzeką Kaczawą, która w tym roku obchodzi 750-lecie. Radio
KSON zostało zaproszone do Wojcieszowa na wspaniałe dwa jubileusze, 35-lecia miejscowego Koła Emerytów i 35-lecia zespołu
Wojcieszowianki.

Atrakcji było wiele, wśród
nich parada, która przeszła ulicami miasta, a w niej zespoły
folkloru, seniorzy, zaproszeni
goście.
Były życzenia dla Jubilatów,
które składali między innymi
przedstawiciele władz miasta,
powiatu. Dołączył do nich także
prezes Karkonoskiego Sejmiku
Osób Niepełnosprawnych Stanisław Schubert.
Było wiele wspomnień i niezapomniane występy. Na estradzie można było podziwiać 10
zespołów, min. Zespół DOBROMIERZANIE z Dobromierza,
Zespół Wokalny GŁOGOWSKA
CZWÓRKA z Głogowa, Zespół ECHO z Bolkowa, Zespół
KARKONOSZE ze wsi Gruszków, w gminie Mysłakowice, no
i oczywiście Zespół WOJCIESZOWIANKI z Wojcieszowa.

„

Najstarszy artysta występujących w Wojcieszowie zespołów liczył
77 lat, najmłodszy 66 lat.

Jego liderka Barbara Ciechanowicz, organizatorka jubileuszowego spotkania, w rozmowie
z RADIEM KSON, powiedziała
między innymi: – Dzisiejsza uroczystość jest podsumowaniem
moich działań, 10-letniej pracy,
jako przewodniczącej Koła Emerytów i jako lidera Zespołu Wojcieszowianki. Od młodych lat
byłam zuchem, harcerzem, osobą pracującą z ludźmi starszymi
i niepełnosprawnymi. Od kiedy
pamiętam, należałam do różnych zespołów, kochałam śpiew.
Kocham to Dobro, które wraca.
Wiem, bo to Dobro wróciło do
mojej rodziny. Jestem szczęśliwa,
że mogę robić, co robię.
– Muzyka jest sposobem na
życie. Nasz Pesel stanął w miejscu, nasza aktywność rozwija
naszą młodość, nasze kontakty,
zbliża nas, pozyskujemy społeczność Wojcieszowa i nie tylko. Jesteśmy dostrzegani przez naszego
wspaniałego burmistrza Sławomira Maciejczyka, który ofiarował zespołowi piękny strój Gór
Kaczawskich. Jesteśmy zespołem
spełniony, szczęśliwym – mówiła
Barbara Ciechanowicz.
Relację z Wojcieszowa
przygotowała
Katarzyna Pietuszko
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Tak żegnali lato w SOSW
Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego
w Jeleniej Górze mieli okazję powspominać minione lato, podczas którego spędzali aktywnie czas nad morzem, w górach
i w wielu innych miejscach. Pracownicy placówki przygotowali
dla nich imprezę pod hasłem „Pożegnanie lata”. To nowa inicjatywa w placówce oświatowej przy ul. Grottgera i prawdopodobnie
stanie się tradycją.
W
ramach
wydarzenia
uczniowie mieli możliwość spędzenia czasu aktywnie z kataryniarzem – panem Włodkiem,
którego na co dzień znają jako
kierowcę SOSW. Była też okazja
do wspominania tego, co doświadczyli podczas wakacji.
– Dzieci były w różnych
miejscach, zwiedzały zabytki,
więc przygotowałyśmy kontur
zamku, a dzieci go budują wymazując na kartkach A4 różne
faktury, a następnie przypinają

je do konturu zamku tworząc
budowlę – opisywała Iwona Dul,
nauczycielka klasy pierwszej.
Kolejną atrakcją było poszukiwanie skarbów w piasku, czyli
muszelek i kamieni. – Chodzi
o to, żeby dzieci poćwiczyły
chwyt, dotyk – podkreśliła nauczycielka, która wraz Agnieszką Herbą i Dorotą Cajler zorganizowała atrakcje dla uczniów.
Następnym zajęciem było
malowanie widoku znad morza
na płótnie. Na dziełach uczniów

znalazła się woda, piasek, statek,
muszelki i inne charakterystyczne dla lata widoki. Dodatkowo
przed budynkiem czekał wóz
strażacki, który można było
oglądać, zasiąść za kierownicą,
zapoznać się ze sprzętem ratunkowo-gaśniczym.
– Myślę, że będzie to jedna
z imprez, które na stałe zagoszczą w naszym kalendarzu. Jesteśmy coraz bardziej nastawieni
na bezpośrednią reakcję dzieci
– chcemy, żeby to one pożegnały lato, które było takie piękne –
powiedział Jacek Hamowski, wicedyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego przy
ul. Grottgera w Jeleniej Górze.
Przemek Kaczałko
Fot. Przemek Kaczałko
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Wakacyjne wędrówki
Podopieczni Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku latem byli w Zakopanem,
Krakowie i Grudziądzu. Zwiedzali też najbliższą okolicę, m.in.:
Wyspę Sobieszewską, gdańskie zoo i Europejskie Centrum Solidarności. A tuż przed końcem wakacji dzieci dostały nowy samochód. Było to dla nich wyjątkowo udane lato.
Wakacje dla części dzieci
z Domu Korczaka zaczęły się
już w maju. Dwanaścioro z nich
udało się na osiem dni do Zakopanego, gdzie nie tylko mogły
podziwiać polskie góry, ale też
codziennie korzystały z aquaparku. Z kolei 8-osobowa grupa maluchów pojechała do Krakowa,
w którym czekała na nie moc
atrakcji: spacer po Rynku Głównym i zwiedzanie jego podziemi,
wycieczka do zoo, Papugarni,
Klockolandu, Muzeum Lotnictwa, Muzeum Figur Woskowych,
rejs statkiem Legenda. Wyjazdy te zasponsorował właściciel
marki Dobry Hotel. – Wszystkie wyjazdy zorganizowane były
na bardzo wysokim poziomie –
mówi Ilona Puckowska-Pociask,
dyrektor placówki. – Dzieci nie
miały czasu na nudę. Zobaczyły
prawdziwe gospodarstwo góralskie oraz mnóstwo ciekawych

miejsc w Krakowie. Te maluchy,
które ze względów zdrowotnych
nie mogły wyjechać tak daleko,
miały zapewnione atrakcje na
miejscu, m.in. chodziły na spacery do parku oliwskiego, płynęły
promem do Sobieszewa i były na
placu zabaw w Europejskim Centrum Solidarności. Szczególnie
radośnie wspominają wyjazd do
parku rozrywki w Grudziądzu,
gdzie przeżyły niesamowitą przygodę w miasteczku westernowym rodem z Dzikiego Zachodu. Te wakacje były dla nich i dla
nas wyjątkowo aktywne – dodaje Puckowska-Pociask. Liczne
wyjazdy i atrakcje były możliwe
dzięki sponsorom, wolontariuszom oraz przyjaciołom Domu
Korczaka.
Dzieci od niedawna mają
do dyspozycji nowy samochód,
przystosowany do ich potrzeb.
Ford Transit jest przeznaczony do

przewozu 8 osób. Znacznie ułatwi życie małym mieszkańcom
Domu Korczaka oraz ich wychowawcom. – To nowy samochód,
wyprodukowany w 2018 r. – podkreśla Ilona Puckowska-Pociask.
– Nowy ford jest bardzo pojemny. Potrzebowaliśmy drugiego
samochodu, żeby wozić dzieci
na konsultacje lekarskie, do szkół
i na wakacje. Gdy dzieci jednym
autem jadą do szkoły, inne w tym
samym czasie mogą jechać do
lekarza lub na rehabilitację drugim samochodem. Dwa auta dają
nam więcej możliwości. Mamy
teraz optymalne warunki do pracy z naszymi dziećmi, a ja odczuwam pewien wewnętrzny spokój
– mówi z uśmiechem. Auto zostało sfinansowane ze środków
wpłaconych na konto Gdańskiej Fundacji Korczaka „Kochaj
i dawaj przykład” przez słuchaczy
Radia Gdańsk, Fundacji PERN
oraz środków własnych Fundacji.
Koszt zakupu samochodu to ponad 121 tys. zł. Podobny samochód dla dzieci z Domu Korczaka
zakupił w ubiegłym roku również
samorząd województwa pomorskiego.
Pomorskie.eu
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W romskim lokalu dzień pracy zaczyna się i kończy modlitwą

Restauracja

Babci
Nonci

W
cygańskiej
restauracji
„U Babci Nonci” w Gorzowie
Wielkopolskim dzień rozpoczyna się i kończy modlitwą. Nazwa
lokalu została nadana ku czci
Alfredy Markowskiej zwanej
Babcią Noncią, która w czasie
wojny ratowała dzieci romskie,
polskie i żydowskie przed zagładą. Została odznaczona przez
prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Orderem Odrodzenia i Krzyżem
Komandorskim, a w ubiegłym
roku prezydent Gorzowa Wlkp.
Jacek Wójcicki odznaczył ją odznaką honorowego obywatela
nadwarciańskiego miasta. Babcia Noncia ma obecnie 92 lata.
Restauracją zarządza jej wnuk
Robert Doliński – prezes spółdzielni socjalnej oraz szef świetlicy i zespołu wokalno tanecznego
dla dzieci romskich i polskich.
W restauracji pracuje 5 osób,
wszyscy są ze sobą spokrewnieni.
– Codziennie przed otwarciem
i przed zamknięciem modlimy
się. Nasza restauracja jest pobłogosławiona przez Pana Jezusa, bo
my zaczynamy dzień i kończymy
modlitwą, do której razem stajemy – powiedział Robert Doliński, zaznaczając, że Romowie są
katolikami.
Na wprost wejścia znajdują
się wizerunki Matki Bożej m.in
z Medjugorie, krzyż oraz flakonik z winem prawdopodobnie
z Kany Galilejskiej podarowany
przez babcię Noncię. Po prawej
stronie znajduje się wizerunek
Matki Bożej Częstochowskiej.

Robert Doliński

Restauracja została otwarta
dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. 180 tys. zł udało
się pozyskać z Lubuskiego
Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej, które wspierało
Cyganów przy tworzeniu restauracji.
Robert Doliński powiedział: –
W domu modlimy się różnie, jest
czas kiedy się rozmawia indywidualnie, bo dla nas modlitwa jest
rozmową z Bogiem. W mojej rodzinie co wieczór z rodzicami się
modliliśmy i w naszych domach
tak również jest, że modlimy się
z naszymi dziećmi. Prócz tego
każdy z nas ma swoją ulubioną
modlitwę, każdego dnia staramy
się żyć chrześcijaństwem. Modlitw ulubionych mam bardzo
dużo ale taka przeżyciowa to jest
„Tajemnica szczęścia”, muszę ją
odmówić codziennie bo nie zasnął bym gdybym jej nie odmówił.
Odpowiadając na pytanie
o modlitwy przeszedł na zaplecze
i przyniósł książeczkę „Tajemnica szczęścia” piętnaście modlitw
św. Brygidy do naszego Boskiego Zbawiciela i wspaniałe obietnice. Doliński przypomniał, że
codziennie odmawiają także litanie, często do Krwi Chrystusa,

indywidualnie albo w grupach.
Modlimy się z dziećmi, czytamy
Biblię. Postanowiłem sobie, że
przeczytam ją od deski do deski
ze zrozumieniem. Nie czytam
na przymus, tylko wtedy kiedy mogę i czuję, że jest to dobry
czas. Jeszcze jestem w Starym Testamencie. Zawsze proszę Ducha
św. o rozumienie – wspomniał
szef restauracji cygańskiej, podkreślając, że co roku w Gorzowie
organizowany jest romski festiwal zespołów taneczno – wokalnych pod nazwą „Muzyka łagodzi obyczaje”.
– W tym czasie organizujemy degustację potraw romskich,
które cieszą się dużą popularnością i szybko znikają ze stołów. To
nas zainspirowało do utworzenia
punktu gastronomicznego. Chcieliśmy, aby obok wielu kuchni indyjskich czy tureckich powstała
także kuchnia romska, bo przecież
Cyganie w Gorzowie są od zawsze
– powiedział Doliński.
W restauracji podawane są
typowe dania cygańskie, nawet
popularne pomidorowe, gulaszowe, rosół czy bigos mają tutaj
specyficzny smak. W lokalu odbywają się raz w tygodniu próby
zespołów cygańskich, umilając czas posiłku gościom. Na co
dzień brzmi tu romska muzyka.
Wanda Milewska
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Dwie perspektywy,
dwa punkty widzenia
Czasem wystarczy jedna chwila, by wszystko całkowicie się zmieniło. Jedno słowo, jeden gest, jeden uśmiech i
jeden niewłaściwy ruch. Życie potrafi przypominać kalejdoskop, a czasem po prostu lawinę świateł.
Prześladuje nas pytanie czy
łatwiej przyzwyczaić się do
niepełnosprawności, którą ma
się od urodzenia, bądź wczesnego dzieciństwa, czy jednak
łatwiej jest osobie, która większość swojego życia była pełnosprawna. Im dłużej się nad tym
zastanawiamy to wydaje nam
się, że łatwiej jest tym, którzy
oglądają świat z perspektywy
wózka już od samego początku
i tylko takie życie znają. Ludzie
po wypadku często popadają w
depresję i czują się tak jakby
stracili kawałek samych siebie,
bo dotychczasowe marzenia i
plany na przyszłość nagle legły
w gruzach. Jednak osoby niepełnosprawne nie są w stanie
odpowiedzieć na to pytanie z
obu perspektyw, więc poniższy
tekst przedstawia wypowiedzi
z obu perspektyw. Rozmawiam
z panią Karoliną, osobą w pełni
sprawną, oraz panią Anną – osobą niepełnosprawną.
Anna Tokarska: Pani Karolino, gdy była Pani dzieckiem
miała Pani jakąś styczność z
osobami niepełnosprawnymi?
Miała Pani jakąś wiedzę na ich
temat?
Pani Karolina: W mojej rodzinie, kiedy byłam dzieckiem
nie było osób niepełnosprawnych i nie miałam z nimi bliższego kontaktu. Czasem – chyba
jak każdy – spotykałam kogoś

niepełnosprawnego na
ulicy, ale jako dziecko
raczej nie zwracałam
na to szczególnej uwagi. Choć zdarzało się,
że dosłownie przeszywałam kogoś wzrokiem. Gdy byłam trochę starsza, poznałam niepełnosprawnego wujka i spytałam go,
czemu nie ma dłoni. Odpowiedział żartobliwie, że ma ręce, ale
nie ma palców, bo jak był mały
to tak obgryzał paznokcie, że
obgryzł palce. Nie miałam zbyt
dużej wiedzy na temat niepełnosprawnych dopóki nie zaczęłam
chodzić na wolontariat i spotykać się z osobą niepełnosprawną.
Co Panią skłoniło do rozpoczęcia działalności w wolontariacie i pomocy osobie niepełnosprawnej?
Pani Karolina: Mówiąc całkowicie szczerze, to skłoniła
mnie ciekawość i propozycja
opiekunki wolontariatu. Podobała mi się myśl, że mogę komuś pomóc.
Jakie emocje i myśli towarzyszyły obu stronom przed pierwszym spotkaniem?
Pani Karolina: Pierwszy raz
do osoby niepełnosprawnej
przyszłam razem z kolegą i obydwoje czuliśmy się zestresowani
i trochę przestraszeni. Nie wiedzieliśmy, kogo tak naprawdę
spotkamy i jaka ta osoba będzie.

Jednak mimo wszystko byliśmy
ciekawi. Kiedy w końcu doszło
do spotkania okazało się, że ta
niepełnosprawna osoba tak naprawdę nie wygląda inaczej niż
my. Miałam wrażenie, że tak jak
my siedzi na krześle, tylko po
prostu nie wstaje.
Pani Anna: Przed pierwszym
spotkaniem byłam bardzo zestresowana, ponieważ nie wiedziałam, co mnie czeka i bałam
się tego, jak zostanę odebrana
przez nowo poznanych wolontariuszy. Nie wiedziałam, czy
będę w stanie się do nich odezwać i czy znajdziemy wspólny
język.
– Czego się Panie nauczyły z
takich spotkań?
Pani Karolina: Jesteśmy wychowywani w społeczeństwie, w
którym osoby z niepełnosprawnościami są przedstawiane jako
chore, biedne i takie którym
trzeba współczuć, a wręcz się litować. Trochę czasu minęło zanim przyzwyczaiłam się do myśli, że niepełnosprawny to taki
sam człowiek jak pełnosprawny
i można przy nim żartować , nie
trzeba uważać na każde powiedziane słowo, czy gest, a rozmowa może wyglądać zupełnie
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normalnie. Dowiedziałam się,
że nikt nie oczekuje ode mnie litości i specjalnego traktowania,
wręcz odwrotnie: nie jest to zbyt
lubiane, po powoduje przepaści
pomiędzy ludźmi.
Pani Anna: Z czasem nasze
relacje były coraz lepsze i nabieraliśmy do siebie coraz większego zaufania. Nauczyłam się
prosić o pomoc, co na początku
wcale nie było łatwe i przychodziło mi z wielkim trudem.
– Pani Karolino, co by Pani
zrobiła, gdyby nagle stała się
Pani osobą niepełnosprawną?
Pani Anno, a co Pani uważa na
temat życia z niepełnosprawnością? Myślą Panie, że łatwiej się
przyzwyczaić do niepełnosprawności osobie, która była pełnosprawna, czy komuś, kto jest
niepełnosprawny od urodzenia?
Pani Karolina: Mogę tylko
przypuszczać, jakby to wyglądało, aczkolwiek nie jestem w
takiej sytuacji, więc moja wypowiedź będzie tylko dywaga-

cją. Myślę, że ciężko byłoby mi
się odnaleźć w takiej sytuacji,
ponieważ znam życie tylko od
strony osoby zdrowej, która
w każdej chwili może wstać i
iść. Pewnie pierwszymi moimi
myślami byłoby zaprzeczanie
temu, co się stało i niedopuszczanie do siebie prawdy. Nie
chodzi tu o same marzenia czy
plany, które uległby znacznej
zmianie, ale o poczucie swobody i tego, że tak naprawdę nic
mnie nie ograniczało i gdyby
nagle to miało zniknąć, to na początku pewnie uznałabym, że w
jakiś sposób część mojego życia
by się skończyła. To tak, jakby
ktoś po prostu przeciął życie na
dwa kawałki i druga część byłaby czymś całkiem innym bez
tego poczucia samodzielności.
Musiałabym pogodzić się z tym,
że w wielu czynnościach będę
potrzebowała pomocy innych
ludzi. Trudniej byłoby mi się
pogodzić z niepełnosprawnością niż osobie, która zmaga się

z jakąś dysfunkcją od urodzenia
czy wczesnego dzieciństwa, ponieważ ja nie znam innego życia
i przeżywania sytuacji inaczej,
niż osoba w pełnosprawna. Pani
Anna: Jestem osobą niepełnosprawną od urodzenia, mimo to
pogodzenie się z tym faktem, tak
do końca nie jest możliwe. Dopóki jest się dzieckiem, wszystko wygląda zupełnie inaczej i
jeszcze mnóstwo może się zmienić. Jednak jak dorastamy, coraz
bardziej zdajemy sobie sprawę z
tego, że mimo wszelkich starań
tak naprawdę zawsze będziemy zdani na czyjąś pomoc. To
właśnie najbardziej boli. Ciężko
jest ocenić, komu łatwiej się pogodzić z niepełnosprawnością,
bo w obu przypadkach jest to
po prostu trudne, a czasem nawet niemożliwe. Niewiele jest w
życiu rzeczy prostych do zrobienia, czy zrozumienia, więc tak
samo trudno pogodzić się różnymi ograniczeniami.
Anna Tokarska

REKLAMUJ SIĘ (W) TU I TERAZ!
Biuletyn „Niepełnosprawni Tu i Teraz” to:
• 10 lat tradycji
• 8 000 nakładu
• dystrybucja na terenie całej Polski
• zaufanie Czytelników
• aktualizowana na bieżąco strona internetowa
(www.kson.pl)
• dobrze zorganizowany kolportaż
Biuletyn jest bezpłatny co gwarantuje,
że każdy egzemplarz dociera do odbiorcy.
Już kilkaset złotych wystarczy,
by skutecznie dotrzeć z reklamą do odbiorców.
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
ul. Osiedle Robotnicze 47 A, 58-500 Jelenia Góra,
mail: info@kson.pl, tel. 75 75 242 54 lub 661 572 702
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Przedstawiciele gminy żydowskiej dziękowali niepełnosprawnym wolontariuszom

Otoczyli opieką kirkut
W związku z posadowieniem kamiennej tablicy upamiętniającej
żydowską społeczność w przedwojennym Gorzowie Wielkopolskim, zwanym wtedy Landsbergiem, przebywała tu 29. sierpnia
delegacja gminy z Warszawy i Poznania.
Tablicę ustawiono nieopodal
miejsca, w którym znajdowała
się synagoga. Uroczystego odsłonięcia dokonały obok prezydenta Gorzowa Jacka Wójcickiego, Monika Krawczyk – dyrektor

pomagać i przyczyniać się do
polepszania stanu obiektu historycznego. Tu nie ma gminy
żydowskiej, w Polsce jest ich
tylko 9, a 1200 nekropolii, więc
bez udziału ludzi dobrej woli nie

Fundacji Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie i Alicja Kobus – przewodnicząca Gminy
Żydowskiej w Poznaniu.
Dyrektor podziękowała niepełnosprawnym uczestnikom
Stowarzyszenia Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski
za opiekę nad kirkutem. – Jest
to wspaniałe, że są ludzie, którzy przez szacunek dla pamięci współobywateli miasta chcą

Żydzi pojawili się na terenie Gorzowa w drugiej
poł. XIV w. Nie zachowały się wzmianki o istnieniu domu modlitwy w tym
okresie. Pierwsza informacja o gorzowskiej synagodze
pochodzi dopiero z 1557 r.
czyli z okresu po wygnaniu
wszystkich Żydów z obszaru Brandenburgii – podaje
m.in. portal sztetl.org.pl

jesteśmy w stanie zadbać o nie –
mówiła dyr. Monika Krawczyk,
która po odsłonięciu tablicy
pojechała z grupą wolontariuszy obejrzeć cmentarz przy ul.
Gwiaździstej.
Podopieczni gorzowskiego
Wolontariatu, którego prezesem jest dr Wiesław Antosz regularnie odwiedzają nekropolię.
Zbierają i wywożą śmieci, grabią
i wycinają zarośla.
Monika Krawczyk zauważyła,
że wspominając o płonącej syna-

godze, przypomniała sobie, że
dwa lata temu mieszkańcy Gorzowa przeżywali pożar katedry.
– Wszyscy przecież oglądaliśmy
w telewizji jak płonie gorzowski
kościół. Te świątynie są symbolem naszej tożsamości i tego
czym jesteśmy. Także w tamtych
czasach wielu członków gminy
żydowskiej było przerażonych
gdy płonął ich dom – podkreśliła dyr. Fundacji Dziedzictwa
Żydowskiego.
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– Przy okazji spotkaliśmy
się z szefową Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego,
z którą to Fundacją współpracujemy przy dbaniu o cmentarz
żydowski. Tam też stawiane były
kamienie i tablice. A na samym
cmentarzu urządzano imprezy,
sabaty, śmietnik. Od kilku lat
nasi niepełnosprawni zajmują się
cmentarzem i mimo, że ciągle
trzeba sprzątać, jest to miejsce,
które może świadczyć o pamięci
i poszanowaniu kultury i religii
innych ludzi. Mimo deklaracji
niepełnosprawni też są traktowani jako inni, których trzeba
przeprowadzać na stronę tzw.
normalnych. I pewnie dlatego ci
inni potrafili zadbać o cmentarz.
Mamy nadzieję, że uda nam się
nawiązać bliższe kontakty z Fundacją z Warszawy, by poznawać
część kultury, która przez wieki
stanowiła także Polskę – można

przeczytać na stronie wolontariatu http://www.sdsgorzow.pl/
index.php?option=com_content&view=article&id=1039:pami-i-rzeczywisto&catid=2:aktualnoci&Itemid=2
Synagoga została wybudowana w 1854 r. pożar objął cały budynek podczas tzw. Nocy Kryształowej z 9. na 10. listopada 1938 r.
Obecnie stoi tam budynek wielorodzinny.
Treść tablicy oznajmia:
„Pamięci żydowskich mieszkańców Landsberga. Żydzi
mieszkali w Landsbergu od XIV
w. przyczyniając się do rozwoju miasta. W Landsbergu znajdowała się synagoga oraz dom
gminny tzw. kahał. Synagoga
wybudowana w 1854 r. została
spalona podczas nocy kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 r.
przez niemieckie nazistowskie
bojówki. Po 1942 r. ostatni

landsberscy Żydzi zostali deportowani przez Niemców do gett
i obozów zagłady. Przeżyli tylko
nieliczni. Pamięć o nich jest błogosławieństwem”.
Na tablicy jest również herb
Gorzowa Wielkopolskiego oraz
rok odsłonięcia wg dwóch kalendarzy: 2018 i 5778.
Posadowienie tablicy w Gorzowie Wlkp. u zbiegu ulic Zaułek i Spichrzowej, w miejscu,
w którym znajdowała się żydowska świątynia jest efektem ugody
zawartej pomiędzy Związkiem
Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, która zrzekła się
roszczeń wobec nieruchomości,
na których znajdowały się synagoga oraz budynek Zarządu
Gminy Synagogalnej – w zamian
za wzniesienie na koszt miasta,
tablicy upamiętniającej żydowskich mieszkańców Landsberga.
Wanda Milewska
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Listy pani Ziuty

Sprawdzone
pomysły
W czasach kiedy byłam
o jakieś 27 kilogramów młodsza
w telewizji reklamowano margarynę bez cholesterolu. Sprzedawała się całkiem nieźle. Podobno
tylko jeden klient wniósł skargę.
Twierdził, że przybyło mu cholesterolu w okolicach prawego
łokcia. Jednak specjalna komisja
stwierdziła jego winę. Na kromkę chleba posmarowaną znaną
z ekranu margaryną kładł osiem
plasterków wędzonej słoniny,
a zgodnie z zaleceniami producenta mogły być tylko cztery.
Interes kwitł aż do czasu kiedy
jakiś odważny fachowiec publicznie wyjaśnił, że nie tylko
reklamowana, ale każda margaryna nie zawiera cholesterolu,
bo taka jej uroda.
Przypisywanie
sobie znanych cech nie zanikło.
W reklamie nowego sklepu internetowego z odzieżą mowa jest

o tym, że nie narzuca on niczego
klientom. A który narzuca? Na
razie nie wymyślono urządzenia,
które by się wysunęło z ekranu
i zmusiło opornego nabywcę do
kliknięcia w określone majtki.
W sklepach tradycyjnych też niczego się nie narzuca. Sprzedawcy przeważnie mają w głębokim
poważaniu to co robią osoby pętające się między regałami. Czasami tylko zwrócą uwagę przymierzającemu buty, aby w domu
wymył nogi i zmienił skarpetki,
bo klimatyzacja wysiadła. To
jednak nie zobowiązuje do kupienia konkretnego towaru.
Nadal również nie wychodzi z mody ukrywanie różnych podchwytliwych treści
w tekście drukowanym malutkimi literkami. Tak robi firma
oferująca wyjątkowo korzystne
ubezpieczenia motoryzacyjne.
Druk jest nawet całkiem spory, ale za to szybciutko znika.
Jako kobieta ambitna obejrzałam go kilkakrotnie i udało mi
się zapisać treść. Okazało się, że
atrakcyjną zniżkę wyliczono dla
„ubezpieczającego mieszkające-

Warto korzystać z mapy zagrożeń
Mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic
coraz częściej korzystają z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od 1 do 26 września nanieśli
64 zgłoszenia, dotyczące naruszeń
ładu i porządku publicznego.
– Najwięcej zgłoszeń (22) zawierało informacje o miejscach
przekraczania dozwolonej prędkości, 14 zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowego parkowania, 6 – dzikich
wysypisk śmieci, 5 – poruszania się
po terenach leśnych quadami. Było
również sporo zgłoszeń dotyczących
spożywania alkoholu w miejscach
niedozwolonych oraz aktów wandalizmu – informuje podinsp. Edyta
Bagrowska, rzecznik KMP w Jeleniej
Górze.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, wspie-

rające policjantów w codziennej
służbie. Korzystanie z aplikacji daje
mieszkańcom możliwość zgłaszania miejsc, gdzie dochodzi do sytuacji, mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo. Na podstawie tych
informacji, policjanci podejmują
interwencje i eliminują zagrożenia.
Od momentu uruchomienia tego
narzędzia, cieszy się ono dużą popularnością. Mieszkańcy Jeleniej Góry
i powiatu jeleniogórskiego aktywnie
współpracują z Policją w zakresie
stałego wzrostu poczucia bezpieczeństwa w swoim najbliższym otoczeniu.
Policja zachęca do korzystania
z tego nowoczesnego narzędzia.
Warto jest zadbać o bezpieczeństwo
w swojej najbliższej okolicy, poprzez
nanoszenie na mapę występujących

go w Brodnicy, jeżdżącego seatem exeo bez szkód w ostatnich
czterech latach”. Ciekawe ilu takich jest?
Dość nowatorską formę nabierania klienta wymyślił
wytwórca napojów składających
się tylko z wody oraz naturalnego soku, bez cukru, słodzików
i innych tego typu niezdrowych
składników. Na etykiecie dużymi
literami wydrukowano podstawowy smak (przykładowo ananas) oraz małymi nazwy owoców
go wspomagających (truskawka,
jabłko), a całkiem malutkimi
skład napoju. Okazuje się, iż zagęszczony sok jabłkowy stanowi
42 procent, a truskawka i tytułowy ananas reprezentowane są
skromnie – po 2 procent. Trudno określić czy to jest rzeczywiście nabieranie klienta. Wszystko zostało przecież wyjaśnione,
a producent nie może ponosić
odpowiedzialności za to, że nie
wszyscy czytają dokładnie etykiety. Sądzę, że ta forma reklamy
ma przed sobą przyszłość!
Ziuta Kokos
zagrożeń. Pamiętajmy jednak, że
nie jest to aplikacja do zgłaszania
zdarzeń wymagających natychmiastowej interwencji
Policji m.in. w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Tego typu informacje powinniśmy niezwłocznie
przekazywać telefonicznie pod nr
997 lub 112, albo osobiście w najbliższej jednostce Policji.
(112)

Zgłoszenia można przesyłać
do Policji wykorzystując dowolny komputer, tablet lub
telefon komórkowy. Intuicyjny interfejs mapy jest przyjazny dla każdego, nawet dla
niewprawionego użytkownika Internetu.
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WAŻNIEJSZE STRONY
INTERNETOWE
Potrzebujesz porady? Nie wiesz, jak załatwić sprawę? Podajemy
najważniejsze telefony do instytucji, do których najczęściej zwracają się osoby z niepełnosprawnościami.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Infolinia SODiR
– Informacje ws. wpłat obowiązkowych
– Wsparcie dla indywidualnych
osób niepełnosprawnych
tel.: 801 233 554, 22 581 84 10
Narodowy Fundusz Zdrowia –
centrala w Warszawie
Telefony informacyjne dla pacjentów:
– 800 392 976 (infolinia)
– 22 572 60 42 (infolinia)
e-mail: infolinia@nfz.gov.pl, kolejki@nfz.gov.pl
Dane teleadresowe: ul. Grójecka
186, 02-390 Warszawa, tel. 22 572
60 00, faks 22 572 63 33
Infolinie NFZ
Pod numerami infolinii oddziałów
wojewódzkich NFZ można uzyskać informacje dotyczące m.in.:
– danych teleadresowych placówek medycznych i gabinetów
mających umowę z NFZ,
– danych teleadresowych placówek NFZ,
– zasad korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej,
– zasad i miejsc udzielania pomocy medycznej w nocy, weekendy i święta,
– zasad udzielania świadczeń i
funkcjonowania systemu powszechnego
ubezpieczenia
zdrowotnego,
– dokumentów potwierdzających
prawo do świadczeń, systemu
e-WUŚ, systemu ZIP, wysokości składki, zasad uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego,

– zasad koordynacji systemów
zabezpieczenia zdrowotnego w
krajach Unii Europejskiej,
– zasad korzystania i miejsc
wykonywania świadczeń w
ramach programów profilaktycznych finansowanych przez
NFZ.
Dzwoniąc na infolinie „kolejkową”
można dowiedzieć się, gdzie kolejki oczekujących na świadczenia
medyczne są najkrótsze i jaki jest
czas oczekiwania do poszczególnych placówek medycznych.

merów stacjonarnych, (58) 58
55 107 – dla numerów komórkowych i telefonów z zagranicy
12. Śląski – tel. (32) 79 00 903, 801
002 903, 800 800 008
13. Świętokrzyski – tel. (41) 36 46
288, 800 060 213
14. Warmińsko-Mazurski – tel.
194 88, (89) 194 88, (89) 62 71
277, 800 133 773, 800 133 773
15. Wielkopolski – tel. 800 800
895, 800 800 895
16. Zachodniopomorski – 801 002
272, (91) 88 19 972, 800 804 016

Numery infolinii ogólnych i „kolejkowych” w oddziałach wojewódzkich NFZ
1. Dolnośląski – tel. (71) 79 79 100,
800 804 001
2. Kujawsko-Pomorski – tel. (52)
55 57 706, 801 002 706, 800 007
706
3. Lubelski – tel. 194 88, (81) 194
88, 800 804 003
4. Lubuski – tel. 801 002 110, (68)
41 10 110, 800 007 798
5. Łódzki – tel. 801 002 275, (42)
29 99 275, 800 007 725
6. Małopolski – tel. (12) 194 88,
(12) 29 88 386, (12) 29 88 404,
800 007 797
7. Mazowiecki – tel. (22) 45 67 401,
800 804 007
8. Opolski – tel. 194 88, (77) 194
88, 800 804 008
9. Podkarpacki – tel. 800 804 009,
800 804 009
10. Podlaski – tel. (85) 74 59 500,
800 804 010
11. Pomorski – tel. 801 002 246 –
dla numerów stacjonarnych,
(58) 58 55 107 – dla numerów
komórkowych i telefonów z zagranicy, 801 002 246 – dla nu-

Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513
Warszawa
informacja w MRPiPS: 222-500108
informacja w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów: 222-500-115
e‐mail: info@mrpips.gov.pl
Pełnomocnik Rządu do Spraw
Osób Niepełnosprawnych
ul. Nowogrodzka 11, 00– 513 Warszawa
telefon: (22) 529 06 00
adres korespondencyjny Biura:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513
Warszawa
e-mail: sekretariat.bon@mrpips.
gov.pl
Pomoc społeczna
Portal Pomocy Społecznej, w którym znajduje się obszerna baza
miejskich i powiatowych ośrodków
pomocy społecznej: www.ops.pl
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KRZYŻÓWKA z KSON-em

Nr 25

Litery z ponumerowanych pól utworzą rozwiązanie, fraszkę Tadeusza
Szyfera. Hasło należy wpisać w miejsce obok, wyciąć, przykleić na
kartkę pocztową i przesłać na adres redakcji: Niepełnosprawni Tu
i Teraz, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra z dopiskiem
„Krzyżówka nr 24”, bądź przynieść osobiście, w terminie do 15
LISTOPADA 2018 r. Spośród nadesłanych odpowiedzi rozlosujemy
nagrodę – niespodziankę. Ze zwycięzcą skontaktujemy się telefonicznie
bądź drogą mailową. Nagrody w konkursie przekazał KSON oraz
Wydawnictwo AD REM. Autorem krzyżówki jest Henryk Suchodół.

ROZWIĄZANIE

__________________

Moje dane osobowe:
imię i nazwisko: .....................................................
adres: .......................................................................
telefon (mail): .........................................................
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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 Ziemi Jeleniogórskiej
– porady mediatora sądowego
– porady asystenta rodziny
– porady dietetyka

CENTRUM CZYNNE JEST:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 10.00-16.00
tel. 75 752 42 54
infolinia 800 700 025

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 ds. Karnych i Cywilnych

Dorota Gniewosz
Radca Prawny

Mateusz NOWAK
Radca Prawny

Bernadetta BASZAK
Psycholog

Ewa KNYCHAS
Doradca ds. poradnictwa
socjalnego i rodzinnego

Alicja MROCZKOWSKA
Dietektyk

Paulina DOBROWOLSKA
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

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!
Czytaj więcej w e-biuletynie: www.kson.pl oraz na facebooku 39
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