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Wyciągną rękę
do przedsiębiorców
Od 25 września tego roku
wchodzi w życie zmiana
ustawy o rehabilitacji. Nowe
zapisy mają być korzystne
dla pracodawców.
Ustawa z 19 lipca 2016 roku
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza istotną
zmianę dla pracodawców, którzy
w wyniku naruszenia przepisów
otrzymali decyzję nakazującą
zwrot nienależnie pobranego
dofinansowania i muszą je zwrócić do Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zalegający podmiot może
otrzymać jednorazowo ulgę w
postaci rozłożenia na raty części
lub całości kwoty zobowiązania
lub odroczenia terminu jej płatności. Musi on złożyć wniosek
o rozłożenie na raty części lub
całości kwoty zobowiązania lub
odroczenie terminu jej płatności (wzór do pobrania na stronie pfron.org.pl). Okres spłaty
należności nie może być dłuższy
niż dziesięć lat od dnia zawarcia
umowy.

Są jednak obostrzenia. W
przypadku nie dotrzymania
któregokolwiek z terminów zapłaty należności określonych
w umowie, albo też dokonania
niepełnej wpłaty, umowa ulega
rozwiązaniu a należność staje się
natychmiast wymagalna wraz z
odsetkami.
Fakt rozłożenia na raty lub
odroczenia terminu płatności
nie będzie wykluczał pracodawcy z możliwości ubiegania się o
dofinansowanie za bieżące okresy, ale do momentu powstania
dalszych zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczających ogółem kwotę 100
zł.
Należy pamiętać, że pracodawca ma również możliwość
starania się o umorzenie odsetek
od należności głównej, pod warunkiem że kwota główna zostanie spłacona nie później niż w
ciągu trzech miesięcy od otrzymania wezwania do zwrotu.
Wykaz dokumentów, wymaganych do przesłania ma
zostać umieszczona na stronie
PFRON-u (pfron.org.pl), w zakładce „Obsługa dofinansowań i
refundacji”.
PFRON, R.Z.

Konsultacje
zakończone
15 września zakończyły się
konsultacje społeczne, prowadzone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Ministerstwem
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki nim mają zostać
wypracowane propozycje zmian
w prawie, wspierające środowisko
osób niepełnosprawnych.
Za pośrednictwem formularza zamieszczonego na witrynie
PFRON, a także mailem i w drodze
korespondencyjnej do Funduszu
wpłynęło blisko 400 różnych propozycji – od jednostek samorządu,
pracodawców, organizacji pozarządowych i samych osób niepełnosprawnych. Były to pierwsze tak
szerokie konsultacje ustawy o rehabilitacji, w których każdy mógł
zgłosić swoje uwagi. Informacje
o konsultacjach zamieszczaliśmy
także w naszym biuletynie oraz na
stronie kson.pl.
– W najbliższym czasie
wszystkie propozycje zostaną
przeanalizowane i zebrane w
jedną całość, w formie raportu.
Wasze zaangażowanie przyczyni
się do unowocześnienia systemu
wsparcia osób niepełnosprawnych, funkcjonującego już 25 lat
– informuje Wydział Komunikacji Społecznej PFRON-u.
Raport ma być podstawą do
prac legislacyjnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
M.D.
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Edukacja ekologiczna seniorów
razem z KPN
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych we
współpracy z Karkonoskim Parkiem Narodowym
po raz kolejny zorganizował bezpłatne warsztaty
edukacji ekologicznej dla seniorów i osób z niepełnosprawnością, których głównym zadaniem
jest ukazanie wpływu antropopresji (oddziaływania) na przyrodę Karkonoszy oraz rozwijanie potrzeby ochrony środowiska.
Tegoroczna edycja odbędzie
się na przełomie września i października. W ramach programu
przewidziane są:
21 września – odwiedziny
w Karkonoskim Banku Genów
KPN, gdzie uczestnicy warsztatów poznają „sekrety” porostów
i ich wpływ na życie człowieka.
Po zapoznaniu się ze światem
mchów i porostów rozpocznie
się gra terenowa – spacer po lesie z mapą w ręku.
28 września – KSON i KPN
zaprasza do Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu.
Zajęcia rozpocznie wędrówka
„Doliną Wilczego Potoku”, następnie w Centrum Informacyjnym odbędzie się prezentacja
multimedialna pt. „Laboranci

w Karkonoszach”. W planie jest
również obserwacja różnych gatunków roślin, skał, minerałów
pod binokularem oraz zwiedzanie Domku Laboranta.

„

5 października – uczestnicy
warsztatów odwiedzą Karkono-

Zapisy
w biurze KSON,
przy ul. Osiedle
Robotnicze 47a
w Jeleniej Górze
lub telefonicznie:
75 75 242 54.

„

skie Centrum Edukacji Ekologicznej KPN w Szklarskiej Porębie, gdzie spotkają się z historią,
zmianami jakie zachodziły w
krajobrazie Karkonoszy na przestrzeni 25 lat.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest autorem konkursu „Program Edukacji Ekologicznej
dla Dolnego Śląska” i współfinansuje zadanie pn. „Edukacja
ekologiczna seniorów i osób z niepełnosprawnościami”, dając
możliwość nie tylko poznania od strony turystycznej regionu
ale przede wszystkim rozwijania świadomości potrzeby ochrony środowiska przez człowieka oraz życia zgodnie z zasadami
ekologii.

Trasy warsztatów zostały tak
dobrane, aby były w pełni dostępne i bezpieczne dla osób z
niepełnosprawnością i seniorów.
Dotychczasowa,
10-letnia
współpraca niepełnosprawnych
i seniorów z KPN opierała się
głównie o aspekty poznawczo–
rekreacyjne propagując i rozwijając aktywność turystyczną.
Według informacji KPN, w
ciągu roku odwiedza Karkonosze około 30 tys. osób z różnymi
dysfunkcjami co stanowi około
10 proc. wszystkich turystów.
Niebagatelny wpływ miało na
to otwarcie dla osób niepełnosprawnych trasy z Kopy do równi pod Śnieżką, która jest nadal
jedynym tego typu szlakiem w
Polsce. Obszar Kotliny Jeleniogórskiej i Karkonoszy to wyjątkowa atrakcja turystyczna, która
odpowiednio zagospodarowana,
przystosowana do odwiedzin
osób z dysfunkcjami może stać
się miejscem wypoczynku dla
seniorów oraz ponad 5 mln osób
niepełnosprawnych w Polsce i
około 80 mln niepełnosprawnych Europejczyków.
(A.D.)

Czytaj więcej w e-biuletynie: www.kson.pl oraz na facebooku
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KSON – czyli 15 lat minęło
Rozmowa z prezesem Stanisławem Schubertem
Karkonoski Sejmik Osób
Niepełnosprawnych obchodzi w tym roku jubileusz. To
okazja nie tylko do wspomnień, ale przede wszystkim
do podsumowania dokonań
i porażek oraz o planach na
przyszłość… O tym wszystkim mówi prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej
Górze Stanisław Schubert.
Robert Czepielewski: Panie prezesie zbliżają się uroczystości 15-lecia działalności KSON-u to wymarzona okazja, żeby dowiedzieć się
co takiego wydarzyło się w waszej
działalności w tym okresie.
Stanisław Schubert – Rocznica de facto minęła w marcu, ale ze
względu na trudną sytuację finansową, jaką mieliśmy na początku roku,
obchody tego święta przesunęliśmy
na jesień.
– W jakich okolicznościach powstał Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych?
– To jest cała historia i muszę
w tym miejscu opowiedzieć trochę o sobie. W 1994 roku jadąc do
Warszawy uległem wypadkowi samochodowemu. Następstwa tego
wypadku, czyli częściowa utrata
wzroku, uniemożliwiły mi dalsze
funkcjonowanie zawodowe. Musiałem jakoś odnaleźć się w tych
nowych warunkach. Zacząłem interesować się organizacjami, które
pomagają osobom niepełnosprawnym i uczestniczyć w ich życiu.
I tak powstał KSON?
– Nie, jeszcze nie. KSON powstał z czasem, w marcu 2001 roku,

a wypadkową tego wydarzenia był
fakt, że przypatrując się działalności
organizacji, działających na rzecz
osób niepełnosprawnych, zobaczyłem, że są skonfliktowane ze sobą.
Pomyślałem więc, że trzeba zrobić
wszystko, aby to całe środowisko
zjednoczyć. Skrzyknęło się wówczas
17 reprezentantów przeróżnych organizacji i postanowiliśmy stworzyć
KSON.

– Jego początki też nie wyglądały różowo?
– To prawda, a wynikało to z
tego, że ja od początku byłem zwolennikiem transparentności naszego działania. Po drugie, moim
pomysłem na działalność KSON-u
była ścisła pomoc osobom niepełnosprawnym, co nie odpowiadało
części moich interlokutorów. Nasze
drogi się rozeszły i ta sytuacja trwa
do dziś.
– Z tych 17 założycielskich organizacji obecnie w ramach KSON
działa 12.
– I wszystkie działają na potrzeby osób niepełnosprawnych, chociaż są też takie struktury jak np.
Towarzystwo Karkonoskie czy też
Stowarzyszenie Promenada Bobru,
które w swoich szeregach grupują
też ludzi zdrowych. Bo też i naszą
misją przy tworzeniu nowych stowarzyszeń jest takie sformułowanie
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statutu, żeby mogły w nich uczestniczyć także ludzie zdrowi. Tak konsolidacja, czyli integrowanie sejmiku z
resztą społeczeństwa jest konieczna.
Bo trzeba sobie wyjaśnić jedno. Bez
osób zdrowych i uświadamiania ich
o problemach niepełnosprawnych
żadna instytucja i organizacja nie
ma szans istnienia i pomagania.
– Jak przez te wszystkie lata
układa się współpraca, kolokwialnie mówiąc, z miastem?
– Powiem tak… „Przeżyliśmy”
kilku prezydentów i kilkudziesięciu
radnych. To jest cała mozaika zachowań i reakcji. Od wspaniałych
przykładów współpracy i wspieranie naszej działalności czy też zarządzanie, przez konflikt.
– Co ma pan na myśli?
– Najłatwiej skonfliktować ludzi
poprzez pieniądze, a właściwie mówiąc nierównomierne finansowanie. Temu dam tysiąc, temu pięćset,
temu sto, a temu w ogóle. Sprawia
to, że wiele organizacji na tym tle
wdaje się w niepotrzebne przepychanki.
– Ma pan jakieś lekarstwo na tę
sytuację?
– Jesteśmy też organizacja strażniczą. W swoim statucie mamy zapisane monitorowanie transparentności życia publicznego, a do tych
rzeczy należą sprawy gospodarowania środkami publicznymi. Chcemy, żeby to gospodarowanie było
przejrzyste i jasne, a to nigdy takowe nie było. Jako członek rady pożytku publicznego preferuję zmianę
systemu ocen składanych wniosków
konkursowych. Na co oczywiście
zgody nie ma.
– Jak wygląda obecnie świadomość społeczeństwa w odniesie-

niu do problemów osób niepełnosprawnych?
– Wiele się zmieniło. Unia Europejska ogłosiła 2003 rok, europejskim rokiem osób niepełnosprawnych. Wtedy wydano ogromne
pieniądze na najróżniejsze konferencje, które nie miały może zbyt
wiele wspólnego z życiem doczesnym osób niepełnosprawnych, ale
został nagłośniony problem osób
niepełnosprawnych, że są, istnieją, że potrzebują pomocy i to jest
ewidentna korzyść tych ogromnych
nakładów finansowych. Mało tego,
po 2003 roku zaczęły się ukazywać
projekty dla tych grupy, a organizacje niosące pomoc dla niepełnosprawnych zaczynały być przedsiębiorstwami.
– KSON to nie tylko działalność
w Jeleniej Górze i powiecie jeleniogórskim.
– Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych był pomysłodawcą akcji pod nazwą Nadodrzański
Klaster Ekonomii Społecznej. I w ramach tej akcji stworzyliśmy projekt
pod nazwą Centrum Wsparcia i Informacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt ten ma na celu ujednolicenie norm i przepisów dotyczących
osób niepełnosprawnych. Proszę
sobie wyobrazić, że obecnie w tak
prozaicznej sprawie jak parkowanie
samochodów przez osoby niepełnosprawne inne przepisy dotyczą w
Jeleniej Górze, a inne we Lwówku.
Takie rzeczy trzeba unormować. W
tych wszystkich województwach
KSON posiada swoje biura terenowe i swoich pracowników. Udzielamy porad prawnych także dla osób
z tych rejonów.

– Odwiecznym problemem z jakim zderzają się niepełnosprawni
to trudności w podjęciu przez nich
pracy. Jakie rozwiązania wprowadził KSON?
– Praca dla niepełnosprawnych
jest rzeczą najważniejszą. To praca
powoduję, że rozwijają się, że nie
są zamknięci w domach. Niestety
wciąż jest niska świadomość pracodawców, że mogą otrzymać ogromne dofinansowania do zatrudnienia
osób niepełnosprawnych. Im wyższa
grupa tym wyższe dofinansowanie,
które sięga nawet 100 proc. kosztów związanych z zatrudnieniem.
Widząc problem na rynku pracy
otworzyliśmy Społeczną Agencje
Zatrudnienia, która zajmuje się
przede wszystkim nawiązaniem
kontaktu osoby niepełnosprawnej z
pracodawcami. W chwili obecnej w
naszej agencji pracy mamy zarejestrowanych około 450 osób. Trzeba
też uczciwie przyznać, że jest grupa
niepełnosprawnych, która nie chce
pracować. Wychodzą z założenia,
że mają przyznaną rentę i to im wystarcza.
– Najnowszy pomysł KSON-u to
projekt „ Bezpieczna Szkoła”…
– Właśnie go wprowadzamy.
Wygraliśmy konkurs organizowany przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Jego wartość to około 8 000 000 zł. Projekt polega na
utrwaleniu pewnych zachowań i
obsługi szkół wszystkich stopni
na przypadek wtargnięcia osoby
trzeciej. Pracowników szkół trzeba
uświadomić i przeszkolić w takich
prostych sprawach, jak chociażby
wydawanie komend podczas zagrożenia, bo na komendę padnij, zdro-

we dzieci tak zrobią, ale autystyczne
z dużym prawdopodobieństwem
wstaną. Zupełnie inaczej będą się
zachowywały dzieci niedowidzące
lub dzieci niedosłyszące.
– O działalności KSON-u można rozmawiać godzinami. Ale na
pewno w tym 15 letnim okresie
waszej działalności pojawiły się
porażki.
– Oczywiście. Naszą największą
porażką jest to, że nie udało nam się
zintegrować wszystkich organizacji.
Niestety nie jest to chyba możliwe.
Są trzy lub cztery osoby, które powodowane jakąś formą zawiści skutecznie to uniemożliwiają.
– Zbliżają się „Ksonalia”, organizowane z okazji jubileuszu, co
jest w programie?
– Rozpoczynamy 11 października dniami zdrowej kuchni. Przyjadą do nas specjaliści, którzy pokażą
jak można zdrowo grillować. Drugi
dzień to impreza „Ruch to zdrowie”
czyli zwiedzanie i spacery po okolicznych wzgórzach. Po powrocie
diabetycy poczęstują nas dietetycznym bigosem. Trzeci dzień to Randevu przy grillu. Tą imprezę przygotowuje Karkonoska Akademia
Aktywnych Seniorów. Natomiast w
piątek, 14 października w Zdrojowym Teatrze Animacji, gdzie przy
patronacie Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezydenta
Jeleniej Góry i Dyrektora PFRON-u
odbędą się główne obchody „15 Lat
Minęło” .
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Tekst i fot. Robert Czepielewski

Tydzień otwartych dni KSON-u „Ksonalia 2016” zaplanowano od 11-14 październik. W programie:
otwarte imprezy plenerowe na wyremontowanym już zapleczu KSON, prezentacja zdrowego żywienia,
wycieczki krajoznawcze po okolicy oraz zawody i zabawy ruchowe. 14 października od godziny 15:00 w sali
Teatru Zdrojowego w Cieplicach rozpocznie się integracyjne spotkanie, w czasie którego podsumujemy
15 lat swego istnienia, podziękujemy tym, którzy na to zasługują, wręczymy wyróżnienia i odznaczenia
państwowe, a także plakietki Ambasadorów – Ludzi Otwartych Serc. Na zakończenie Ksonaliów Teatr
Zdrojowy przygotuje specjalny okolicznościowy spektakl „Dekameron”. Ksonalia dofinansowane są ze
środków Urzędu Miasta Jelenia Góra.

Czytaj więcej w e-biuletynie: www.kson.pl oraz na facebooku
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Będzie powtórka niezwykłego
zlotu niepełnosprawnych
„Trzymali się za ręce. Stojąc
w braterskim kręgu, odśpiewali hymn caravaningowców” – tak wyglądał zlot
pod hasłem: „Karkonosze
bez barier” w 2009 roku. Do
Miłkowa zjechały wówczas
72 załogi z całej Polski. W
przyszłym roku na Wiśniowej Polanie w Miłkowie zorganizowany zostanie kolejny
taki zlot, tym razem międzynarodowy. Obecnie trwają
rozmowy dotyczące szczegółów tej imprezy. Zapisy ruszą
w lutym 2017 roku.
Pierwsza edycja imprezy
odbyła się 2009 roku, po czym
organizatorzy zaprzestali kontynuacji, bo w kalendarzach
podobnych imprez w Polsce
i Europie, pojawiło się sporo
przedsięwzięć. Teraz, po latach,
zlot wraca, bo jest duże zainteresowanie tą formą spędzania wolnego czasu…

Do zobaczenia
w Miłkowie

Pokonujemy Bariery. Karkonosze 2017’. Pod takim hasłem
odbędzie się przyszłoroczny zlot
osób niepełnosprawnych. Jak zapowiadają organizatorzy: Polska
Federacja Campingu i Caravaningu oraz Wiśniowa Polana w
Miłkowie, impreza zaplanowana
jest na 29. czerwca 2017 roku w
Miłkowie (koło Jeleniej Góry).

Atrakcji nie zabraknie

– Główną atrakcją dla uczestników będą wycieczki po regio-

nie, a także liczne konkurencje
zorganizowane „z przymrużeniem oka”. Dla panów będą konkurencje zręcznościowe i konstruktorskie, dla pań – kulinarne.
Wszystko to z dawką dobrego
humoru i świetnej zabawy – zapowiada Krzysztof Wiśniewski,
menadżer Wiśniowej Doliny.
– Ogłoszenia będą zamieszczone też na facebooku i na stronach międzynarodowych, bo
do udziału zapraszamy również
niepełnosprawnych z zagranicy
– dodaje K. Wiśniewski. – Obecnie trwają rozmowy i ustalenia
dotyczące szczegółów imprezy. Do udziału chcemy zaprosić
również Ministerstwo Turystyki
– dodaje współorganizator.
Do udziału organizatorzy
zapraszają wszystkie osoby
niepełnosprawne, nie tylko
na wózkach inwalidzkich, ale
z rożnymi dysfunkcjami. Zapisy ruszą w lutym 2017 na
stronie internetowej Polskiej
Federacji Campingu i Caravaningu: www.pfcc.eu oraz
stronie Wiśniowej Polany:
www.camping-milkow.karkonosz.pl.
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A jak było na zlocie niepełnosprawnych w 2009 roku. Oto relacja
Czterodniowy zlot (13 – 16
sierpnia) upłynął szybko i bardzo
aktywnie. 45 z 72 załóg wzięło
bowiem udział w II Eliminacjach
Ogólnopolskiego Konkursu Caravaningu Polskiego Związku
Motorowego. Niezapomniane
emocje zagwarantował bogaty
zestaw konkurencji, które w ramach współzawodnictwa przygotował Stefan Olejnik. Były to
zadania atrakcyjne i nie zawsze
łatwe. Trzeba było wykazać się
w nich bowiem nie tylko rzetelną
wiedzą (np.o pomocy przedlekarskiej czy też o rodzajach nasion
drzew) . Wszystko to – w ramach
Maratonu Rodzinnego. Konkurencji było mnóstwo, a zma-

gania z przeciwnikami i własną
słabością toczyły się w malowniczej scenerii Leśnego Banku
Genów, z widokiem na Śnieżkę.
Poza współzawodnictwem dorosłych – swój konkurs miały
i dzieci. Zarówno te przyjezdne,
jak i miejscowe – z Jeleniej Góry.
Do wspólnej zabawy zaproszono
bowiem wychowanków tamtejszego Domu Dziecka. Konkursowe harce nie wyczerpywały
oczywiście zestawu atrakcji. Było
także przejażdżki wąskotorówką,
wycieczki autokarowe do Skansenu Miniatur i kowbojskiego
miasteczka. Niezwykłym przeżyciem okazała się wycieczka
na Śnieżkę, poprowadzona przez

Stefana Olejnika. Uczestnicy nie
tylko mieli okazję sprawdzić swą
kondycję i napawać się górskimi pejzażami. Prawdziwą niespodzianką było spotkanie pod
szczytem z... Vaclavem Klausem,
czeskim prezydentem. Wielkim
zaś przeżyciem – udział w dorocznym spotkaniu licznej grupą
turystycznych przewodników,
połączonym z górską mszą św.
Na zakończenie – zanim spleciono wielki krąg – nagrodzono
zwycięzców licznych konkurencji. A potem – poniosła się
pieśń...
Tekst:
Angelika Grzywacz-Dudek
Fot. Użyczone
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W całej Polsce okres letni to
czas wyjazdów na wycieczki, turnusy rehabilitacyjne,
pielgrzymki oraz wczasy
wypoczynkowe. Jak co roku,
cieszyńskie koło terenowe
Polskiego Związku Niewidomych zorganizowało trzydniową wycieczkę na opolszczyznę.
Grupa 36 niewidomych, słabo
widzących i ich przewodników
odwiedziła ziemię opolską z jej
zabytkami i ciekawymi miejscami
do „zobaczenia”.
W pierwszym dniu głównym
celem była Góra Świętej Anny
z Sanktuarium Św. Anny. Jest
to obiekt największego kultu na
ziemi opolskiej. Każdego roku
odwiedza to miejsce duża liczba
turystów oraz pątników przybywających do tego miejsca.
Miejscami godnymi zwiedzenia na Górze Św. Anny są m.in.
Zespół kaplic kalwaryjskich–
Wybudowany w 1709 roku, liczy
obecnie 35 kaplic i 2 kościoły.
Corocznie odbywają się przy nich
obchody kalwaryjskie, gromadzące dziesiątki tysięcy pielgrzymów
oraz Ołtarz papieski. Upamiętnia
spotkanie z Janem Pawłem II milionowego tłumu pątników w dniu
21 czerwca 1983.
Obok Sanktuarium w tym
miejscu zobaczyliśmy monument
autorstwa Xawerego Dunikowskiego, upamiętniający III Powstanie Śląskie. Po drodze był również
Gogolin.
– Wielką atrakcję stanowił
pomnik Karolinki i Karliczka
w Gogolinie, który w tym dniu
ubrany był w śląskie stroje ludowe, które ocieplały i nadawały innego charakteru tym postaciom

– wspomina Wiesława Kopoczek;
organizatorka wyjazdu i prezes cieszyńskiego koła Polskiego
Związku Niewidomych.
Późnym popołudniem grupa
dotarła na miejsce zakwaterowania w centrum Opola, skąd po
zakwaterowaniu i posileniu się
osoby dysponujące jeszcze siłami
udały się na wieczorny spacer po
pięknie podświetlonej „opolskiej
Wenecji”, opolskim Rynku i parkami znajdującymi się w pobliżu.
Większość kamienic znajdujących się na rynku została odbudowana po II wojnie światowej.
Jednak większość z nich nie nawiązuje do stanu i wyglądu z czasów przedwojennych. Architekci
poszli bardziej w stronę budowli z
okresu baroku.
Drugi dzień to przede wszystkim zwiedzanie z przewodnikiem
Muzeum Wsi Opolskiej, gdzie
osoby całkowicie niewidome mogły oglądać przez dotyk wyposażenie szkoły, kuźnię, młyn oraz
zgromadzone na terenie Muzeum
ule, maszyny rolnicze. Muzeum
Wsi Opolskiej w Opolu jest jedynym muzeum na wolnym powie-
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trzu w województwie opolskim i
jednym z czterech położonych w
historycznych granicach Śląska.
Na terenie muzeum znajduje się
bogata plenerowa ekspozycja zabytków drewnianej architektury
wiejskiej Śląska Opolskiego.
Drugą część dnia poświęciliśmy na poznawanie opolskiego
centrum i znajdujących się wokół
niego miejsc godnych zobaczenia.
Były to: kościoły, nekropolia książąt opolskich. Wielkie wrażenie
na uczestnikach wycieczki zrobił
Amfiteatr Opolski i górująca nad
nim wieża piastowska. W amfiteatrze, co podkreślali uczestnicy,
była rewelacyjna akustyka.
– Przekonaliśmy się o tym, kiedy nasz kolega Marian Jakuciński
bez mikrofonów i nagłośnienia
wykonał na scenie znaną piosenkę z Beskidu Śląskiego „Szumi jawor”. Każde słowo słyszalne było
przez nas w najwyższym miejscu
amfiteatru. Występ Mariana nagrodziliśmy burzliwymi oklaskami – relacjonuje Kopoczek.
Amfiteatr to nie tylko scena z
której raz w roku relacjonuje się
opolski Festiwal Polskiej Piosenki.

To również Opolski Akropol, Czyli Wzgórze Uniwersyteckie wznoszące się nad miastem na wysokości 165 mn.p.m.
– Mogliśmy usiąść na krzesełku naprzeciwko Agnieszki Osieckiej, zaśpiewać piosenkę „Starsi
panowie”, powiedzieć Niemenowi,
że „Ten świat jest jeszcze dziwniejszy od tych czasów w którym to
śpiewał – dodaje Kopoczek
Trzeci dzień to powrót na cieszyńską ziemię. Podczas przejazdu
odwiedziliśmy pocysterski zespół
pałacowo-klasztorny w Rudach
Raciborskich. Słów podziwu brakuje dla ludzi, którzy doprowadzają z ruin do dawnej świetności
takie obiekty. Wspaniała lekcja
historii i historii sztuki, którą nam
wygłosił przewodnik a zarazem
kustosz tego obiektu, na długo pozostanie w naszej pamięci.
Odwiedziliśmy również Racibórz, a tam zarówno zamek i rynek. – Można powiedzieć, że ten
etap wycieczki to coś dla ciała, bo
duch błądził jeszcze gdzieś poza
nami i czas powrotu do domu
zbliżał się nieuchronnie – mówi
na koniec Kopoczek.
Pierwsze dni września to wyjazd 23 osobowej grupy z cieszyńskiego koła do Szczyrku na…
Górski Rajd Pieszy.
Tydzień wcześniej ten sam
ośrodek testowała grupa niewidomych, słabo widzących i ich opiekunów z bielskiego koła grodzkiego. Uczestnicy wycieczki z Bielska

jak i Cieszyna mówią, że ośrodek
jest świetnie dostosowany dla niewidomych oraz niepełnosprawnych.
Bazą wypadową i miejscem zakwaterowania był „Gościniec Kaprys” w samym centrum Szczyrku
przy ul. Myśliwskiej, w odległości
100 metrów od kolejki na Skrzyczne.
Obok gościńca w odległości 20
metrów znajduje się lokal gastronomiczny w którym grupy mogą
liczyć na ciepłe posiłki przez cały
dzień. Serwują tam dania kuchni
polskiej czy góralskiej.
Pierwsze dwa dni pogoda nie
była zbytnio sprzyjająca na górskie wycieczki więc ograniczyliśmy się do spacerów po centrum
Szczyrku. Spacerowaliśmy wyremontowanym deptakiem w stronę
budynku urzędu miasta pod podobno bardzo ładnie prezentującą się fontannę. Podeszliśmy pod
kompleks skoczni narciarskich,
które służą kadrowiczom Polski i
innym skoczkom podczas przygotowań do sezonu. Rozgrywane
są tutaj także mistrzostwa Polski.
Wybraliśmy się też pod wodospad
znajdujący się w niedalekiej odległości od „Cyprysa”.
Trzeci dzień powitał nas piękną, słoneczną pogodą i po śniadaniu grupa osób, która czuła się na
siłach, udała się do Sanktuarium
Matki Bożej Królowej Polski w
Szczyrku (Sanktuarium „Na Górce”). Jest to miejsce licznych piel-

grzymek do cudownego obrazu
Matki Bożej i cudownego źródełka. Przejście tej trasy zajęło osobom niepełnosprawnym (niewidomi) w obie strony niecałe cztery
godziny.
Po obiedzie i krótkiej przerwie
część grupy podeszła pod dolną
stację kolejki linowej i wyjechała
na szczyt Skrzycznego, który jest
bodaj największą atrakcją Szczyrku wraz kompleksem skoczni narciarskich. Pozostałych można było
spotkać na spacerze w centrum
Szczyrku.
Czwarty dzień to ostatnie zdjęcia wykonywane przez tych którzy
to jeszcze potrafią i po obiedzie
powrót przez Bielsko Biała już do
swoich domów.
Na pewno zostało wiele miejsc,
które w tych rejonach można zwiedzić, ale z racji dysfunkcji osób
niewidomych i słabo widzących i
tak wiele udało się przejść, posłuchać audiodeskrypcji i zobaczyć
dotykiem czyli mówiąc językiem
niewidomych „obrajlować”. Na
pewno w tym sezonie były to dwa
wspólne wyjazdy zorganizowane
przez cieszyńskie koło, ale z końcem roku będzie do wspominania
wiele innych wyjazdów do m.in.
Sarbinowa, Ustronia Morskiego,
Jastrzębiej Góry na turnusy rehabilitacyjne czy Grecji.
Andrzej Koenig
niewidomy
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KOLEJNE BIURO POSELSKIE
W SEJMIKU KARKONOSKIM
W siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze 9
września otwarto uroczyście
społeczne biuro poselskie
Elżbiety Stępień – posłanki
Nowoczesnej. Wcześniej, podobne biura w tym miejscu
otworzyły już Lidia Geringer
de Odenberg (europosłanka) oraz Marzena Machałek
(PiS).
Jak mówi Stanisław Schubert,
prezes KSON-u, to dowód na
to, że sejmik skupia ludzi, którzy chcą działać na rzecz osób
niepełnosprawnych ponad podziałami, bez względu na szyldy partyjne. – Chodzi o to, aby
społeczeństwo mogło być bliżej
posłów, a władza bliżej społeczeństwa – mówił S. Schubert.
– Będziemy selekcjonować sprawy, z którymi przychodzą tutaj
ludzie. Część poprzez radnych

w trybie interwencyjnym, a
część przerasta nasze siły i wtedy potrzebna jest pozycja posła
– powiedział szef KSON-u. – Do
sejmiku przychodzą przecież ludzie o różnej orientacji politycznej i niech mają prawo wyboru
– dodał Stanisław Schubert.
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Elżbieta Stępień mimo upływu niemal roku od wyborów
parlamentarnych, nie dała się
jeszcze poznać jeleniogórzanom, ale ma to się zmienić.
– Otwarcie tego biura jest dopełnieniem. Szukając lokalu na
biuro poselskie spotkałam się z
prezesem Schubertem. Okazuje
się, że mamy podobną linię poglądową na kwestie społeczne,
jest nam po drodze – wyznała
posłanka Nowoczesnej, która
chciałaby być „głosem osób niepełnosprawnych w Sejmie”. Polityczka z Jawora nie ukrywa, że
poszukuje nadal lokalu na biuro
w Jeleniej Górze, bowiem w sejmiku będzie się pojawiać raz w
miesiącu, na wcześniej umówione spotkania za pośrednictwem
KSON-u.
Nieznana medialnie, ani
osobiście w naszym regionie
posłanka partii Ryszarda Petru
przyznała, że będąc w opozycji

ciężko mówić o sukcesach. –
Skupiłam się na tym, co mogę
zrobić, a więc wspierać inicjatywy mające na celu pomoc społeczną – stwierdziła. W otwarciu
biura wzięli udział m.in. samorządowcy: starosta powiatu jeleniogórskiego Anna Konieczyńska i wójt Jeżowa Sudeckiego
Edward Dudek. Zabrakło za to
kilku działaczy Nowoczesnej z
Jeleniej Góry, którzy nie dostali zaproszenia na spotkanie (nr
2 z listy wyborczej – Grzegorz
Stankiewicz, czy szef partii w regionie – Jakub Pawlak). – Jest za
to Natalia Zatka, a pan Stankiewicz jest szeregowym członkiem
Nowoczesnej. Otwarcie społecznego biura poselskiego ma
wyłącznie charakter działalności społecznej, a nie uprawiania
polityki i chciałabym oddzielić
tu kwestie polityczne – odpowiedziała Elżbieta Stępień, która
najprawdopodobniej jest w konflikcie z lokalnymi działaczami
Nowoczesnej.
Tekst i Fot.
Przemek Kaczałko

Na jeleniogórskim dworcu jest defibrylator
Z inicjatywy Kolei Dolnośląskich, w holu głównym
dworca kolejowego w
Jeleniej Górze został
zamontowany automatyczny defibrylator.
KD planuje montaż
podobnych urządzeń we
wszystkich pojazdach jeżdżących pod szyldem Kolei Dolnośląskich.
– Defibrylator działa
na zasadzie trzech kroków: otwórz, włącz, cze-

kaj na polecenia. To niezwykle
proste w obsłudze urządzenie,
podaje czytelne polecenia i nie

przechodzi do kolejnych, dopóki poprzednie nie zostanie przeprowadzone prawidłowo.
Dlatego, mając na uwadze,
ze służy ono do ratowania życia, nie należy się
go bać. Oczywiście mamy
nadzieję, że nie zajdzie nigdy potrzeba użycia tego
urządzenia – mówi Katarzyna Odrowska z Kolei
Dolnośląskich.
(KD)
Fot. K. Antkowiak
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Karkonoskie Inicjatywy Obywatelskie

– TURYSTYKA

W ramach spotkań Karkonoskich Inicjatyw Obywatelskich
w dniu 9 września 2016 r. w Karkonoskim Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie osób zajmujących
się zawodowo i hobbystycznie sprawami turystyki.
Obecni byli przedstawiciele:
Karkonoskiego Parku Narodowego
– Andrzej Raj, oddziału PTTK w
Jeleniej Górze – Andrzej Mateusiak,
Powiatu Jeleniogórskiego – Wiesław
Dzierzba, Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego – Tadeusz Lewandowski, Rady Miejskiej Jeleniej
Góry – Leszek Wrotniewski, Urzędu Miasta Jeleniej Góry – Sylwester
Krzywniak, Klubu Żeglarskiego
Horyzont – Sylwester Izydorczyk,
Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych – Stanisław Schubert oraz przedsiębiorcy i miłośnicy
turystyki lokalnej – Ryszard Czosnyka i Eugeniusz Gronostaj. Spotkanie moderował Paweł Gluza.
Celem spotkania było zdiagnozowanie problemów jakie będą
przedstawione w październiku tego
roku na spotkaniu z udziałem dyrekcji Wydziału Sportu, Rekreacji i
Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Andrzej Raj zwrócił uwagę na obserwowany wzrost temperatury w
polskiej części Karkonoszy w okresie zimowym co może mieć wpływ
na atrakcyjność rozwijania sportów
zimowych w naszym regionie. Już
dzisiaj – mówił dyrektor Raj – trzeba myśleć o alternatywnej ofercie
i rozbudowywaniu tras pieszych,
rowerowych, nartorolkowych i innych atrakcji także z uwzględnie-

niem turystów niepełnosprawnych.
Andrzej Mateusiak z PTTK omówił kwestię związaną z oznakowaniem tras turystycznych, a szczególnie braku środków na oznakowanie
tras rowerowych – tak bardzo popularnych i promowanych w ostatnich
latach nie tylko w Karkonoszach.
Zastępca komandora Klubu Żeglarskiego Horyzont z Pilchowic,
Sylwester Izydorczyk w kontekście
nieistniejącej oferty promującej turystykę wodną mówił o potrzebie
niewielkich wydatków na udrożnienie systemu szlaków kajakowych.
Brak ścieżek do przenoszenia kajaków i pontonów uniemożliwia łączenie tras. To niewielki wydatek,
którym powinny zainteresować się
gminy. Obserwuje się żywe zainteresowanie turystów tą formą wypoczynku.
Ważnym elementem turystyki rodzinnej stanowiącym również
szansę na przyciąganie turystów
z Karpacza i Szklarskiej Poręby są
okolice Borowego Jaru w Jeleniej
Górze – zwrócił uwagę Eugeniusz
Gronostaj. To przecież historyczne
trasy dla tego miasta sięgające XVIII
wieku. Wiele tego typu przestrzeni
nie zostało niestety wykorzystanych
jako atrakcja turystyczna. W całej
Europie takie miejsca, które odwiedzał m. in. jeden z prezydentów
Stanów Zjednoczonych wykorzystywane są jako ciekawostki dla turystów.
O systemie informacji turystycznej mówił Wiesław
Dzierzba z Powiatu
Jel e n i o górsk i e go.
Zwrócił uwagę na
brak znaków identyfikacyjnych z regio-
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nem i punktu kontaktowego koordynującego działania promocyjne
oraz informacje zewnętrzną i wewnętrzną pomiędzy poszczególnymi gminami.
Niepotrzebnie – mówił Stanisław Szubert, prezes Karkonoskiego
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
– tworzy się przewodniki dla osób
niepełnosprawnych. Na ogólnodostępnych materiałach można zaznaczyć te trasy odpowiednimi symbolami jako dostępne, słabo dostępne
lub niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
Leszek Wrotniewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry
zwrócił uwagę aby na tym etapie
nie koncentrować się na próbach
rozwiązywania istniejących problemów lecz na ich właściwym zdiagnozowaniu. Dotychczasowe formy
marketingu turystycznego uznał za
przestarzałe i nietrafiające do potrzeb współczesnych odbiorców.
Obecny na zebraniu radny Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Lewandowski zadeklarował
wsparcie dla tych inicjatyw obywatelskich.
Konkluzją
spotkania
było
stwierdzenie, że brakuje scentralizowanego punktu koordynującego
działania promocji turystycznej w
regionie. Potrzebna jest ujednolicona forma materiałów promocyjnych docierająca do różnych grup
odbiorców. Wskazano również na
potrzebę rewitalizacji istniejących
i tworzenie nowych atrakcji turystycznych. Przed planowanym spotkaniem z wrocławskimi decydentami – przedstawicielami Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego zebrani postanowili spotkać się powtórnie w celu
ustalenia katalogu potrzeb, które
mogłyby być współfinansowane z
budżetu województwa lub innych
programów.
Autor???
Fot. Archiwum KSON

Będą nowe windy w jeleniogórskich sądach
Przeprowadzenie wielu inwestycji i udogodnień, dzięki którym budynki jeleniogórskich sądów staną się
bardziej przyjazne dla osób
niepełnosprawnych,
planowane jest w najbliższych
miesiącach. Obecnie sytuacja w tym względzie nie wygląda zbyt optymistycznie.
Najlepiej pod względem przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym wózkowiczów, wygląda nowy budynek
Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza. Dysponuje on podjazdem,
którym można dostać się z poziomu
chodnika ulicy Norwida do windy.
Nią można dotrzeć na każdą kondygnację budynku. Również na
każdym piętrze znajduje się toaleta
przystosowana do użytku dla inwalidów. Niestety, w obiekcie brak jest
udogodnień dla niewidomych, niedowidzących oraz niesłyszących.
W zabytkowym budynku Sądu
Okręgowego przy ul. Wojska Polskiego od kilku lat trwa wdrażanie
rozwiązań, które mają uczynić go
bardziej dostępnym dla inwalidów.
Wysokie trzy schody wiodące z
poziomu chodnika do przedsionka
gmachu można pokonać z pomocą podjazdu rozkładanego w razie
potrzeby (można ją zasygnalizować dzwonkiem umieszczonym
obok wejścia do gmachu) przez
pracownika sądu. Obok schodów
w sieni, wiodących na parter, zamontowano platformę transportową dla wózków. Niestety dalej dla
wózkowiczów zaczynają się nomen
omen schody, gdyż aby dostać się
na wyższe piętra budynku nadal
muszą oni korzystać z siły mięśni
pracowników sądu oraz policjantów sądowych, wnoszących ich
klatką schodową. Spore trudności z
pokonywaniem wysokich schodów
czekają także mających problemy z
chodzeniem.

Nowo utworzony punkt obsługi interesanta na parterze gmachu Sądu Okręgowego
jest sporym udogodnieniem dla niepełnosprawnych

Podobnie jest w budynku Sądu
Rejonowego przy ul. Bankowej. Z
parteru obiektu, w którym przez
wiele lat swoją siedzibę miał jeleniogórski oddział Narodowego Banku
Polskiego, na piętra wiedzie bardzo
stroma klatka schodowa. Jej pokonanie jest bardzo trudne nie tylko
dla wózkowiczów, ale także dla osób
starszych i poruszających się o kulach. Niestety również znajdujące
się w gmachu toalety nie są przystosowane do korzystania przez osoby
niepełnosprawne.
Jak zapewnia dyrektor administracyjny Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Danuta Kowal, dzięki
planowanym inwestycjom i przedsięwzięciom w przeciągu kilku następnych miesięcy sytuacja ta ma
ulec znaczącej poprawie. Najważniejsze z nich to budowa wind w budynkach przy ul. Bankowej (od strony ul. Szkolnej) oraz przy ul. Wojska
Polskiego (od strony ul. Grottgera).
Planowane jest też przeprowadzenie kursu nauki języka migowego
dla pracowników punktu obsługi
interesanta. W toku są też prace
nad nową stroną internetową sądu
dostosowaną dla potrzeb osób niedowidzących. Być może poprawią
się też możliwości odczytu przez

osoby o słabym wzroku informacji
z systemu wokand elektronicznych,
funkcjonującego w holu sądu oraz
przy wejściach do sal rozpraw. Trwa
również wdrażanie systemu komunikacji osób niesłyszących zgodnie
z wymogami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania.
Dodajmy, że budynku przy ul.
Wojska Polskiego na parterze i
pierwszym piętrze są już toalety
przystosowane do użytku przez inwalidów. Na parter przeniesiono
rozpatrujący między innymi sprawy emerytalno-rentowe i odszkodowawcze, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wraz z salami
rozpraw oraz punkt Krajowego Rejestru Karnego (w którym otrzymuje się zaświadczenia o niekaralności). Na najniższej kondygnacji
budynku umiejscowiono też punkt
obsługi interesanta wraz z biurem
podawczym, gdzie można uzyskać
wszelkie informacje, a ponadto w
razie potrzeby – przywołać osobę
z każdego sekretariatu sądowego.
Przy wejściu głównym, w godzinach
urzędowania sądu pomocą służą
oraz udzielają wstępnych informacji
funkcjonariusze policji sądowej.
Grzegorz Kuzia
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Podczas planowania wielkiej inwestycji nie zapomniano o inwalidach

Polana Jakuszycka dla niepełnosprawnych
Po rozbudowie i modernizacji ośrodka sportowego
na Polanie Jakuszyckiej w
Szklarskiej Porębie, której
koszt szacuje się nawet na
sto milionów złotych, ma to
być miejsce przyjazne nie
tylko dla sportowych wyczynowców i amatorów, ale też
dla niepełnosprawnych.
Ośrodek na Polanie Jakuszyckiej
w Szklarskiej Porębie na Dolnym
Śląsku słynie przede wszystkim jako
najlepsza w Polsce arena rozgrywania zawodów narciarstwa biegowego. To tutaj od 40 lat odbywa się
słynny Bieg Piastów – największa w
naszym kraju i jedna z największych
na świecie masowych imprez narciarstwa biegowego.
Polana Jakuszycka i jej piękne
otoczenie w Górach Izerskich jest
popularna zimą również wśród
biathlonistów i miłośników psich
zaprzęgów. Latem najwięcej jest tu
rowerzystów, biegaczy i maszerujących z kijami.
Wielki ruch sportowy i turystyczny, jaki tu dociera (zwłaszcza
latem, ale coraz większy również
zimą) wymaga jednak inwestycji,
które zapewnią lepszą obsługę sportowców-amatorów, jak również organizację dużych zawodów sportowych, np. Pucharu Świata w biegach
narciarskich i biathlonie. Chodzi
o budowę m. in. szatni, smarowalni nart, roskostrady, nowoczesnej
strzelnicy biathlonowej, podziemnych parkingów, zaplecza dla sędziów i dziennikarzy.
Inwestycje te ma wykonać spółka zależna od marszałka województwa dolnośląskiego: Dolnośląski
Park Innowacji i Nauki. Jej prezes
Sebastian Kącki na niedawnym
spotkaniu z konsorcjum Kocham

Jakuszyce (zrzeszającym przedstawicieli
lokalnego
biznesu)
mówił, że realny termin rozpoczęcia budowy to sierpień 2017
roku, a zakończenia
– dwa lata później
(2019 rok). Całkowity
koszt inwestycji może
wynieść nawet 100
milionów złotych. Pieniądze mają wyłożyć
Ministerstwo Sportu i
Turystyki oraz Dolnośląski Urząd Marszałkowski.
Zapytany o dostosowanie projektowanego ośrodka do
potrzeb
niepełnoWstępna wizualizacja projektowanego ośrodka
sprawnych,
prezes
w Jakuszycach, który ma być dostępny
Kącki zapewnił, że jest
dla niepełnosprawnych
to jak najbardziej brane pod uwagę. Mało tego – ośrodek rozgrywają własne mistrzostwa –
może stać się centralnym miejscem tak było choćby w tym roku, gdy w
przygotowań do startu w paraolim- ramach jednego z biegów rywalizopiadach
sportowców-inwalidów. wali w swoim gronie.
Inwestycja na Polanie JakuszycKoszty dostosowania inwestycji do
tych celów może ponieść Państwo- kiej, która jest szansą na rozwój
wy Funduszu Rehabilitacji Osób sportu wyczynowego i amatorskiego w Polsce, jest możliwa dzięki
Niepełnosprawnych.
O tym, że nowy ośrodek bę- porozumieniu władz województwa
dzie dostępny dla inwalidów, może dolnośląskiego ze Stowarzyszeniem
świadczyć bardzo interesujący po- Bieg Piastów, które od wielu lat jest
mysł wkomponowania w budynek właścicielem Polany Jakuszyckiej.
stacji kolejowej. Narciarze i biega- Aby inwestycja była możliwa, stocze wprost z szynobusów będą wy- warzyszenie musi przekazać teren
siadać w budynku ośrodka. Stąd już spółce marszałka. Jak tłumaczą
tylko kilka kroków będzie ich dzie- przedstawiciele marszałka, to kolić od tras. Wydaje się to świetnym nieczne, gdyż w przeciwnym rarozwiązaniem z punktu widzenia zie nie będzie wolno wydać na tę
inwestycję publicznych pieniędzy.
niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie Bieg Piastów i spółNowy ośrodek w Jakuszycach
ka DPIiN doszły jednak do porobędzie mógł także być miejscem
zumienia w tej sprawie, co oznacza
rozgrywania zawodów z ich udziazielone światło dla rozpoczęcia prac.
łem. Osoby niepełnosprawne są
Leszek Kosiorowski
mile widziane w Jakuszycach od
wielu lat, przy okazji Biegu Piastów
Fot. Materiały prasowe
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Niepełnosprawni szlakiem Sobieskiego
Grupa niepełnosprawnych
na tandemach, w towarzystwie
opiekunów, wzięła udział w obchodach 333. rocznicy Odsieczy
Wiedeńskiej – zwycięskiej Bitwy
pod Wiedniem wojsk dowodzonych przez króla Jana III Sobieskiego.
Niepełnosprawni z wadami
wzroku towarzyszyli uczestnikom Biegu Pocztyliona – sztafety
na dystansie 550 kilometrów z
Krakowa do Wiednia. Dołączyli
do nich na ostatnich 17 kilometrach trasy. Celem sztafety było
przypomnieniem ogromnej roli,
jaką podczas Odsieczy Wiedeńskiej odegrała poczta królewska.
Niepełnosprawni towarzyszyli biegaczom na początku
14-kilometrowego etapu, który
prowadził przez Donauinsel –
Wyspę Dunajską. Pokonywanie
go rozpoczęło się około godziny
5 rano, w cudownej atmosferze
wiedeńskiego poranka. Biegacze
i rowerzyści pokonali trasę pod
Kahlenberg, obserwując, jak metropolia budzi się do życia.
Pod Kahlenbergiem był krótki
przystanek, po czym wszyscy razem – biegacze, niepełnosprawni
i przewodnicy, pomaszerowali
górskim, 3-kilometrowym szlakiem na szczyt góry o historycznym znaczeniu. To właśnie pod

Kahlenbergiem koalicja wojsk
europejskich, dowodzona przez
Jana III Sobieskiego, pobiła Turków i ocaliła
Europę przed
zgubą.
Wc z e ś n i e j
uczestnicy zwiedzali Wiedeń.
Ich wyjazd został zorganizowany przez Fundację Wspierania Inicjatyw
Społecznych Po-

granicze bez Barier z Bielska-Białej, której głównym celem
jest zniesienie ograniczeń dla
osób niewidomych i niedowidzących oraz umożliwienie im
uprawiania turystyki górskiej.
Wyjazd do Wiednia i udział w
Biegu Pocztyliona był możliwy
dzięki współpracy fundacji z polonijnym klubem sportowym z
Wiednia o nazwie PAKAS.
(kos)
Fot. Fundacja Pogranicze
bez Barier
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Andrzej Bator jak Kiepura
Śpiewak operowy Andrzej
Bator, urodzony w Bledzewie
na Ziemi Lubuskiej, mieszkający w Warszawie, koncertujący
w Ameryce i Europie nawiedził
sanktuarium maryjne w Rokitnie
koło Międzyrzecza 15 sierpnia w
przypadające w tym dniu święto
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przyjechał oddać cześć
Matce Bożej Cierpliwie Słuchającej. Bardzo chciał zaśpiewać przy
ołtarzu pieśni maryjne, a zaśpiewał zupełnie niespodziewanie w
kawiarni przy sanktuarium.
Elegancki mężczyzna po zakończonej Mszy św. poszedł
do kawiarni Kalwarosa spotkać się ze
znajomymi. Zwracał uwagę niecodziennym strojem.
Ubrany był w biały
smoking z czarnymi klapami, do tego
biała koszula z czarną muszką. Ciemne
gęste włosy i wyprostowana sylwetka od
razu wskazywały, że
jest artystą.
Wszelkie wątpliwości zostały
szybko rozwiane. Uśmiechnięty
gość Kalwarosy w pewnym momencie wstał i zaczął śpiewać.
Powstało ogólne poruszenie. W
kolejce po kawę ludzie pytali, co
to? Kto to? Ktoś natychmiast odpowiadał: to jest śpiewak operowy. Jeden z mężczyzn w kolejce
po deser, z zadowoleniem wykrzyknął: mówiłem, że to coś z
operą związane.
Ale ładnie śpiewa – stwierdziła pani, która przyznała, że jest
parafianką gorzowskiej katedry.
Druga na to: ja go już kiedyś widziałam. Śpiewał w kościele przy

ul. Niemcewicza właśnie w Gorzowie, pamiętam to był piękny
koncert, który zakończył się odśpiewaniem „Barki”, bo chyba
ten pan śpiewał kiedyś dla Jana
Pawła II.
W kawiarni powstało niemałe
zamieszanie, po chwili Andrzej
Bator zaczął rozdawać swoje płyty, a na nich są m.in takie nagrania: „Stary krzyż”, „Do cudownej
Kalwaryjskiej Matki”, „Cudowny
Medalik”, „Do cudownej Fatimskiej Matki” czy „Niezapomnianej Violetcie Villas”.

Andrzej Bator jak Kiepura,
takie dało się słyszeć określenia.
Różnica jest między nimi taka,
że Kiepura był tenorem i śpiewał na dachach samochodów i
w pociągach. Andrzej Bator – to
baryton, cieszy się gdy może zaśpiewać ku chwale Boga i Maryi.
W rozmowie z Tu i Teraz
powiedział, że bardzo pragnie
zaśpiewać rokitniańskiej Pani.
Śpiewak ma w swoim repertuarze wiele pieśni religijnych.
Przebywając w Ameryce wielokrotnie nawiedzał amerykańską
Częstochowę i tam swoim śpiewem chwalił Maryję.
Andrzej Bator stwierdził, że
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musi nauczyć się większej cierpliwości, a wtedy doczeka się
zaproszenia. – Na pewno kiedyś
tu zaśpiewam – powiedział z cieniem żalu, że to jeszcze nie dziś.
– Szkoda, że o mnie już nie pamiętają, a przecież ten Cudowny
Obraz najpierw był w Bledzewie,
miejscowości z której ja pochodzę.
Bator jest także honorowym
obywatelem Bledzewa.
Artysta jest m.in wychowankiem legendarnej Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej,
kierującej
Zespołem Pieśni i
Tańca „Mazowsze”,
z którym Bator
także występował
w latach 70-tych.
W 1987 r. ukończył Wydział Wokalno-Aktorski
Akademii Muzycznei im. Fryderyka
Chopina w Warszawie. Doskonalił
się pod kierunkiem
najsłynniejszych
gwiazd Metropolitan Opera i La
Scali, m.in u Luciano Pavarottiego. Brał udział m.in w Galowym
Koncercie 10-lecia Pontyfikatu
Jana Pawła II w Katedrze św. Patryka w Nowym Jorku w 1988
r. czy w Galowym Koncercie w
ONZ dla ambasadorów z całego
świata w 1992 r. . Artysta zasiada
w jury międzynarodowych konkursów wokalnych m.in. podczas
Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego w Niepokalanowie.
Występuje w licznych salach
koncertowych w Polsce i za granicą, w filharmoniach, sanktuariach i miejscach kultu religijnego.
Wanda Mileska

Zielonogórzanie krzyczą:

WSTAWAJ RAFAŁ!
Kolejna akcja charytatywna
w Zielonej Górze i kolejny
wspaniały efekt. Mieszkańcy po raz kolejny pokazali, że można na nich liczyć,
że mają naprawdę wielkie,
gorące serca. W sobotę, 17
września odbyła się kolejna
odsłona akcji „Wstawaj Rafał” oraz Bieg Gladiatora.
Na starcie pojawiło się ponad
300 osób. Każda ubrana w koszulkę z hasłem „Wstawaj Rafał”,
każda dołożyła swoją cegiełkę –
wpłacając wpisowe. Każda przebiegła 7 km krzycząc „Rafał nie
poddawaj się!”. To nie była jedyna forma włączenia się do akcji.
Podczas sobotniego wydarzenia odbyły się również liczne
licytacje. Zdobyć można było
m.in. koszulki sportowców z
autografami, piłki do koszykówki z autografami mistrzowskiej
drużyny czy wyjątkowy tort z
Gladiatorem. Ten cieszył się największą popularnością i został
wylicytowany za kilkaset złotych. Atrakcji tego dnia nie brakowało. A łącznie do 19 września
udało się zebrać już 48 833 zł.

Dla kogo to wszystko? Jaki był
główny cel? Pieniądze zbierane są
na rzecz Rafała Adamczaka, wieloletniego reprezentanta akrobatyki i gracza Bachus Basket Ligi.
– To utytułowany reprezentant
Zielonej Góry w akrobatyce
sportowej, a także gracz Bachus
Basket Ligi. W 2013 roku uległ
wypadkowi podczas treningu i
uszkodził rdzeń kręgowy. Jedyne
co może pomóc, to kosztowna
operacja – ok. 150 tysięcy euro –
informują organizatorzy.
Obecnie Rafał przebywa w
Hiszpanii. Ma rozpocząć rehabi-

litację połączoną ze stymulacją
nerwów. – Rafał przez długi czas
nie mógł po nim nawet samodzielnie oddychać i jeść. Teraz
jest lepiej, bo on nie przestaje
walczyć o to, żeby mógł odzyskać choć części władzy w rękach – przyznała jego siostra.
Rafał marzy o tym, by znów
przytulić swoje dziecko. Możesz
pomóc spełnić jego marzenie.
Więcej na temat akcji dowiecie
się na Facebooku „Wstawaj Rafał”.
Tekst i Fot. Magda Weidner
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Nadzwyczajny odruch serca dla rocznego maleństwa

Pobiegli, poszli, pojechali
dla Blanki
Czołówki i gwiazdy oświetlały im drogę, puszki w
biurze numerów zapełniały się datkami, atmosfera była wspaniała, strawa
na Orlu obfita i smaczna,
ognisko rozgrzewające w
tę niesamowitą sierpniową noc pełną życzliwości i
miłości... Takie emocje wyzwoliła w biegaczach roczna, chora dziewczynka ze
Szklarskiej Poręby.
Blanka Graf ze Szklarskiej
Poręby jest wcześniakiem,
cierpni na schorzenia neurologiczne. Konieczna jest jej regularna rehabilitacja, bardzo kosztowna. Gdy dowiedziała się o
tym dyrektorka Biegu Piastów
Kaja Sznajdrowicz, nie zastanawiała się długo: robi Charytatywny Nocny Bieg dla Blanki!

Jedni biegi, inni szli, byli i tacy, którzy wybrali rower.

Długo nie musiała szukać sojuszników – bardzo szybko się
znaleźli, wśród nich Bogusław
Godlewski, przyjaciel Biegu
Piastów od wielu lat, który zachęcił do pomocy wolontariuszy
z KGHM. Dołączyli inni...
Efekt: w Charytatywnym Nocnym Biegu dla
Blanki w Górach
Izerskich wzięło
udział w sobotnią
noc pod koniec
sierpnia aż 420
osób! Wydarzenie
okazało się takim
sukcesem, że postanowiono pójść
za ciosem i dwa
tygodnie później
z o rg a n i z o w a n o
w Esplanadzie w
centrum SzklarMedale wykonali podopieczni Domu Dziecka
skiej
Poręby

ze Szklarskiej Poręby. Swoje dołożył też Bieg Piastów.
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koncert charytatywny zespołu
Tamp. Podczas biegu uzbierano
dla Blanki prawie 24 tysiące, a w
trakcie koncertu – 6 tysięcy złotych. W sumie na konto Blanki,
z którego finansowana jest jej
rehabilitacja, wpłynęło niemal
trzydzieści tysięcy złotych!
Nocny Bieg dla Blanki był
wydarzeniem niezwykłym… To
nie był taki bieg, jak inne (odkąd zapanowała moda na bieganie, organizowanych jest ich
przecież wiele). I to nie tylko z
uwagi na szlachetny cel. Oryginalna była jego formuła i pora
– nie było wyników, czasów,
klasyfikacji, nie miało znaczenia, kto jest szybki, a kto wolny,
kto idzie, a kto biegnie, czy nawet jedzie na rowerze bądź hulajnodze (byli i tacy). Ale były
medale – dla wszystkich, przygotowane przez podopiecznych

Domu Dziecka w Szklarskiej
Porębie oraz z Biegu Piastów.
Były cudowne gipsowe serduszka na sprzedaż, przygotowane przez Ewelinę Gabrychowicz z Wolontariatu KGHM,
który wraz ze Stowarzyszeniem
Bieg Piastów był organizatorem biegu. Na Orlu czekał na
wszystkich doskonały kapuśniak, ognisko, kiełbasa, kompot oraz uśmiech i uścisk dłoni
gospodarza tego magicznego
miejsca Staszka Kornafela.
Trasa była pięciokilometrowa, z Polany Jakuszyckiej na
Orle, łatwa, asfaltowa, popularna przez cały rok. Niezwykłą
scenerię zapewniła noc, trasę
oświetlały setki latarek-czołówek. Pomogła też pogoda – było
ciepło…
Uczestnicy stanowili całą
paletę biegowego świata – od
wielokrotnego mistrza Polski w
biegach górskich, przełajowych
i na bieżni Darka Kruczkowskiego ze Szklarskiej Poręby,
który dla Biegu dla Blanki zrobił wyjątek i wystartował (bo
karierę zawodniczą już dawno
zakończył), poprzez ambitnych
amatorów, po wiele osób, w tym
bardzo liczne grono mieszkańców Szklarskiej Poręby, którzy
nie biegają, ale wzięli udział, by
pomóc. Po prostu się przeszli...

Ognisko na Orlu – pyszne kiełbasy i długie rozmowy.
Wreszcie meta!
Stanisław Kornafel dowodził spotkaniem przy ognisku na Orlu.

Był na biegu (ale nie startował) były rekordzista Polski w
maratonie Grzegorz Gajdus i
znakomity maratończyk Paweł
Ochal oraz triathlonistka Magdalena Mielnik – ambasadorowie Biegu dla Blanki. Były
silne reprezentacje klubów biegowych z całego Dolnego Śląska…
Byli też astronomowie, od lat
udzielający się w Towarzystwie
Izerskim, którzy przyjeżdżają na
Orle, by obserwować niebo… I
to nie bo też nie jest zwykłe, bo
wyjątkowo czyste, co zawdzięcza brakowi źródeł sztucznego

Adrian Graf – taka Blanki, przed startem opowiedział
biegaczom o celu biegu…

światła w Górach Izerskich. Gdy
uczestnicy biegu spojrzeli w
górę, widzieli mnóstwo gwiazd!
Gdy ktoś chciał zobaczyć je
dokładniej, mógł skorzystać z
teleskopów – za opłatą, rzecz jasna, na konto Blanki.
Niektórzy od razu po biegu
wracali, ale byli i tacy, którzy
siedzieli długo przy ognisku.
Rozmowy biegacze trwały bardzo długo. Niektórzy rozbili namioty i zostali na Orlu do niedzieli…
Tekst i zdjęcia:
Leszek Kosiorowski

Kaja Sznajdrowicz – dyrektor Biegu Piastów, nie miała
wątpliwości, że Blance warto pomóc!
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WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI...

Integracja jest bardzo ważna
O izolacji, barierach psychologicznych oraz problemie uzależnień osób z niepełnosprawnością – rozmowa z Mają Kozłowską, psycholog. (cz. 1.)
– MŻ: Od wielu lat pracujesz jako psycholog-doradca w
KSON. Z jakimi problemami
najczęściej zwracają się pacjenci
z niepełnosprawnością przychodzący do Twego gabinetu?
– MK: Porady psychologiczne, których udzielam w Sejmiku, dotyczą najczęściej typowych
trudności związanych z problematyką niepełnosprawności, takich jak: brak akceptacji swojej
choroby i spadku jakości życia,
niemożność odnalezienia się w
obecnej sytuacji życiowej, dyskomfort psychiczny odczuwany
z powodu ograniczeń narzuconych przez chorobę czy też brak
wsparcia ze strony bliskich. Często pojawiającym się w gabinecie
zagadnieniem są także bariery
psychologiczne w relacjach z innymi ludźmi i związane z nimi
zaburzenia w komunikacji społecznej. Kolejnym obszarem problemowym są towarzyszące wielu schorzeniom psychologiczne
symptomy, czyli np. lęk, obniżenie nastroju, apatia, zaburzenia
snu, odżywiania się, pogorszenie
się pamięci czy też koncentracji
uwagi. Objawy te mogą być związane z aktualnymi przeżyciami,
fizycznym stanem zdrowia, lecz
niekiedy sygnalizują poważniejsze zaburzenia natury psychicznej.
– Osoby z niepełnosprawnością bardzo często zmagają się
z problemem izolacji. Istnieje
szereg barier, które wzmaga-

ją wykluczenie. Do najbardziej
oczywistych i od razu rzucających się w oczy należą bariery
transportowe i architektoniczne
wynikające zarówno z ograniczenia samodzielności niepełnosprawnych jak i nieprzystosowania obiektów, instytucji, środków
transportu. Drugą grupę czynników wzmagających izolację
stanowią indywidualne bariery
psychologiczne oraz te związane
z komunikacją międzyludzką.
Bariery pojawiają się nie tylko
po stronie społeczeństwa, ale
również po stronie samych osób
z niepełnosprawnością.
– Społeczny model niepełnosprawności zakłada, że wynika
ona w dużej mierze z przeszkód
i barier, których doświadczają
osoby nią dotknięte. Niewątpliwie, bariery tworzone przez społeczeństwo są główną przeszkodą
w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością na równych
prawach. Zgadzam się jednak, że
niekiedy osoby niepełnosprawne
same, w niezamierzony sposób,
mogą przyczyniać się do swojej
izolacji społecznej. Dzieje się tak

najczęściej w wyniku nagromadzenia przykrych doświadczeń
związanych z percepcją choroby
przez otoczenie. Negatywne stereotypy na temat niepełnosprawności, zachowania pozbawione
empatii i nacechowane wrogością mogą wywoływać u osób
z niepełnosprawnością trwałe
poczucie wstydu oraz odtrącenia. W tej sytuacji wycofanie się
z życia społecznego staje się formą uniknięcia przykrych emocji
pojawiających się w kontaktach
z innymi. Innym czynnikiem
odpowiedzialnym za budowanie barier w relacjach mogą być
np. niewystarczająco rozwinięte
umiejętności społeczne czy też

MAJA KOZŁOWSKA – psycholog, terapeuta, biegły sądowy w
przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Autorka licznych programów psychoedukacyjnych z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień. Od lat prowadzi praktykę zawodową, obejmującą psychoterapię indywidualną, rodzinną, grupową, warsztaty
i szkolenia psychologiczne, a także poradnictwo. W Karkonoskim
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych od 7 lat pracuje jako psycholog-doradca, udziela porad indywidualnych, prowadzi również
warsztaty aktywizująco-motywujące.

20 TU i TERAZ bezpłatna infolinia  800 700 025

uogólniona tendencja do postrzegania świata jako miejsca wrogiego i nieprzyjaznego. Negatywne
nastawienie wobec otaczającej
rzeczywistości, nadmierna koncentracja na przykrych doświadczeniach życiowych sprawiają, że
życie w społeczeństwie jawi się
jako pełne zagrożeń i niepokoju.
– Jakie więc – konkretnie – są
następstwa izolacji osób z niepełnosprawnością?
– Wydaje mi się, że najważniejszym następstwem izolacji
osób z niepełnosprawnością jest
ich stopniowe wycofywanie się
z życia społecznego, z pełnionych wcześniej ról społecznych,
zawodowych i rodzinnych. W
konsekwencji pogłębia się u nich
poczucie wyobcowania i braku
bezpieczeństwa, a tym samym
dyskomfort psychiczny. Dalszymi skutkami takiego stanu rzeczy
mogą być: ograniczanie kontaktów społecznych do minimum,
obniżona samoocena, narastające
poczucie bezradności i niezrozumienia, lęk. Utrata więzi społecznych staje się źródłem stresu
i powoduje znaczące pogorszenie
się jakości życia.
– Jakie działania, Twoim zdaniem, mogą ułatwić przełamywanie barier psychologicznych
związanych z niepełnosprawnością?
– Sądzę, że najbardziej pomocne są oddziaływania ukierunkowane na integrację osób
z niepełnosprawnością z resztą społeczeństwa – np. poprzez
wspólne spędzanie czasu wolnego, wspólne zajęcia, a także
szeroko rozumiana edukacja w
zakresie problemów związanych
z niepełnosprawnością. Skutecznym rozwiązaniem jest także
walka z krzywdzącymi stereotypami oraz kształtowanie w społeczeństwie postawy tolerancji i

otwartości wobec osób z niepełnosprawnością.
– Dziękuję bardzo za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Żak

W kolejnym numerze Biuletynu porozmawiamy o
problemie uzależnień, który często dotyka także osoby z niepełnosprawnością.
Zapraszamy do lektury!

Piruetta
Z początkiem nowego roku
szkolnego ukazała się „Piruetta” –
kolejna książka mojego autorstwa,
tym razem przeznaczona dla dzieci, rodziców, dziadków, cioć i wujków oraz pozostałych członków
rodzin.
Pasjonatom klasyki typu
„Dzieci z Bullerbyn” na pewno
spodoba się „Piruetta”, wydana
przez Wydawnictwo Literackie
„Białe Pióro” w Warszawie, do
którego ilustracje na okładce i w
książce wykonała Hanna Krupa,
uczestnicząca w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy
przy ul. Armii Polskiej 38 w Gorzowie Wielkopolskim. Patronatem medialnym książkę objęły:
Warszawska Kulturalna, Magazyn
Muzyczny Presto, Presto Junior
oraz Recenzje Agi.
„Piruetta” to opowieść nie tylko o spełnianiu marzeń. To znakomicie skonstruowana historia
o przeszłości, wspaniałej babci,
roli dziadków w życiu dzieci, ale
przede wszystkim o tym, jak wiele
trzeba mieć w sobie samozaparcia, by marzenie wreszcie stało
się rzeczywistością. Pomoc i dobroduszność obcych swoją drogą,
ale do tego potrzeba jeszcze naszej
chęci i motywacji.
Nie ma nic przyjemniejszego,
niż wieczory przy kołowrotku i
opowieści babci o dzieciństwie.
Wspomnienia okraszane mądrością, jej przeżyciami, odczuciami, które nadają tym chwilom

wyjątkowego klimatu i uczucia,
że w chwili, gdy babcia musi
wyjechać jest źle. Dlaczego? Bo
babcia jest niezastąpiona! – można przeczytać taką rekomendację na blogu Nietypowe recenzje: http://nietypowerecenzje.
blox.pl/2016/09/8222Piruetta8221-Wanda-Milewska-Patronat-medialny.html
Książka dostępna jest w księgarni wydawnictwa „Białe Pióro”
oraz w księgarniach internetowych.
Wanda Milewska
autorka książki, dziennikarka
Niepełnosprawni Tu i Teraz

Wanda Milewska jest autorką książek: „Życie w kancelarii”, „Prześladowałam
Lecha Wałęsę i nie żałuję”,
„Nadzwyczajne zwyczajności” oraz tomiku wierszy
„Coś mi w duszy gra”.
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Dom wsparcia dla chorych psychicznie
prawie gotowy
Jeleniogórska placówka dla
osób chorych psychicznie
wkrótce rozpocznie działalność. W połowie września
prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła poinformował, że
pierwsi uczestnicy zajęć w
tym domu środowiskowym
zostaną przyjęci na początku
grudnia.
Środowiskowy Dom Samopomocy dedykowany jest osobom przewlekle psychicznie
chorym z Jeleniej Góry. Obiekt
przygotowano dla 30 uczestników. Zajęcia będą prowadzone
od poniedziałku do piątku przez
8 godzin dziennie. Decyzję kierującą do ośrodka będzie wydawał Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jeleniej Górze, w
oparciu o złożony wniosek oraz
dokumenty o stanie zdrowia
ogólnego i psychicznego.
Obecnie na terenie Jeleniej
Góry mieszka 3,5 tysiąca osób,
które leczą się na choroby psychiczne. Część z nich korzysta z
warsztatów terapii zajęciowej, a
inni uczestniczą w zajęciach Za-

Placówka przyjmie podopiecznych jeszcze w tym roku.

kładu Aktywności Zawodowej.
Jednak… zauważa że: – Środowiskowy Dom jest brakującym
ogniwem dla osób z zaburzeniami psychicznymi między „WTZ”
a „ZAZ”. Stworzony jest właśnie
dla tych, którzy ze względu na
swoją chorobę nie mogą podjąć
żadnej pracy i muszą pozostawać pod całodzienna opieką –
mówi Sylwia Myślicka główny
pomysłodawca tego projektu.
W związku z tym,
że Środowiskowy Dom
Samopomocy dla Osób
Chorych Psychicznie nie
jest instytucją miejską,
został rozpisany konkurs
dla jednostek i organizacji pozarządowych, które
mają doświadczenie w
prowadzeniu takiej działalności i które wyrażą
zainteresowanie kierowaniem tego ośrodka.
ŚDS zabezpieczony
Wojciech Łabun, dyrektor MOPS-u i Sylwia Myślicka, pomysłodawczyni projektu.
jest w środki finansowe
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na grudzień w kwocie 35 tys. zł.
Wyłoniony w drodze konkursu
operator, będzie składał wnioski
o dalsze finansowanie z Urzędu
Wojewódzkiego. Według zapewnień Wojciecha Łabuna, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,
te pieniądze będą.
Obecnie trwa jeszcze doposażanie obiektu i urządzanie gabinetu rehabilitacyjnego. Koszt
przeprowadzonych prac, na różnych etapach rewitalizacji obiektu, wyniósł 1100 000 zł. Środowiskowy Dom Samopomocy dla
Osób Chorych Psychicznie mieści się na terenie jeleniogórskiego MOPS-u.
W kosztach partycypowało
miasto Jelenia Góra, Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu.
Robert Czepielewski
Fot. Robert Czepielewski

Piękny jubileusz
W Cieniu Lipy Czarnoleskiej
W Osiedlowym Domu Kultury na jeleniogórskim Zabobrzu
odbyły się uroczystości dziesięciolecia grupy literackiej Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej. Frekwencja dopisała, licznie zjawili się miłośnicy poezji, wierni uczestnicy
imprez z cyklu ARS POETICA.
Dobre imię Stowarzyszeniu
poszło w świat w znakomitej, pogodnej atmosferze. Były
gratulacje i podziękowania, a
wydana na tę okazję antologia
„Dekada kwitnących lip”, zawierająca prezentację ponad
40 autorów, w tym osób niepełnosprawnych, trafiła do rąk

czytelników. Zofia Prysłopska
– wieloletnia prezes Stowarzyszenia włożyła wiele trudu, by
pozycja ukazała się w terminie i
miała piękną oprawę graficzną.
Wzruszającym momentem było
uczczenie chwilą ciszy pamięci
nieżyjących członkiń stowarzyszenia: Anny Jędrzejczyk, Bo-

żeny Pest, Barbary Pawłowicz
Wandy Drożyńskiej-Ozimek i
Kazimiery Czurko.
Organizatorzy wnieśli wiele
trudu w przygotowanie tej imprezy, a dzięki inicjatywie i staraniom Danuty Mysłek koszt
uroczystości został pokryty z
solidarnej składki członków
Stowarzyszenia W Cieniu Lipy
Czarnoleskiej, która jest organizacją non profit.
Maria Suchecka
Fot. Użyczone
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Integracja i wypoczynek
Przedstawiciele gorzowskich
organizacji pozarządowych
wspólnie spędzili weekend
nad jeziorem Lipie. Piknik w
miejscowości Długie odbył
się 10-11 września z inicjatywy Dyrektor Gorzowskiego
Centrum Pomocy Rodzinie
Justyny Pawlak oraz kierownik Działu Rehabilitacji Karoliny Antczak-Gnutek.
– Celem wspólnego wyjazdu było wzajemne poznanie się,
zintegrowanie, a przede wszystkim wypoczynek – opowiada
Karolina Antczak-Gnutek. Korzystając z gościnności Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu
im. Brata Krystyna w Gorzowie
Wlkp., które prowadzi Ośrodek
Kolonijny Sportowo – Wychowawczy w miejscowości Długie przedstawiciele organizacji
pozarządowych mieli okazję do
wypoczynku nad brzegiem jeziora, spacerując po lesie rozmawiając o podejmowanych działaniach i kolejnych inicjatywach.
W Pikniku Integracyjnym
Osób
Niepełnosprawnych
uczestniczyły 152 osoby, na co

dzień zrzeszone w 15 organizacjach pozarządowych, działających w obszarze pomocy
osobom
niepełnosprawnym
Gorzowskie
Stowarzyszenie
„Amazonek”, Lubuski Sejmik
Osób Niepełnosprawnych, Klub
Abstynenta 24 Godziny, Polski
Związek Niewidomych, Polski
Związek Emerytów, Inwalidów
i Rencistów, Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych
„START”, Fundacja im. Bogusława Nowaka, Fundacja „Dotknij sercem”, Fundacja Ad Rem,
Stowarzyszenie przy Zespole
Kształcenia Specjalnego Nr 1,
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko
– Gorzowskiej, Towarzystwo
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Towarzystwo Walki
z Kalectwem, Środowiskowy
Dom Samopomocy prowadzony
przez Koło Gorzowskie Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Środowiskowy Dom Samopomocy
prowadzony przez Stowarzyszenie „Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski”.
Jak mówi Karolina AntaczakGnutek, organizacja wyjazdu
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dla tylu osób była nie lada wyzwaniem, bardzo ważne jest że
ośrodek ma wiele pokoi dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnością ruchową,
a koordynatorzy grup zaangażowali się we wzajemną pomoc, za
co serdecznie wszystkim dziękuję. Podziękowania kieruję także
do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp., który w
ramach współpracy zagwarantował bezpłatny dojazd dla uczestników do miejsca wypoczynku”.
Przedstawiciele gorzowskich
organizacji pozarządowych mogli więc wspólnie wypocząć,
spędzić czas przy ognisku oraz
spacerując lub grając w przeróżne gry.
Pomysł organizacji Pikniku
Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych był przysłowiowym
strzałem w dziesiątkę, a przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji już zapowiedzieli swoją obecność za rok…
Dorota Pilecka
Zdjęcia udostępnione
przez Gorzowskie Centrum
Pomocy Rodzinie

Dom
Siedmiu Marzeń
z windą
Dobiega końca inwestycja w Domu Siedmiu Marzeń przy ul. Okrzei w Jeleniej Górze. Ośrodek wspierający aktywność lokalną
oraz organizacje pozarządowe tym samym
będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, co
spowodowane było m.in. umiejscowieniem tam części zadań
Urzędu Miasta.
Do budynku, który zajmowała kiedyś Szkoła Podstawowa nr
7 będzie przeniesiona komórka
do spraw zagospodarowania odpadów z Wydziału Gospodarki Komunalnej, a jednocześnie
znajduje się tam jeleniogórski
ZIT (Zintegrowane Inwestycje

Terytorialne). – W najbliższych
dniach winda będzie oddana do
użytku. Budynek jest dostosowywany dla potrzeb osób niepełnosprawnych – powiedział
Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta Jeleniej Góry.
Dom Siedmiu Marzeń został

oficjalnie otwarty na początku czerwca 2014 roku. Swoją
siedzibę mają tu. m.in.: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata
Alberta, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Regionalne
Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych oraz Jeleniogórska Rada Działalności Pożytku
Publicznego.
Tekst i fot.
Przemek Kaczałko
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ZŁOTE RIO
dla polskich paraolimpijczyków
Rekordowe dla polskich okazały się zakończone 18 września
w Rio de Janeiro Igrzyska Paraolimpijskie. Polacy wywalczyli na nich aż 39 medali, kończąc zmagania w klasyfikacji medalowej na znakomitym dziesiątym miejscu.
Nasza reprezentacja, która rywalizowała w Brazylii na najważniejszej imprezie dla sportowców
niepełnosprawnych liczyła 90
osób. Polacy na podium w Rio
de Janeiro stawali 39 razy. Mazurek Dąbrowskiego na obiektach
olimpijskich zabrzmiał dziewięć
razy. Bilans medalowy uzupełnia
18 srebrnych i 12 brązowych krążków. Wynik paraolimpijczyków
jest godny pochwały, gdyż sport
niepełnosprawnych od zawsze
traktowany jest po macoszemu.
W naszym kraju zaledwie 20 –
30 sportowców – inwalidów jest
zawodowcami. Pozostali, w tym
wielu medalistów największych
imprez musi łączyć treningi, zgrupowania i starty z pracą. Sport
niepełnosprawnych, musi radzić
sobie bez sponsorów i nawet najlepsi mogą trenować tylko dzięki
środkom z Ministerstwa Sportu.

Najbardziej znanymi postaciami w polskiej kadrze na Rio był
startujący w wyścigach rowerów
– handbików Rafał Wilk oraz tenisistka stołowa Natalia Partyka.
R. Wilk przez wiele lat był znakomitym żużlowcem i reprezentował
barwy rzeszowskiej Stali. Po sezonach spędzonych w tym klubie R.
Wilk został jeżdżącym trenerem
KKŻ Krosno i to właśnie na torze
w tym mieście doszło do wypadku, który dramatycznie zakończył
jego bogatą karierę w speedwayu.
3 maja 2006 roku w meczu przeciw GTŻ Grudziądz jeżdżący trener krośnieńskiej ekipy na prostej
zahaczył o bandę i upadł na tor.
Niestety po jego plecach przejechał klubowy kolega – Martin
Vaculik. Skutkiem upadku był
uraz kręgosłupa, przez który wychowanek rzeszowskiej Stali stracił czucie w nogach Nieszczęście
to jednak nie załamało
dzielnego sportowca.
Były żużlowiec już dwa
lata po wypadku, na
Paraigrzyskach w Londynie zdobył dwa złote
medale w wyścigu ze
startu wspólnego i w
jeździe indywidualnej
na czas. W Rio sportowiec z Podkarpacia
szedł z biało – czerwona flagą podczas ceremonii otwarcia. Mimo
Lucyna Kornobys, użyczone przez Lucynę Kornobys z krążących w środowijej profilu na Facebooku
sku polskich sportow-
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Rafał Wilk ze strony Polskiego
Związku Paraolimpijskiego,
autor Adrian Stykowski

ców opowieści o tzw. klątwie chorążego, według której osoby, które
dostąpią tego zaszczytu potem w
trakcie zawodów nie odnoszą sukcesów R. Wilk z Brazylii przywiózł
dwa medale: złoto w czasówce i
srebro w wyścigu ze startu wspólnego.
Natalia Partyka, która urodziła
się bez prawego przedramienia od
wielu lat z powodzeniem rywalizuje w tenisie stołowym, nie tylko
w imprezach najwyższej rangi niepełnosprawnych ale i zmaganiach
sportowców bez dysfunkcji. Na
paraolimpiadach zawodniczka z
Gdańska od wielu lat niepodzielnie zdominowała rywalizację w
grze pojedynczej. Polka w Rio
zdobyła swój czwarty z rzędu złoty
medal. Rzeczy niebywałej i bezprecedensowej N. Partyka dokonała wraz z koleżankami z drużyny w zmaganiach zespołowych. W

finale rywalizacji Polki pokonały
absolutne faworytki do złota czyli Chinki. Dodajmy, że N. Partyka
startowała także na trzech Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie,
Londynie i Rio de Janeiro.
Jednym z bohaterów Paraigrzysk, który poza wynikiem
sportowym wykazał się wielkim
hartem ducha był reprezentujący barwy MOSiR – u Cieszyn
kulomiot Janusz Rokicki. Jeszcze
przed startem zawodnik, który na
poprzedniej Paraolimpiadzie był
drugi, uważany był za jednego z
murowanych kandydatów do zwycięstwa. Niestety niewiele zabrakło
by nieszczęśliwy wypadek, którego
doznał już w wiosce olimpijskiej
w ogóle uniemożliwiłby mu start.
Dziesięć dni przed startem przewrócił się na mokrej podłodze w
łazience podczas przesiadania się.
Naderwał mięsień nadgrzebieniowy, zerwał podłopatkowy. – Po rezonansie byłem załamany. Igrzyska, a tu co, nie wystartuję, będę
na wycieczce? Byłem w stanie
odbyć tylko jeden trening. Nasi
rehabilitanci dokonali cudu stawiając mnie na nogi. Nie wypadało ich zawieść i nie zdobyć medalu
– mówił . Do podjęcia heroicznej
walki motywowało go również silne wsparcie rodziny, a zwłaszcza
trzech synów. – Bólu przy pchaniu
nie dało się zagłuszyć, ale rozmowa z synami na Facebooku mnie
zmobilizowała. A jeszcze grzebiąc
w torbie znalazłem czekoladę,
którą wetknął mi cichcem jeden z
nich. Z napisem: „Wierzę, że dasz
radę”. Mała rzecz, ale dodała mi
kopa. No i dałem radę! – cieszył
się J. Rokicki, który konkurs w Rio
zakończył na drugim miejscu.
Paraolimpiada w Rio była
szczególna dla jeleniogórskich kibiców. Po raz pierwszy na imprezie tej rangi stolica Karkonoszy
miała swojego przedstawiciela
czyli lekkoatletkę Lucynę Kornobys, startującą w kategorii F – 34

czyli niedowłady kończyn. Zawody okazały się dla reprezentującej barwy klubu WZSN START
Wrocław bardzo udane. W swoim
pierwszym starcie w Brazylii L.
Kornobys zajęła czwarte, tak bardzo nielubiane przez wszystkich
sportowców miejsce, w rzucie
oszczepem. Do najniższego miejsca na podium naszej zawodnicze
zabrakło zaledwie 28 centymetrów.
Niepowodzenie jeleniogórzanka
powetowała sobie z nawiązką już
kilka dni później, zdobywając, wynikiem 8 metrów, srebrny medal
w konkursie pchnięcia kulą. Polka
przegrała jedynie z reprezentantką
Chin Lijuan Zou, która pchnęła kulę na odległość 8,75 m, tym
samym bijąc rekord świata. Dla L.
Kornobys medal zdobyty w Rio
jest świetną nagrodą za lata ciężkich treningów i zarazem najcenniejszym trofeum wywalczonym
na imprezach rangi mistrzowskiej w dotychczasowej karierze.
Wcześniej jeleniogórzanka była
między innymi dwukrotną srebrną medalistką mistrzostw świata
w rzucie oszczepem oraz brązową w pchnięciu kulą. – Zdobyć
srebrny medal Igrzysk Paraolimpijskich to wielki wyczyn i jestem
bardzo zadowolona – powiedziała

Janusz Rokicki ze strony Polskiego
Związku Paraolimpijskiego, autor Adrian Stykowski

po swoim życiowym sukcesie L.
Kornobys. Poziom tych zawodów
był naprawdę wysoki. Z dyscyplin, w których startowałam w Rio
pchnięcie kulą jakoś lepiej mi leży.
Do oszczepu trzeba mieć szybką
rękę. Tego mi jeszcze brakuje i
techniki. Wiele treningów jeszcze
przede mną.

XV Igrzyska Paraolimpijskie w Rio de Janeiro trwały od 7 do 18
września. Ogółem uczestniczyło w nich ponad 4300 sportowców ze
175 krajów. Paraolimpijczycy na 20 obiektach walczyli o 528 kompletów medali w 22 dyscyplinach, w tym dwóch które debiutowały w programie imprezy czyli kajakarstwie i triathlonie. Transmisje telewizyjne
z zawodów były nadawane do 154 krajów. To rekord w historii ruchu
paraolimpijskiego. Swoją supremację w sporcie niepełnosprawnych
potwierdzili Chińczycy, wyprzedzając o prawie sto medali Wielką Brytanię i Ukrainę. Jeszcze przed imprezą, ze względu na liczne afery dopingowe, z udziału w zawodach wykluczono inną potęgę w sporcie
inwalidów czyli reprezentację Rosji (na poprzedniej Paraolimpiadzie
w Londynie Rosjanie zajęli drugie miejsce w klasyfikacji medalowej).
Przypomnijmy, ze historia sportowych zmagań osób niepełnosprawnych sięga 1948 roku, kiedy pracujący w Wielkiej Brytanii niemiecki neurochirurg Ludwig Guttmann zorganizował równolegle do
odbywającej się wtedy w Londynie olimpiady turniej w łucznictwie
dla sparaliżowanych weteranów. Za pierwsze igrzyska paraolimpijskie
uznaje się jednak zawody, które odbyły się w 1960 roku w Rzymaraie.
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Z możliwości wyjazdu na operację za pośrednictwem Fundacji skorzystało od lipca 2015 roku
kilkadziesiąt osób

Operacje zaćmy po czesku
Transgraniczna opieka zdrowotna oznacza opiekę zdrowotną świadczoną lub przepisaną w
państwie członkowskim UE innym niż państwo członkowskie
ubezpieczenia. Tzw. dyrektywa
transgraniczna powstała w celu
ulepszenia funkcjonowania jednej
z podstawowych zasad zjednoczonej Europy – swobody przepływu
usług. Ma ona na celu zapewnienie realizacji swobody przepływu
usług w sferze opieki zdrowotnej
na terytorium Unii Europejskiej
poprzez stworzenie możliwości
korzystania ze świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim UE oraz możliwości
uzyskania przez pacjenta zwrotu
kosztów takich świadczeń od publicznego systemu ubezpieczenia
zdrowotnego, któremu on podlega.
Z transgranicznej opieki zdrowotnej mogą korzystać pacjenci,
którzy mają prawo do świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych w Polsce. Pacjent nie musi informować
NFZ ani innych polskich instytucji o tym, że wybiera się za granicę, by się tam planowo leczyć,
jeżeli leczenie nie trwa dłużej niż
jeden dzień. W większości przypadków nie musi też uzyskiwać
ich uprzedniej zgody. Sytuacje, w
których warunkiem zwrotu przez
NFZ kosztów świadczenia zrealizowanego w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej jest uzyskanie wcześniejszej zgody Funduszu
są precyzyjnie określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
W ramach transgranicznej
opieki zdrowotnej pacjenci mogą
korzystać z tych świadczeń, które

przysługują im w Polsce. To oznacza, że NFZ zwraca koszty tych
świadczeń opieki zdrowotnej, które znajdują się w tzw. koszykach
świadczeń gwarantowanych (czyli
są wymienione w rozporządzeniach ministra zdrowia) i tylko
tyle, ile płaci za nie polskim przychodniom i szpitalom.
Od kwietnia 2015 roku w Jeleniej Górze działa Fundacja Instytut Rewalidacji, której głównym
celem jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz likwidacji barier pomiędzy osobami
niepełnosprawnymi, a resztą społeczeństwa. W szerokim zakresie celów statutowych Fundacji
znajdują się też działania na rzecz
ochrony i promocji zdrowia. Można tutaj uzyskać m.in. informacje
dotyczące stosowania przepisów
dyrektywy transgranicznej w
praktyce. W ramach swojej działalności, mając na uwadze ułatwienie dostępu polskim pacjentom do
świadczeń medycznych w ramach
współpracy transgranicznej, zgodnie ze wspomnianą Dyrektywą
oraz implementującą ją ustawą,
Fundacja nawiązała współpracę
z profesjonalnymi podmiotami
zajmującymi się operacjami i zabiegami medycznymi w zakresie
dysfunkcji narządu wzroku. Pod-

mioty te, usytuowane w Republice
Czeskiej w pobliżu granicy z Polską, posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz bazę w zakresie prowadzenia leczenia wszelkich dysfunkcji narządu wzroku.
Z możliwości wyjazdu na operację usunięcia zaćmy za pośrednictwem Fundacji skorzystało od
lipca 2015 roku kilkadziesiąt osób,
które nie kryją zadowolenia z
krótkiego czasu oczekiwania, profesjonalizmu czeskiego personelu
oraz terminu uzyskania refundacji z NFZ, której wysokość w 2016
roku to 2.111,15 PLN.
Andrzej S. z Jeleniej Góry
mówi, że dopiero po tych operacjach zobaczył, jakie kolory mają
kwiaty w domu. – Od czterech lat
nie mogłem jeździć samochodem
po zmierzchu, teraz nie stanowi to
żadnego problemu – dodaje.
Tadeusz Z. z Cieplic: Gdyby
nie możliwość wcześniejszej operacji zapewne byłbym uwięziony
w domu na 4 lata, a tak mogę normalnie funkcjonować. Jestem pod
wrażeniem podejścia do pacjenta i warunków, jakie są w klinice.
Kulturalna i szybka obsługa, towarzyszący nam na każdym kroku
tłumacz, oczekiwanie na zabieg w
komfortowych warunkach.
Janusz Wielocha

DO KOGO PO POMOC?
Punkt informacyjny zlokalizowany jest w siedzibie Fundacji
Instytut Rewalidacji w Jeleniej Górze przy ul. Osiedle Robotnicze 47a (budynek Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych) i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00, telefon: 533734343, 75 7524254, e-mail:
biuro@instytut rewalidacji.eu
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Decoupage’m i muzyką terapia w Ciechocinku
Kolejnym etapem realizacji
projektu „Trzy teatry - trzy
krainy. Twórcza i turystyczna aktywność osób niepełnosprawnych” współfinasowanego ze środków PFRON był
wyjazd do Ciechocinka. Projekt realizowany jest przez
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w
Poznaniu w partnerstwie z
PTSR Oddział Wojewódzki
w Szczecinie i PTWzK Oddział w Gorzowie Wlkp.
W ramach projektu organizowane są sześciodniowe warsztaty o charakterze turystyczno-kulturalnym, w trzech różnych
dziedzinach sztuki, w trzech
różnych regionach Polski (morzeniziny-góry).
W sierpniu uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach z
elementami arteterapii, w ramach
których wykonywali prace metodą decoupage oraz uczestniczyli
w zajęciach muzykoterapii. Jedna z uczestniczek zajęć Małgorzata mówi: zawsze marzyłam,
aby nauczyć się gry na gitarze.
Teraz miałam okazję spróbować.
Po przyjeździe zastanawiam się
nad zakupem gitary akustycznej i
kontynuacją nauki.
Z zajęć z elementami decupage
wszyscy uczestnicy z nieukrywa-

ną dumą prezentują wykonane
własnoręcznie zegary i szklane
świeczniki. Każdy podczas zajęć
znalazł coś dla siebie. Panie chętnie malowały i dekorowały tarcze,
wybierały i wycinały elementy
dekoracyjne zaś na przykład pan
Ryszard wspomina: ja pomagałem założyć mechanizmy wskazówkowe, nie wszystkie koleżanki
potrafiły to zrobić. Prosiły także o
pomoc w odpowiednim dopasowaniu cyfr tarczy zegara.
Dodatkowo urokliwa miejscowość wypoczynkowa sprzyjała
korzystaniu z innej metody terapeutyczno-leczniczej jaką jest terenoterapia. Terenoterapia wykorzystuje mikroklimat uzdrowiska
oraz jego naturalne ukształtowanie terenu oraz szaty roślinnej w
połączeniu z aktywnością fizyczną na przykład spacerem. Jedna z
uczestniczek wspomina: Ciecho-

cinek urzeka dywanami kwiatowymi, zadbanymi parkami, skwerami. Inna z kolei zwróciła uwagę
na… koty. - Ciechocinek to dla
mnie miasto kotów, a kolejnym
zaskoczeniem było to, że w pałacyku prezydenckim rezyduje kot
nie pies – mówiła.
Wzajemna życzliwość i wspólne spacery, zajęcia arteteraputyczne sprzyjały odkrywaniu własnych możliwości i pokonywaniu
pojawiających się trudności oraz
rozwijaniu nowych umiejętności.
Już październiku kolejny wyjazd, tym razem do Karpacza. W
programie są m.in. zajęcia z elementami teatroterapii, z udziałem
aktorki gorzowskiego teatru im.
Juliusza Osterwy Teresy Lisowskiej.
Dorota Pilecka
Użyczone/PTWK Gorzów Wlkp.
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Wojewódzkie Obchody
Święta Wojska Polskiego
Mszą św. w intencji byłych i
obecnych żołnierzy, o pomyślność ojczyzny i jej bezpieczeństwo, 14 sierpnia w katedrze
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp.,
pod przewodnictwem bp. pomocniczego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Tadeusza Lityńskiego zainaugurowane zostały
wojewódzkie obchody przypadającego dzień później Święta Wojska Polskiego.
W uroczystości udział wzięli
m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich z wojewodą lubuskim Władysławem Dajczakiem,
miejskich z prezydentem miasta
Jackiem Wójcickim oraz urzędu
marszałkowskiego, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji,
pocztów sztandarowych, stowarzyszeń, organizacji, kombatantów i weteranów oraz harcerzy.
– By ideały naszych przodków
Bóg, honor i ojczyzna, były nam
zawsze bliskie – zaapelował na
początku Mszy św. proboszcz katedry ks. Zbigniew Kobus.

Bp Lityński w homilii przypomniał m.in. historię Cudu nad
Wisłą, wspomniał o patronie dnia
św. Maksymilianie Marii Kolbe,
który dał wyraz odpowiedzialności za drugiego człowieka wpisując się aktem miłości w etos polskiego żołnierza. Przypomniał o
biskupach, którzy w lipcu 1920
r. oddali się w opiekę Matce Bożej i o kilkudziesięciotysięcznym
tłumie, który 12 i 13 sierpnia,
skupiając się w wielkiej duchowej
mobilizacji, leżał krzyżem pod
szczytem jasnogórskim wypraszając łaski ojczyźnie. – Tam byli
ci, którzy nie mogli wtedy być na
froncie i walczyć z bronią w ręku.
A 15 sierpnia wróg został pokonany. Cud, który się zdarzył nie
powstał z niczego, on nie wyrasta
na nieużytkach jałowych. Cud
sierpniowy tamtego czasu zrodził
się pod opieką boską z trwałego
i ofiarnego wysiłku żołnierzy, z
niespożytej mocy ducha polskiego – podkreślił biskup.
Po nabożeństwie, z katedry
gorzowskiej wyruszył pochód

Medale „Pro Patria” otrzymali bracia stryjeczni Henryk i Józef Kowalewscy.
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ulicami miasta do Placu Grunwaldzkiego, tam odbyła się m.in.
ceremonia wręczenia odznaczeń,
medali i aktów mianowania dla
wyróżnionych żołnierzy, defilada, pokaz musztry paradnej, a na
zakończenie przygotowano pokaz sprzętu wojskowego.
Wśród wyróżnionych Medale „Pro Patria” otrzymali bracia
stryjeczni Henryk i Józef Kowalewscy. Obydwaj urodzili się na
Kresach Wschodnich. Henryk
Kowalewski jest emerytowanym,
znanym w Gorzowie kardiologiem. Natomiast Józef przez
wiele lat był prezesem Gminnej
Spółdzielni w Strzelcach Krajeńskich. Po wybuchu wojny światowej dobytek ich rodzin został
spalony, a ich wywieziono na roboty do Trzeciej Rzeszy. W rozmowie z „Tu i Teraz” Józef Kowalewski ze smutkiem wspominał
moment przygotowań do pozostania w niemieckim gospodarstwie do obsługi bydła. Cały czas
mieli nadzieję, że wrócą kiedyś
do swojej posiadłości. Jednak po
zakończeniu wojny statek przywiózł ich do Szczecina i musieli
pozostać na ziemiach zachodnich Polski.
Odznaczenia wręczali wojewoda lubuski Władysław Dajczak i Dowódca 11. Dywizji
Kawalerii Pancernej gen. dyw.
Jarosław Mika.
Organizatorami uroczystości
byli: Prezydent Miasta Gorzowa
Wlkp. Jacek Wójcicki, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak,
Dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Jarosław
Mika.
Medal Pro Patria jest odznaczeniem cywilnym, przyznawanym przez kierownika Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych.
Wanda Milewska

Łódź. Mistrzostwa Świata w kręglach niewidomych
W tym roku osoby niewidome i słabowidzące z szerokiej kadry narodowej miały możliwość
zmierzyć się z zawodnikami innych reprezentacji w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach
Świata. Mistrzostwa Europy były
przeprowadzane zarówno w klasyfikacji drużynowej, jak i indywidualnej. Mistrzostwa Świata,
to co prawda tylko klasyfikacja
indywidualna, ale także tu niepełnosprawni z dysfunkcją wzroku z
naszej reprezentacji mają się czym
pochwalić.
Niewątpliwie dużym osiągnię-

Listy pani Ziuty

SPORT
I MEDYCYNA
Mamy jeden telewizor, muszę
więc oglądać wyczyny naszych
sportowców, bo mój stary zagroził, że przeciwnym wypadku
całą swoją emeryturę wyda na
landrynki. Wyniki niezbyt mnie
interesują, skupiam się więc na
ogólnym wyrazie artystycznym
jaki pozostawiają bohaterowie
sportowych aren. Trzeba przyznać, że w porównaniu z latami
mojej młodości bardzo się zmienili. Wtedy trudno było nawet
zrozumieć co mistrz chciał powiedzieć w trakcie udzielanego
wywiadu. Poprzez jąkanie trochę wyraźniej przebijało się jedynie podziękowanie dla władz
partyjnych za ojcowską opiekę i
kierownictwa kopalni gdzie był
zatrudniony. Jej nazwy przeważnie nie znał, gdyż pensję główny księgowy przynosił mu do
domu.

ciem, z którego wszyscy możemy
być dumni, jest organizacja tegorocznych Mistrzostw Świata u
nas, w Polsce, a dokładnie w jednej z najlepszych kręgielni w całej
Europie, znajdującej się w Łodzi.
Na te 6 dni do Łodzi zjechali niewidomi i ich osoby towarzyszące z
całego świata.
Reprezentanci Polski zdobyli w
tym roku cztery medale: złoty trafił po raz pierwszy do Zdzisława
„Generała” Kozieja z klubu Hetman Lublin grającego w kategorii
B1, srebrny powędrował do Zbigniewa „Zajączka” Strzeleckiego z

Karolinki Chorzów występującego w kategorii B3. Wśród kobiet
drugie miejsce na podium zajęła
Jadwiga Dudek z klubu Pionek
Włocławek (kategoria B2), a trzecie Karolina Rzepa z klubu Łuczniczka Bydgoszcz (kategoria B1).
Medaliści w nagrodę odwiedzili
Japonię, gdzie mogli uczestniczyć
w rozgrywkach bowlingowych,
rywalizując z najlepszymi graczami na świecie.
Andrzej Koenig
oraz Marek Zwolenkiewicz
niewidomi

Dzisiaj sportowcy swobodnie
rozmawiają na dowolny temat.
Sądzę, że rozwinęli swój intelekt
przede wszystkim dzięki medycynie. Lekarze wykrywają w
organizmach niektórych z nich
coraz więcej środków dopingujących, musieli się więc dokształcić, aby odpierać zarzuty i
jakoś się wybielać przynajmniej
w oczach dziennikarzy i kibiców.
Opowiadają więc, przykładowo,
że niczego niedozwolonego nie
łykali, ale być może zakazany
specyfik wziął się stąd, że po wypiciu kawy przegryźli kawałek
selera w celu podniesienia potencji. I to połączenie dało właśnie taki efekt.
Medycyna przyczynia się nie
tylko do rozwoju intelektualnego naszych reprezentantów, ale
wpływa także na ich wygląd.
Podczas olimpiady aż miło było
na nich popatrzeć. Kiedyś zaś
szczególnie dziewczęta urodą nie grzeszyły. Nie przeprowadzano bowiem dokładnych
oględzin lekarskich i w ich szeregach znalazły się te, które tam
być nie powinny. Dumą przed-

wojennych i powojennych kibiców była sprinterka Stanisława
Walasiewicz – mistrzyni olimpijska, wielokrotna rekordzistka
świata. Po wojnie mieszkała w
USA, gdzie w 1980 roku została
śmiertelnie postrzelona w czasie napadu na sklep. Zgodnie
z przepisami przeprowadzono
sekcję zwłok. I wtedy okazało
się, że była osobą interseksualną,
czyli posiadała żeńskie i męskie
narządy płciowe, co prawda nie
w pełni rozwinięte, jak moje czy
pana redaktora, ale zawsze. Takich przypadków było więcej, co
dało się szczególnie zauważyć,
kiedy po bieżni maszerowała
żołnierskim krokiem żeńska reprezentacja Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
Sądzę, że kontakt z lekarzami
przedstawicieli innych dziedzin
życia mógłby przynieść również
pozytywne skutki. Nie prędko
się jednak o tym przekonamy,
bo na razie muszą oni oczekiwać
czasami i kilka lat w kolejce do
specjalisty.
Ziuta Kokos
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Regionalny Ośrodek
Wsparcia i Informacji Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji
TRIANON PL
ul. Bielska 4 • 43-400 Cieszyn
tel. 33 445 70 11, 73098481, dzialajmyrazem@wp.pl
Do Centrum Informacji i Wsparcia można umawiać się telefonicznie,
e-mail lub osobiście w godz. od 8.00-13.00
od poniedziałku do piątku

BEZPŁATNE PORADY :

prawne, psychologiczne, socjalne, społeczne
Regionalny Ośrodek Wsparcia i Informacji Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie udziela bezpłatnej pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym, ich
rodzicom, opiekunom, pracodawcom i instytucjom zainteresowanym problematyką rehabilitacji społecznej i zawodowej w następującym zakresie:
• porad i informacji w zakresie problematyki społeczno-zawodowej
osób niepełnosprawnych w tym ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne,
dofinansowania do rehabilitacji leczniczej, wsparcia finansowego i rzeczowego, programów PFRON skierowanych do osób indywidualnych i organizacji pozarządowych
• porad prawnych
• porad psychologa
• porady psychospołeczne
Pomoc udzielana jest w siedzibie
Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji TRIANON PL:
43-400 Cieszyn ul. Bielska 4.
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KRZYŻÓWKA z KSON-em

Nr 16

Litery z ponumerowanych i zaznaczonych pól utworzą rozwiązania.
Należy wpisać je w miejsce obok, wyciąć, przykleić na kartkę
pocztową i przesłać na adres redakcji: Niepełnosprawni Tu i Teraz,
ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra z dopiskiem
„Krzyżówka nr 16”, bądź przynieść osobiście, w terminie do
30 września. Spośród nadesłanych odpowiedzi rozlosujemy nagrodę
– niespodziankę. Ze zwycięzcą skontaktujemy się telefonicznie
bądź drogą mailową. Autorem krzyżówki jest Henryk Suchodół.

ROZWIĄZANIE

__________________

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

Co, gdzie, kiedy...
TEATRY
JELENIA GÓRA
Teatr im. Cypriana Kamila
Norwida: Jeleniogórskie Spotkania Teatralne – 29.09-5.10; „Akt
przerywany” (Duża Scena) –
6-7.10, g. 19.00; „Mąż mojej żony”
(Scena Studyjna) – 6-7.10, g.
18.00; „Każdemu Everest” (Scena Studyjna) – 22.10, g. 19.00 i
23.10, g. 18.00.
Zdrojowy Teatr Animacji:
„Coś na ząb” wg Karius og Bakterus – 28-30.09, g. 10.00 oraz 1.10,
g. 16.00 i 4.10, g. 10.00; „Piotruś i
wilk” – 5 i 7.10, g. 10.00; Zdrojowy czwartek z filharmonią – 6.10,
g. 19.00; „Porwanie kaczątek” –
9.10, g. 16.00; „Coś na ząb” – 1112.10, g. 10.00.
GORZÓW WLKP.
Teatr im. Juliusza Osterwy:
„New Yar’s Day” – 27.09, g. 10.00
i 13.00 oraz 28.10, g. 10.00 i 13.00;
Baju Baju mój naju – 29.09, g.
10.00; Koncert Anny Marii Jopek
– 1.10, g. 19.00; Występ kabaretu
Czarny Kot – 3.10, g. 19.00; „New
Yar’s Day” – 4.10, g. 19.00, 5.10, g.
10.00 i 13.00, 6.10, g. 10.00 i 13.00
oraz 7.10, g. 10.00 i 18.00; „Single po japońsku” – 8.10, g. 17.00;
„Mały Książę” – 9.10, g. 16.00,
11.10, g. 9.00, 11.10, g. 11.30, 12 i
13.10, g. 10.00; „Paryż i Ty” – 1516.10, g. 18.00; „Pipi Pończoszanka” – 19-20.10, g. 9.00 i 11.30;
„Karol, czyli nowy ład świata”
(premiera) – 22.10, g. 18.00.
CIESZYN
Teatr im. Adama Mickiewicza: Koncert muzyki filmowej
i musicalowej – 28.09, g. 18.00;
Colours of Tango – 30.09, g.
18.00; Festiwal Muzyki Wokalnej

„Vivwa il Canto” – 1.10, g. 18.00,
„Złotowłosa” (baśń muzyczna) –
4.10, g. 9.30 i 11.45, Koncert Hey
„Błysk” – 8.10, g. 20.00; „Przekręt
(nie)doskonały” – 14.10, g. 18.00;
Koncert Zespołu Śląsk „A to Polska właśnie” – 19.10, g. 18.00;
„Lekko nie będzie” – 22.10, g.
16.00 i 19.00.

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

IMPREZY
JELENIA GÓRA
Na inaugurację Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych (29
września o godz. 18:00) będzie
spektakl „Skazany na bluesa” w
reż. Arkadiusza Jakubika z Teatru
Śląskiego w Katowicach. A kolejne dni to: 30 września – „Sprzedawcy gumek” w reż. Andrzeja
Bartnikowskiego z Teatru A. Mic-
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kiewicza w Częstochowie. 1 października – „Matki i Synowie” w
reż. Krystyny Jandy z Teatru Polonia w Warszawie. 2 października
– „Welcome Home Boys” w reż.
Kinoteatru Mumio. 3 października – „Alois Nebel” w reż. Stefana
Wolframa z Teatru im. Gerharta
Hauptmanna z Zittau (Niemcy).
4 październik, na zakończenie 46.
JST – „Bar pod zdechłym psem”
w reż. Emiliana Kamińskiego z
Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w
Toruniu. Miejsce: Teatr im. C. K.
Norwida w Jeleniej Górze.
GORZÓW WLKP.
Miejskie Centrum Kultury
zaprasza na kolejny cykl spotkań W kobiecym kręgu. Warsztaty odbędą się 13 października
2016 (czwartek) o godz. 17.00 w
Amfiteatrze. Temat spotkania: O
dawaniu i braniu. A w programie
m.in. przyjrzysz się swoim przekonaniom i wyłonisz te, które Cię
wzmacniają, nazwiesz emocje,
które towarzyszą procesowi dawania i brania, dowiesz się, co tworzy równowagę w tym obszarze i
dlaczego jest to ważne dla naszego funkcjonowania, wypracujesz
milowe kroki w strategii dawania
i brania, która będzie zgodna z
Twoimi potrzebami. Zgłoszenia:
telefonicznie pod numerem 95
739 00 07. Udział jest bezpłatny.
Wstęp wolny.
CIESZYN
Spektakl Ireneusza Krosnego pod tytułem „Krosny. Mowa
ciała” odbędzie się 1 października o godz. 19.30 w MDK „Prażakówka” w Ustroniu, przy ulicy
Daszyńskiego 28. Oprócz jak
zwykle gwarantowanej zabawy za
sprawą zupełnie nowych scenek
pantomimicznych będzie okazja
poznać różne tajniki mima. Bilety (35 zł) w kasie MDK oraz na
portalu biletynakabarety.pl.

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Mediator d/s Karnych i Cywilnych

Centrum INFORMACJI
I WSPARCIA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Radca Prawny-Aplikant

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

Radca Prawny

serdecznie zaprasza do korzystania z usług

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

info@kson.pl

Redaguj BIULETYN
razem z nami!

Zapraszamy do współredagowania biuletynu

Niepełnosprawni Tu i Teraz

Czytelniku!

Coś Cię denerwuje, chcesz zabrać głos w ważnej sprawie, opisać własne przeżycia, podzielić
się doświadczeniami? Czekamy na listy, spostrzeżenia, artykuły dotyczące problematyki
osób niepełnosprawnych.
Materiały prosimy przesyłać pod adres:
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,
ul. Osiedle Robotnicze 47A,
58-500 Jelenia Góra z dopiskiem „BIULETYN”, lub
drogą elektroniczną na adres: biuro@kson.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian
redaktorskich w nadesłanych artykułach.

Dorota Gniewosz
Mateusz NOWAK
Radca Prawny

Bartosz NOWAK
Elżbieta GAC
Psycholog

Maja KOZŁOWSKA
Doradca ds. poradnictwa
socjalnego i rodzinnego

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

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

SPOŁECZNY RZECZNIK
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I PACJENTÓW ZIEMI
JELENIOGÓRSKIEJ
przyjmuje we wtorki
w godz. 11.00-13.00
i czwartki w godz. 13.00-15.00
w biurze Karkonoskiego Sejmiku
Osób Niepełnosprawnych
Osiedle Robotnicze 47A
w Jeleniej Górze

Zapraszamy do Karkonoskiego Klubu Seniora i Wolontariusza!
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Po raz 17. u Matki Boskiej Łaskawej
W sobotę, 3 września br. w Bazylice pw. Matki Boskiej Łaskawej w Krzeszowie odbyło się siedemnaste już Spotkanie Liturgiczne Osób Niepełnosprawnych.
– Nie opuściłem żadnej pielgrzymki do Krzeszowa – mówi
pan Józef z Kamiennej Góry. –
Pamiętam doskonale pierwsze
pielgrzymki. Było o wiele więcej
oficjalnych gości, a wydarzenia
artystyczne z występem Eleni i
Orkiestrą Reprezentacyjną Policji
uatrakcyjniały nasze spotkania.
Zawsze jednak jest ta sama pielgrzymkowa brać, nasi niezastąpieni opiekunowie i zawsze życzliwi
księża. Mamy ze sobą kontakt nie
tylko na liturgicznych spotkaniach, ale rozmawiamy ze sobą
przez komputer – podkreśla pan
Józef.
Tegoroczna pielgrzymka zaczęła się piękną homilią o potrzebie miłosierdzia. Wypełniona po
brzegi Bazylika i plac przed nią
zajmowali niepełnosprawni z całej diecezji legnickiej. Mszę świętą

sprawował ordynariusz legnicki
ks. bp. Zbigniew Kiernikowski, a
homilię wygłosił bp. Marek Mendyk.
Spośród vipów odnotowaliśmy
obecność posłanki Marzeny Machałek i Zbigniewa Ładzińskiego
– reprezentującego Dolnośląskie
Rzemiosło od początku wspierające Krzeszowskie Spotkania Niepełnosprawnych.
Podczas uroczystości siedem
osób, które w sposób szczególny
angażowały się w pomoc środowisku, otrzymało tytuł „Przyjaciel osób niepełnosprawnych”. Jak
zwykle pielgrzymkom do Krzeszowa towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda. Do zobaczenia za
rok!
(KSON)
Fot. Archiwum KSON
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Po mszy na placu przed
Bazyliką można było się posilić i wysłuchać koncertów
muzykujących rodzin.

