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W  N U M ER ZE M.IN. SZANOWNI CZYTELNICY
W zorcow e w arunki pracy
Liczni goście z wielu instytucji 

i  organizacji wysoko 
ocenili wpływ Krajowej Izby 

na wzrost aktywności zawodowej 
osób niepełnosprawnych i kształt 

przyszłego systemu wspierania 
ich zatrudnienia

„G otow i do p racy” ............................ s. 10
-  wsparcie osób niepełnosprawnych  

w podejmowaniu zatrudnienia 
to unikalny projekt obejmujący 

wsparciem w tym zakresie
5 tys. osób, którym zaoferowano  

wyjazdowe warsztaty i  staże

Fundacja O chrony  
Zdrow ia In w a lid ó w ........................... s. 15
...zaprasza do swych obiektów  
sanatoryjnych, dysponujących  

zmodernizowaną bazą 
hotelową i zabiegową, 

wspartą doświadczeniem  
profesjonalnej kadry 

i atrakcyjnym położeniem

V Przegląd Teatrów  W spaniałych  
w  T c z e w ie ............................................ s. 23

To ambitne przedsięwzięcie  
artystyczne urzeczywistnia 

marzenia wielu ludzi, otwiera 
drzw i do świata, w którym  

odnajdują oni poczucie 
człowieczeństwa, szacunek 

i  godność, będące celem  
i  sensem świata

Zw yciężać m im o w s z y s tk o ..............s. 26
Pod tym hasłem Fundacja 

Anny Dymnej Mimo Wszystko 
zorganizowała kolejną 

konferencję, cykl sportowych 
pokazów ukazujących p  

otencjal i  możliwości osób 
niepełnosprawnych 

oraz koncert gwiazd

Turniej S ilesia C u p .......................... s. 30
II M iędzynarodowy Turniej 

Koszykówki na Wózkach 
w Katowicach niezbicie 

wykazał, że to sport męski, 
porywający i wywołujący 

niezwykłe emocje. Szkoda, 
że zainteresowanie nim je s t 

w Polsce ciągle jeszcze nikłe...

W  N A STĘPN YM  N U M ER ZE M .IN.:

-  Przyczyny bierności zawodowej młodych 
niepełnosprawnych

-  Nie ma barier -  Dolny Śląsk
-  Festiwal Zaczarowanej Piosenki w Krakowie
-  Szermiercze wydarzenie roku
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Nasze Sprawy -  reaktywacja
f ^ t r z y n m j ą  Państwo pierwszy numer nowego miesięcznika

M  M „nowe Nasze Sprawy”, który jest swoistym spadkobiercą 
i bezpośrednim kontynuatorem dotychczasowego miesięcz

nika „Nasze Sprawy”. Od 2005 roku -  a więc przez ponad dwa lata
-  nie otrzymał on żadnego dofinansowania zewnętrznego, bowiem
0 wsparcie wydawnictw w ramach programu PFRON „Partner” ubie
gać się mogą jedynie organizacje pozarządowe. Mimo to ten mający 
ju ż  ponad 18 lat tytuł przetrwał, co było wynikiem ogromnej determi
nacji jego dotychczasowego wydawcy i dzięki pomocy wielu podmiotów
1 organizacji. Bez tego wsparcia -  nie tylko finansowego -  nie byłoby 
to możliwe.

Wśród tych Dobroczyńców i Przyjaciół znajdują się: Fundacja 
Ochrony Zdrowia Inwalidów, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabi- 
litacyjna, Porozumienie Branżowe Związek Pracodawców i firm y  
w nim zrzeszone (zwłaszcza Domena Bielsko-Biała, Era Chorzów, 
MSU Bydgoszcz, MUSI Piotrków Trybunalski, Prosną Kalisz), 
Dolnośląski Spółdzielczy Związek Rewizyjny, Postęp Zabrze, Bielstył 
Bielsko-Biała, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów 
i Spółdzielni Niewidomych. Im szczególnie pragnę podziękować.

Wydawcą „nowych Naszych Spraw” jest Krajowa Izba Gospo- 
darczo-Rehabilitacyjna, a przedsięwzięcie jest dofinansowane przez 
PFRON oraz -  o co bardzo zabiegamy i mamy nadzieję uzyskania
-  przez Ministerstwo Kultury w ramach Programu Operacyjnego 
,, Prom ocja czytelń ictwa ”.

Sytuacja ta powoduje, że -  prócz dotychczasowych prenumera
torów „Naszych Spraw” -  nowy periodyk otrzymywać również będą 
jednostki samorządu terytorialnego (PCPR, MOPS), instytucje rynku 
pracy (PUP), ośrodki informacji dla osób niepełnosprawnych, wiodące 
środowiskowe organizacje pozarządowe realizujące projekty na rzecz 
wzrostu aktywności osób niepełnosprawnych i ich struktury tereno
we, WTZ, ZAZ, ŚDS i wiele innych jednostek, placówek i podmiotów. 
Zamierzeniem i ambicją wydawcy i redakcji jest, by „nowe Nasze Sprawy”, 
które pomyślane są jako kompedium wiedzy dla osób niepełnospraw
nych, chcących być aktywnymi uczestnikami społeczeństwa obywatel
skiego i ich potencjalnych pracodawców, trafiały do możliwie szerokiej 
rzeczy tych osób.

Dziękując wszystkim naszym dotychczasowym Współpracownikom, 
Prenumeratorom i Przyjaciołom, którzy towarzyszyli nam przez te lata 
i wspierali nas, prosimy -  zostańcie z nami.

To dzięki Państwu „Nasze Sprawy” będąc nowe pozostaną naj
starszym aktualnie w Polsce pismem informacyjnym środowiska osób 
niepełnosprawnych.

Zespół redakcyjny, w oparciu o swoje doświadczenie i kontakty, 
nadal będzie służył Państwu rzetelną publicystyką i bieżącą infor
macją, dotyczącą najbardziej żywotnych spraw naszego środowiska, 
wypełniając nadrzędną misję zawartą w motcie naszego działania: 
Jesteśmy z Wami i Wśród Wa.s.

io a J^

Na okładce:
Migawka z Międzynarodowego 

Turnieju Koszykówki 
Silesia Cup 

fot. Ryszard Rzebko
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WALNE ZGROMADZENIE KIG-R

Polska nie musi być wasalem Europy
Najistotniejszym elementem rynku 

pracy dla osób niepełnosprawnych 
są obecnie zakłady pracy chronionej, 

uznał minister Mirosław Mielniczuk, 
pełnomocnik rządu ds. osób 

niepełnosprawnych na Walnym 
Zgromadzeniu członków Krajowej 

Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej,
/  9 czerwca w Centrum Kształcenia 

i Rehabilitacji FOZł 
w Konstancinie-Jeziornej.

Przedsiębiorstwa o tym statusie 
są bardzo potrzebne, nie należy 

zatem stosować rozwiązań administra
cyjnych, które ograniczałyby ich działal
ność. Fakty i liczby diagnozujące poziom 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w tym sektorze wskazują jednak, iż od 
kilku lat nie generuje on nowych miejsc 
pracy, został zatem osiągnięty swoisty

zakresie przekierowane na otwarty 
rynek pracy, bo tylko tam tkwią rezerwy.

Minister Mielniczuk przyznał, iż nie 
ma złudzeń, że rynek ten zacznie maso
wo zatrudniać osoby niepełnosprawne, 
chodzi jednak o to, by wielu pracodaw
ców zatrudniało po kilka osób. Liczba

-  prawników, inżynierów, socjologów, 
zaś -  zdaniem ministra -  adekwatne, 
ciekawe miejsca pracy będzie mógł 
im zaoferować jedynie otwarty rynek 
pracy.

Aspekt dodatkowy: będąc członkiem 
Unii Europejskiej Polska nie może sto
sować rozwiązań niezgodnych z prawem 
wspólnotowym, Komisja Europejska 
natomiast, w projekcie rozporządzenia 
dotyczącego pomocy publicznej, dość 
wysoko stawia wymogi wobec zatrud
nienia chronionego, preferując zatrud
nianie osób niepełnosprawnych właśnie 
na otwartym rynku pracy.

Minister M. Mielniczuk namawiał 
zatem obecnych na Zgromadzeniu 
KIG-R przedstawicieli ZPCh by nie 
kontestowali tych rozwiązań, tylko sta
rali się do nich dostosować. Zapewnił 
też o otwartości rządu na propozycje 
szczegółowych rozwiązań w tym za
kresie, które będą zgodnie z prawem 
wspólnotowym, zachęcał do aktywnego 
uczestnictwa w pracach nad tworzeniem 
nowego polskiego prawa regulującego 
problematykę zatrudniania osób niepeł
nosprawnych, które -  teoretycznie -  ma 
wejść w życie od początku 2009 roku.

Kończąc wystąpienie minister 
Mirosław Mielniczuk podziękował 
za dotychczasową ważną współpracę 
Krajowej Izby z Biurem Pełnomocnika, 
za życzliwość, pomoc i wsparcie.

KIG-R zrzesza nie tylko ZPCh, ale 
przedsiębiorców o różnym statusie -  
podkreślił na początku swego wystąpie
nia Włodzimierz Sobczak, prezes Izby. 
Wśród jej członków jest obecnie ponad
10 proc. przedsiębiorstw z otwartego 
rynku pracy, co dowodzi, iż organizacja 
ta nie utożsamia się wyłącznie z chro
nionym rynkiem pracy, ale generalnie

L r  m S

Złote Odznaki KIG-R otrzymali: Janina Szymańska. Adam Kondzior. Kazimierz Libidzki, 
Jan Tomczak, Wiesław Paradowski, Zdzisław Kozioł, Stanisław Miczka, Andrzej Frydrysiak, 

Jan Marciniak, Zofia Grzegorzewska
stan równowagi między możliwościa
mi ZPCh i państwa we wspieraniu 
zatrudnienia tej grupy osób. Poza za
trudnieniem pozostaje znaczna więk
szość osób niepełnosprawnych w wieku 
produkcyjnym i nic nie wskazuje na to, 
by lukę w tym zakresie miały wypeł
nić właśnie te firmy. W tym kontekście 
koniecznym jest -  zdaniem pełnomoc
nika -  by instrumenty wspierające za
trudnienie tych osób były w większym

osób niepełnosprawnych zatrudnionych 
obecnie na otwartym rynku pracy wyno
si ok. 40 tys., jest więc relatywnie niedu
ża, jednak dynamika wzrostu zatrudnie
nia jest na nim znaczna.

Rośnie ponadto liczba studentów 
z niesprawnościami, obecnie jest ich 
około 20 tys., podczas gdy jeszcze dwa 
lata temu było ich tylko 12 tys. Osoby 
te po ukończeniu studiów będą poszuki
wały zatrudnienia w swoich zawodach

3 jyh sze Sprawy dokończenie na sir. 8



XV Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego 
oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych

k  ^  REHABILITACJA
" 27-29 w rześnia 2007 r.

O biekty targow e,u l. ks. Skorupki 
L w U f t a  i S tefanow skiego

Godziny zwiedzania: 27-28.09.2007r. 10.00-18.00
29.09.2007r. 10.00-17.00

OFERTA TARGOWA

Mobilność
Zaopatrzenie ortopedyczne 
Kinezyterapia 
Fizykoterapia 
Hydroterapia
Pomoce w życiu codziennym 
Odzież i wyposażenie ochronne 
Wyposażenie mieszkań, miejsc pracy i budynków 
Pomoce dla slabowidzących i niewidomych 
Pomoce dla nieslyszących

Pomoce dla osób niemych i z zaburzeniami mowy
Urządzenia ułatwiające obsługę komputera osobom
niepełnosprawnym ruchowo
Terapia psychomotoryczna
Sprzęt sportowo-rehabilitacyjny
Odnowa biologiczna, wellness, spa
Turystyka zdrowotna
Wydawnictwa

250 WYSTAWCÓW
Równolegle z Targam i REHABILITACJA  

odbędzie się
VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES POLSKIEGO 

TOWARZYSTWA REHABILITACJI

Organizator Patronat medialny

IIITeRSeiMS Rehabilitacja niepełna sprawni

www.integracja.org
#  BIURO TARGÓW

tel. 0-42 637 12 15

www.interservis.pl



ZJAZD DELEGATÓW DZSR

Spółdzielcza rodzina na Dolnym Śląsku
Dolny Śląsk jest szczególnym regionem, 

w którym „uchowało się” stosunkowo wielu 
pracodawców osób niepełnosprawnych 

prowadzących przedsiębiorstwa w systemie 
spółdzielczy m. Znaczna część z  funkcjonujących 

tutaj spółdzielni inwalidów i spółdzielni 
niewidomych legitymuje się też ponad 50-letnim 

rodowodem, gwarantując swym członkom 
i praco wnikom stabilne warunki pracy 

i godziwą płacę, statystycznie wyższą niż 
w firmach o innej strukturze własnościowej.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawił je j  przewodniczący 
Tadeusz Pszczoła

Większość tych spółdziel
ni zrzeszonych jest w Dol

nośląskim Spółdzielczym Związku 
Rewizyjnym, którego 
inicjatorem powołania 
i prezesem Zarządu jest 
Jan Tomczak.

29 czerwca miał 
miejsce Zjazd Dele
gatów Związku, na 
którym Zarząd i Rada 
Nadzorcza przedstawi
ły sprawozdania z jego 
działalności w 2006 
roku jednogłośnie przy
jęte przez uczestników, 
absolutorium uzyskali 
też prezes Jan Tomczak 
i jego zastępca Józef 
Szymków. Odbył się 
on w jak zawsze go
ścinnych progach Spół
dzielni RESURS we Wrocławiu.

Na podstawie analizy protokołów 
lustracji przeprowadzonych w 13 spół
dzielniach stwierdzono, że nie wystąpi
ły w nich nieprawidłowości w zakresie: 
gospodarowania majątkiem spółdzielni, 
przestrzegania statutu i innych unormowań

Jerzy Kowalew, prezes Zarządu 
„Resursu”przedstawił aktualną 

sytuację

prawnych, czy naruszenia 
praw członkowskich i pra
cowniczych.

Wśród nich 10 spół
dzielni osiągnęło dodatni 
wynik finansowy, wzrosła 

wartość majątku trwałego w tych pod
miotach oraz średnia wysokość wyna
grodzenia.

Przeprowadzono dla 
członków cztery szko
lenia, przedstawiciele 
Związku uczestniczyli 
w posiedzeniach Krajo
wej Rady Zatrudnienia 
Osób Niepełnospraw
nych, współtworząc 
wiele jej stanowisk, 
dotyczących m.in. no
welizacji ustawy
0 rehabilitacji, zmian 
w dofinansowa
niu wyna 
g r o d z e ń
1 składek 
na ubez
pieczenie 
społeczne

dokonano oceny projektów aktów praw
nych dotyczących środowiska.

Zaproszono do odwiedzin regionu 
Mirosława Mielniczuka, pełnomocni
ka rządu ds. osób niepełnosprawnych, 
który podczas dwóch wizyt odwie
dził SIMET SA w Jeleniej Górze, 
SI BOLMET w Bolesławcu i wrocław
ską Spółdzielnię ELWAT. Po wizycie 
w tej ostatniej minister przyznał, że spół
dzielnia to nie getto, a dobrze prosperu
jące przedsiębiorstwo, w którym osoba 
niepełnosprawna ma dobre warunki do 
pracy i rehabilitacji.

Zjazd zakończył się prezentacją 
najnowszych zagadnień dotyczących 
proponowanych zmian mających wpływ 
na rynek pracy osób niepełnosprawnych, 

dyskusją i określeniem kierun
ków i strategii działania 
w tym zakresie.

Tekst i fot.: 
Romuald Rybak

zatrudnionych osób nie
pełnosprawnych i innych.

W ramach współpra
cy z Dolnośląskim Poro
zumieniem Organizacji 
Działających na rzecz 
Osób Niepełnosprawnych

Głosowanie uchwał

5 Jfosze Sprawy

Na pierwszym planie prezes Jan Tomczak



Spółdzielnia
ul. Garbarska 9 26-500 Szydłowiec 
Centrala: 048. 617 03 43... 44 
Sprzedaż i marketing: 
tel./fax 048. 617 03 45 ELEKTRON

Inwalidów
www.si-elektron.pl
e-mail: elektron@poczta.internetdsl.pl

Termin realizacji 6 tygodni!

Wymiary: 
dł/szer/wys. 
900/650/1000 mm 
Waga -  20 kg

Lekki wózek do użytku wewnątrz i na zewnętrz 
budynku przystosowany dla potrzeb sanitarnych 
Zalety:
Stabilna i e rgonom iczna konstrukcja . W yjm ow any panel 
boczny  p raw y i lewy ułatw ia zajm ow anie m iejsca. Istnieje 
m ożliw ość dodatkow ego zam on tow an ia  siedziska jako 
nak ładk i na  deskę, co um ożliw ia po ruszan ie  się w ózkiem  
poza łazienką. W  obiciu  siedziska, oparcia  oraz 
p od łok ie tn ików  zastosow ano m ateria ły  w odoodporne .

Wszystkie wózki posiadają znak CE oraz są zarejestrowane w rejestrze wyrobów medycznych

Konstrukcja wózków zapewnia ich łatwy montaż i demontaż, umożliwia dostosowanie pochylenia oparcia, 
wysokości podnóżków oraz podłokietników do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Wózki wyposażono w małą poręczną ładowarkę do ładowania akumulatorów oraz w gniazdo do podłączenia ładowarki

Wymiary: dł/szer/wys. 
980/670/935 mm 
Zasięg -  do 40 km 
Waga 65 kg
Zasilanie -  akumulator

Wymiary: dl/szer/wys. 
980/670/1335 mm 
Zasięg -  do 40 km 
Waga -  65 kg
Zasilanie -  akumulator 50Ahx2

50Ahx2

Lekki wózek do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynku 

Zalety:
D o napędu  zastosow ano now oczesny bezszczotkow y 250 W  
siln ik  w ykonany w kooperacji z Politechniką R adom ską. 
W ózek w yposażono w  w ygodny i funkcjonalny  fotel 
sam ochodow y. O parcie  fotela posiada zagłówek. 
Podnoszone pod łok ie tn ik i ułatw iają zajm ow anie m iejsca, 
m ożliw ość sterow ania praw ą lub lewą ręką.

►

Lekki wózek do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynku 

Zalety:
D o napędu zastosow ano now oczesny bezszczotkow y 250 W  
siln ik  w ykonany w kooperacji z Politechniką Radom ską. 
W yjm ow any panel boczny  ułatw iający zajm ow anie m iejsca, 
m ożliw ość sterow ania praw ą lub lewą ręką.

UWAGA!
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA WÓZKA 
DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB ODBIORCÓW



Komfortowy odremontowany budynek usytuowany jest zarówno blisko 
morza, jak jeziora i rzeki. W tym niezwykle pięknym, malowniczym 

miejscu w  zasięgu spacerów pozostaje również ko mpleks leśny 
-  prawdziwy bór, a także lasek przymorski, czyste plaże Bałtyku, 

kanał łączący jeziow Bukom) -  prazulziwy raj dla wędkarzy oraz 
oddalony o 2 km (na wschód) Bobolin, ze stadniną koni wierzchowych, 

z  możliwością nauki jazdy wierzchem, jazdy bryczką itp.

Oferuje:

Organizuje:

■ konferencje, szkolenia, „zielone 
szkoły", kolonie, wczasy 
weekendowe, wesela, spotkania 
integracyjne...

i pokoje 2-osobowe 
wyposażone 
w radia
i telewizory, domki 
kempingowe 
i murowane 
budynki i pawilony 
hotelowe 
-  wszystkie 
z pełnym węzłem 
sanitarnym; 
atrakcje 
turystyczne 
i kulturalne: 
wycieczki 
w morze i na 
Bornholm, 
do Ustki, spacery 
i wycieczki piesze 
i rowerowe...

Zapewnia:

■ możliwość wyboru diet,
■ odnowę biologiczną (sauna, jaccuzzi, masaże wodne 

i klasyczny),
■ całodobową opiekę medyczną i rehabilitacyjną,
■ atrakcyjny program, realizację wczasów rekreacyjnych 

i turnusów rehabilitacyjnych, w tym usługi np.: masaż, 
hydromasaż, diadynamik, gimnastyka, inhalacje, 
krioterapia, laser, magnetoterapia, wirówka kończyn...

Do dyspozycji gości:

Ośrodek Rehabilitacyjno- 
Wczasowy „POLONEZ” 
w Dąbkach, nad morzem 
tel./fax 052 3227583,3223522, 
e-mail: polonez@msu.pl 
www.polonez.wczasy.pl

■ rowery, kort tenisowy, dyskoteka, drink-bar, kawiarnia, parking (płatny), 
Poza obiektem: jazda na koniach, wycieczki statkiem, pływanie kajakiem, 
łowienie ryb, żeglowanie, windsurfing...



WALNE ZGROMADZENIE

Polska nie musi być

Jan Tomczak, sze f Dolnośląskiego Związku Rewizyjnego odbiera Złotą 
Odznakę KIG-R i gratulacje od Włodzimierza Sobczaka, prezesa KIG-R

dokończenie ze str. 3------------------------------------------------ &

z problematyką zatrudniania 
osób niepełnosprawnych.

Ustosunkowując się do 
wystąpienia min. Mielniczuka 
wyraził pogląd, że Polska nie 
musi być wasalem Unii Euro
pejskiej, jest jej pełnoprawnym 
członk iem, może zatem sprecyzo
wać swoje stanowisko dotyczące 
systemu wspierania zatrudniania 
osób niepełnosprawnych, przed
stawić je i negocjować docelo
we rozwiązania. Polska może 
i powinna mieć realny wpływ na 
kształt przyszłych wspólnoto
wych rozwiązań legislacyjnych.
Polityka społeczna jest jednym z new
ralgicznych obszarów działania naszego 
państwa -  uznał W. Sobczak -  a ponie
waż wciąż jesteśmy krajem ubogim, Unia 
nie powinna wymagać od nas takiego po
ziomu rozwiązań, jak w krajach „starej 
piętnastki”. Ponadto -  zdaniem prezesa
-  propozycje zawarte w projekcie rozpo
rządzenia Komisji Europejskiej z pewno
ścią nie spowodują wzrostu miejsc pracy 
dla osób niepełnosprawnych.

Włodzimierz Sobczak podziękował 
ministrowi Mielniczukowi za otwarcie 
na dialog społeczny, wyraził też nadzie
ję na wsparcie postulatów środowiska 
dotyczących zmiany projektu rozporzą
dzenia KE.

W dalszej częs'ci swego wystąpienia 
prezes Sobczak nakreślił aktualną sytu
ację dotyczącą problematyki rehabilita
cji zawodowej i zatrudniania.

Zakończył się proces legislacyjny 
zwieńczony nowelizacją ustawy o reha
bilitacji. Wielkim „uzyskiem” społecznej 
debaty, która mu towarzyszyła są comie
sięczne dopłaty do płac zatrudnionych 
osób niepełnosprawnych. Są też i ubyt
ki, do których zaliczyć należy koniecz
ność zapłaty składki na ubezpieczenie

społeczne, która po okresie 
miesięcznym będzie refun
dowana. Do końca ważył 
się też los indywidualnych 
programów rehabilitacji, 
w zakresie realizacji których 
Senat przywrócił jednak 
dotychczasowe zasady.

Pewne zagrożenia wniósł 
projekt nowego rozporządze
nia Komisji Europejskiej do-

WA.LNE 
IG~R CZŁ(

Głos zabrał również Marian Leszczyński, zastępca prezesa Zarządu PFRON

tyczącego dopuszczalności pomocy 
publicznej w zatrudnianiu, zagrożenia 
szczególnie dla osób niepełnospraw
nych. Zakłada on, że zatrudnienie 
chronione realizuje placówka -  i tylko 
taka ma prawo do wsparcia systemo
wego -  która zatrudnia co najmniej 
75 proc. osób niepełnosprawnych, 
które mają orzeczone co najmniej 50 
proc. niepełnosprawności. W Polsce 
nie ma systemu procentowego orze
kania o niepełnosprawności, który
-  jako zgodny ze standardami WHO
-  Izba postulowała od dawna. Istnieje 
ryzyko, iż rząd może zaproponować 
jakiś automatyczny „przelicznik” 
dotychczasowych stopni niepełno
sprawności na procenty, do czego 
w żadnym przypadku organizacje 
środowiskowe i inne podmioty zaanga
żowane w proces rehabilitacji zawodo
wej nie powinny dopuścić. Przyjęcie zaś 
wymogów sformułowanych w projekcie 
rozporządzenia KE oznaczałoby, że nawet 
ZAZ ich nie spełnią.

Ten akt prawny miałby wejść 
w życie 1 lipca 2008 roku. Pracodaw
cy osób niepełnosprawnych nie są 
w stanie dostosować się do proponowa
nych zmian w tak krótkim czasie, nawet

gdyby wprowadzono system procento
wego orzekania. Istnieje zatem realne 
zagrożenie utraty pracy przez 170 tys. 
osób niepełnosprawnych, których otwar
ty rynek nie będzie w stanie wchłonąć 
w tak krótkim czasie. Prezes Sobczak 
wyraził oczekiwanie, że rząd polski bę
dzie zdecydowanie bronił miejsc pracy 
w krajowych przedsiębiorstwach.

Kolejne zagadnienie poruszone 
przez prezesa Izby to sposób trwałego 

spożytkowania efektów wzro
stu gospodarczego, nad którym 
zastanawia się wielu ekonomi
stów i polityków. Nie mają oni 
wątpliwości, że efekty te nie 
powinny być przeznaczone na 
transfery socjalne, na pomoc 
społeczną, byłoby to bowiem 
„przejadanie”, na domiar
utrwalające bierność różnych 
grup społecznych. Wzrost 
ten powinien natomiast być 
przeznaczony na inwestycje, 
a więc na nowe miejsca pracy, 
rozwój technologiczny przed
siębiorstw i wzrost eksportu.

Zdzisław Bączkiewicz, prezes „ Wie/spinu ” otrzymał 
z rąk Andrzeja Arendarskiego, prezesa Krajowej Izby 

Gospodarczej Złotą Odznakę KIG

Na zakończenie wystąpienia 
Włodzimierz Sobczak pokrótce zreasu
mował działania i dokonania KIG-R, 
która na przestrzeni 14 lat funkcjo
nowania zdobyła określone doświad
czenia i zawsze -  w drodze negocjacji 
z partnerami i podmiotami publicznymi -  
potrafiła osiągać kompromis oraz na
kreślił plany Izby na najbliższy okres. 
Przedstawiamy je  poniżej.

Radek Szary 
fot. Ryszard Rzebko
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KIG-R REZOLUCJA

wasalem Europy
Priorytetowe kierunki 

działalności Izby w 2007 r.:

-  kontynuacja działań służących dosto
sowaniu systemu zatrudniania oraz 
rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych do standardów 
europejskich w związku z przewidy
wanym na 2007 r. zakończeniem przez 
Komisję Europejską prac nad nowym 
rozporządzeniem w sprawie udzielania 
pomocy publicznej przy zatrudnieniu;

-  aktywny udział w prowadzonej przez 
Rząd RP ogólnopolskiej debacie nad 
przyszłymi rozwiązaniami systemowymi 
dotyczącymi szeroko rozumianej aktywi
zacji społeczno-zawodowej osób niepeł
nosprawnych; KIG-R, jako organizacja 
z dużym dos'wiadczeniem i dorobkiem 
w zakresie kształtowania regulacji praw
nych w tym obszarze powinna zapewnić 
sobie odpowiedni wpływ na kształt przy
szłych rozwiązań systemowych poprzez 
promowanie koncepcji wypracowanych 
i przyjętych przez organa Izby;

- podjęcie działań zmierzających do wdro
żenia w Polsce spójnego systemu akty
wizacji społeczno-zdrowotnej osób nie
pełnosprawnych dzięki odpowiedniej 
polityce państwa (kompleksowos'ć roz
wiązań dotyczących wszystkich aspek
tów rehabilitacji i integracji społecznej 
służących wyrównywaniu szans osób 
niepełnosprawnych) przy aktywnym 
udziale organizacji pozarządowych (two
rzenie społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez rozwój dialogu społecznego); 
realizacja projektów finansowanych 
z funduszy unijnych; dos'wiadczenie 
organizacji pozarządowych innych 
krajów europejskich wskazuje, że naj
lepszą gwarancją skutecznej realiza
cji celów statutowych jest wzmacnia
nie ekonomiczne organizacji poprzez 
realizowanie projektów finansowanych 
z unijnych funduszy strukturalnych; poza 
pozytywnymi skutkami ekonomicznymi, 
realizowanie takich projektów zwięk
sza wiarygodność organizacji jako part
nera władz państwowych (centralnych 
i samorządowych) w wypracowywaniu 
nowych rozwiązań systemowych w za
kresie aktywizacji społeczno-zawodowej 
osób niepełnosprawnych.

Walnego Zgromadzenia Członków 
Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej 

z dnia 19 czerwca 2007 r.

Kr
s

'rajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, jako organizacja 
L.samorządu gospodarczego zrzeszająca ponad 400 przed

siębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne, wyraża głębokie 
zaniepokojenie aktualną sytuacją osób niepełnosprawnych na rynku 
pracy w Polsce.

Pomimo funkcjonującej od ponad 15 lat ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce wciąż jest zbyt 
niska. Brak kompleksowej polityki społecznej państwa wobec osób 
niepełnosprawnych powoduje występowanie licznych barier w dostępie 
do edukacji, rehabilitacji, integracji społecznej, a w szczególności do 
zatrudnienia. Kolejne zmiany prawnych i finansowych rozwiązań 
w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych nie 
przynoszą niestety oczekiwanych efektów. Formy wspierania zatrudnienia 
niepełnosprawnych obywateli naszego kraju, ograniczone zasadami 
udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców obowiązującymi 
w Unii Europejskiej, są zbyt mało efektywne i przyczyniają się do 
utrzymywania wysokiej bierności zawodowej osób niepełnosprawnych 
zdanych głównie na świadczenia socjalne i pomoc społeczną.

Dzięki dynamicznemu wzrostowi gospodarczemu i dopływowi 
środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 
Polska stoi przed wielką szansą rozwiązania kluczowych problemów 
w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. 
Niestety szanse te mogą zostać zniweczone najnowszymi propozycjami 
Komisji Europejskiej dotyczącymi dopuszczalności udzielania pomocy 
publicznej, nie uwzględniającymi dorobku i specyfiki polskich 
rozwiązań systemowych. Szczególne zagrożenia wynikają z planowanego 
wprowadzenia obowiązku procentowego orzekania o niepełnosprawności, 
do którego Polska zupełnie nie jest przygotowana. Taka sytuacji grozi 
likwidacją tysięcy miejsc pracy osób niepełnosprawnych i powstaniem  
nowych barier w ich zatrudnianiu w najbliższych latach.

W świetle powyższego, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna 
oczekuje od Rządu RP aktywnej postawy wobec Komisji Europejskiej 
i przedłożenia partnerom unijnym stosownej informacji o polskich 
uwarunkowaniach i systemie aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
niepełnosprawnych wraz z postulatem szerszego uwzględnienia tych 
uwarunkowań w nowych unijnych regulacjach prawnych. Konieczne jest 
albo złagodzenie proponowanych kryteriów zatrudnienia chronionego, 
albo udzielenie Polsce odpowiedniego vacatio łegis służącego 
przygotowaniu naszego kraju do wdrożenia planowanych przez Unię 
Europejską rozwiązań.

Kierując się szczególną troską o rozwój rynku pracy osób 
niepełnosprawnych, a także pełną integrację społeczną niepełno
sprawnych obywateli, apelujemy do wszystkich organizacji, instytucji i 
osób związanych z powyższą problematyką, o podjęcie wspólnego wysiłku 
w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym godziwego miejsca 
w życiu społecznym i zawodowym.
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„Gotowi do pracy -  wsparcie 
osób niepełnosprawnych 

w podejmowaniu 
zatrudnienia ” to projekt 
współfinansowany przez 

Europejski Fundusz Społeczny, 
który realizuje w Polsce 

WYG Internationa! Sp. z  o.o., 
działając na zlecenie PFRON.

GOTOWI DO PRACY

Bez lęku, z nadzieją
GOTOWI 

" \ DO PRACY

Unikalność tego przedsięwzięcia polega na jego skali 
i zawartości programowej. Kładzie ona zasadniczy 

nacisk na przełamywanie psychologicznych barier oraz tych 
ograniczeń, które wynikają ze stereotypów i braku wiedzy
0 możliwościach osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Celem 
jest budowa własnej, pozytywnej motywacji beneficjentów
1 wskazanie indywidualnych walorów każdego z nich, przydatnych 
w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Projekt obejmuje wielopłaszczyznowe wsparcie 5000 
osób niepełnosprawnych z całej Polski. Jego adresatami 
są osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym 
i znacznym, mające długotrwałe trudności z wejściem na 
otwarty rynek pracy, dodajmy -  osoby dotknięte każdym 
rodzajem niepełnosprawności. Z tej oferty skorzystać więc 
mogą zarówno ci, którzy cierpią na schorzenia narządu ruchu, 
niewidomi, niedowidzący, głusi, z niedosłuchem, osoby 
z chorobami układu krążenia lub cukrzycą, a także ludzie 
z dysfunkcją intelektualną. Projekt jest pierwszą tego typu i tej 
skali realizacją w naszym kraju, którą wspiera specjalistyczny 
fundusz Wspólnot Europejskich.

Wykonawca projektu -  firma WYG International Sp. z o.o. 
proponuje niepełnosprawnym bogatą paletę działań mających 
ułatwić im wejście na otwarty, a więc wymagający nawet dla 
każdego kandydata, rynek pracy. /.../

„Gotowi do pracy” oferuje uczestnikom wyjazdowe war
sztaty psychologiczne prowadzone przez wykwalifikowanych 
trenerów umiejętności społecznych, które w pierwszym 
rzędzie mają na celu wzmocnienie samooceny beneficjentów 
i przełamanie negatywnych stereotypów, a także przekazanie 
wiedzy o uwarunkowaniach zachowań uczestników rynku 
pracy, w tym trening praktyczny obejmujący np. technikę 
autoprezentacji i sztuki rozmowy z potencjalnym pracodawcą. 
Indywidualnym wsparciem doradczym służą też prawnicy, 
lekarze różnych specjalności i rehabilitanci.

Pod okiem i za pomocą tych szkoleniowców i doradców 
każdy uczestnik projektu sformułuje indywidualny plan 
działania, który będzie dla niego scenariuszem kariery 
zawodowej czy też inaczej, „mapą drogową”, ułatwiającą 
poruszanie się po konkurencyjnym rynku pracy; plan ów 
oparty będzie o „odszukane” i wyeksponowane, konkretne 
atuty zawodowe i osobowościowe niepełnosprawnego 
kandydata na pracownika, odniesione do obecnego stanu 
prawno-ekonomicznego danego segmentu rynku. Co więcej -  
dla 250 absolwentów zajęć warsztatowych WYG International 
zorganizuje staże zawodowe w formie praktycznych zajęć 
w miejscu pracy. Firma opracuje również internetową bazę 
informacyjną propagującą potencjał zawodowy uczestników 
projektu, z której będą mogli skorzystać zainteresowani 
pracodawcy oraz wspomagające zatrudnienie instytucje 
publiczne.

Ważną rolę w aktywizacji osób niepełnosprawnych na 
otwartym rynku pracy odgrywają pracownicy powiatowych 
urzędów pracy i organizacji pozarządowych zajmujących się 
poradnictwem i pośrednictwem pracy. Dla nich, w dalszej fazie 
projektu, wykonawca zorganizuje specjalne seminaria mające 
na celu wzbudzenie zainteresowania realizacją ścieżek kariery 
uczestników zawartych w indywidualnych planach działania, 
czyli wykorzystaniem potencjału wypracowanego w trakcie 
realizacji projektu jako bazy dalszej aktywizacji zawodowej 
tej grupy w drodze rutynowych, przepisanych prawem zadań 
statutowych.

Co niezwykle istotne dla osób niepełnosprawnych, 
które często znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
-  ich uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Organizator
-  obok kosztów bezpośrednich szkoleń i doradztwa
-  pokrywa także koszty noclegów, wyżywienia, transportu 
do miejsc warsztatów, które zlokalizowane są w ośrodkach 
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia i zapewnieniem 
możliwie pełnej dostępności do zajęć warsztatowych 
uczestnicy warsztatów będą mogli korzystać z towarzystwa 
i pomocy opiekunów.

Dalsze informacje, w tym szczegółowe warunki uczestnictwa można znaleźć również na stronie: 
www.gotowidopracy.info, nr infolinii projektu: 0 801 700 705.

Biuro Wykonawcy Projektu
40-057 Katowice, ul. PCK 10/5, telefon: (032) 257 16 16 , fax (032) 251 88 60 
katowice@wygintemational.pl
00-832 Warszawa, ul. Żelazna 28/30, telefon: (022) 551 74 00, fax (022) 551 74 13 
warszawa @ wyeintemational.pl. www.wvginternational.pl

PS. Do końca czerwca br. na warsztatach psychologicznych i poradnictwa zawodowego w ramach projektu 
„Gotowi do pracy -  wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia” przeszkolono 1273 osoby 
niepełnosprawne.

W tym wg płci: 583 kobiety i 690 mężczyzn.
W tym wg rodzaju niepełnosprawności: 695 osób z niepełnosprawnością ruchową, 21 słuchową, 103 wzrokową, 
454 intelektualną.
W tym wg stopnia niepełnosprawności: 845 stopień umiarkowany, 428 znaczny.

Info: WYG International

jybsze Sprawy 10



ZAPROSZONO NAS Wzrost
* Dział Integracyjno-Biblioterapeutyczny Biblioteki Śląskiej w Katowicach na 

konferencję „Między Sztuką a Terapią” na kanwie premiery wydawni
czej opowiadania Katarzyny Zychli „Dziewczynka tańcząca z wiatrem”, 
1 czerwca w siedzibie Działu.

*  KIG-R na ogólnopolską konferencję naukową „Aktywizacja zawodo
wa osób niepełnosprawnych”, 4 czerwca w Międzynarodowym Centrum 
Biocybernetyki w Warszawie.

*  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na konferencję prasową minister 
Anny Kalaty nt. inwestycji w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy,
4 czerwca w siedzibie Ministerstwa oraz na Krajową Konferencję Emery
tów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych. 6 czerwca w Sali Kolumnowej 
Sejmu.

*  Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie na 
M iędzynarodow y Przegląd  T eatrów  W spaniałych. 4-8 czerwca w Tczewie 
i Goluniu.

*  Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. św. Stani
sława Kostki na tradycyjne spotkanie integracyjne „Jesteśmy razem”,
4 czerwca w Śląskim Wesołym Miasteczku w Chorzowie.

*  Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym ..Bądźcie z Nami” w Krakowie 
na XXIX Festyn Integracyjny „Witamy lato”, 5 czerwca w parku w Korz- 
kwi p. Krakowem.

*  Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych na wernisaż wystawy plastycz
nej „Mój świat” Krzysztofa Kozłowskiego. 5 czerwca w Galerii FSON 
„Stańczyk" w Krakowie.

*  Fundacja Spełnionych Marzeń na konferencję prasową inaugurującą 
pierwsze w Polsce igrzyska sportowe dla dzieci po przebytej chorobie 
nowotworowej ONKO-OLIMPIADA 2007. 13 czerwca w Centrum Promocji 
PAP w Warszawie.

*  Telewizja Polska i PZN na konferencję prasową związaną z udostępnie
niem w telewizji interaktywnej iTVP serialu „Ranczo” w wersji dla osób 
niewidomych. 13 czerwca w siedzibie TVP w Warszawie.

*  Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko i TVP na Ogólnopolskie Dni 
Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko” i finał III edycji Festiwalu 
Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, 16-17 czerwca na Rynku 
Głównym w Krakowie.

* Prezes KIG-R na Walne Zgromadzenie członków Izby, 19 czerwca 
w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornej.

*  Wrocławski Integracyjny Klub Kajakowy „Kapok” do udziału w II 
Papieskim Spływie Kajakowym, 23 czerwca ze startem przy hotelu Wodnik 
we Wrocławiu.

*  Zarząd Stowarzyszenia Bratek i Wielspin z Poznania na 4 Europejską 
i 11 Polsko-Niemiecką Spartakiadę Integracyjną Osób Niepełnospraw nych. 
25 czerwca na stadionie AWF w Poznaniu.

*  Agencja Rozwoju Lokalnego Agrotur i TVP3 Katowice na konferencję 
podsumowującą ralizację projektu „Pełnoprawni -  niepełnosprawni: 
kampania medialna”, 26 czerwca w Dużym Studio TVP3 w Katowicach.

*  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na konferencję dotyczącą II edycji 
konkursu „Ludzka twarz EFS”, 27 czerwca w Sali Kolumnowej Sejmu.

*  Urząd Wojewódzki w Katowicach na posiedzenie Wojewódzkiej Komi
sji Dialogu Społecznego poświęcone aktualnej sytuacji społecznej oraz 
perspektywom rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych w woje
wództwie śląskim. 28 czerwca w siedzibie Urzędu.

*  Zarząd na Zjazd Delegatów Dolnośląskiego Spółdzielczego Związku 
Rewizyjnego. 29 czerwca w siedzibie Spółdzielni RESURS we Wrocławiu.

*  Kolo PZN w Wodzisławiu SI. do uczestnictwa w IV Wodzisławskim Inte
gracyjnym Rajdzie Rowerowym „WIRR 2007 -  Czeskie Wierzniowice”.
30 czerwca.

bezrobocia 
na Śląsku

\ T  _  czerwcowym posiedzeniu
-LN ClW ojewódzkiej Komisji Dialogu 

Społecznego w Katowicach pod przewod
nictwem wicewojewody śląskiego Artura 
Warzochy omawiano problem bezrobocia 
osób niepełnosprawnych w wojewódz
twie śląskim. Dane przedstawione przez 
Leszka Marażewskiego, wiceprzewodni
czącego WKDS nie napawają optymizmem. 
W ciągu ostatnich sześciu lat o połowę 
zmniejszyła się liczba zakładów pracy chro
nionej (z 476 zakładów w 2000 r. do 275 
w 2006 r.), co przyczyniło się do wzrostu 
bezrobocia tej grupy osób. Marażewski 
podkreślił, że województwo śląskie, jako je 
dyne w kraju, nie wykorzystało możliwości 
udzielenia pożyczek na ratowanie zagrożo
nych likwidacją miejsc pracy w zakładach 
pracy chronionej -  zarząd województwa 
przyjął bowiem inne priorytety pomocy 
osobom niepełnosprawnym, m.in. środki 
z PFRON są przeznaczane na „odtwarza
nie lub tworzenie tzw. środków trwałych 
w instytucjach służących osobom niepełno
sprawnym”.

Na koniec maja 2007 r. w powiatowych 
urzędach pracy województwa śląskiego za
rejestrowanych było 8.5 tys. bezrobotnych 
niepełnosprawnych, co stanowiło 4,3 proc. 
ogółu. O ile obserwuje się wyraźne zmniej
szenie stanu bezrobocia w całej populacji, 
to niestety trendy te nie są widoczne wśród 
osób niepełnosprawnych, wręcz przeciwnie, 
ich bezrobocie rośnie.

Najgorzej jest w subregionie czę
stochowskim, tam liczba bezrobotnych 
niepełnosprawnych wzrosła o blisko 
159 proc. Należy przy tym podkreślić, 
że wśród zarejestrowanych bezrobotnych 
niepełnosprawnych zaledwie 9,9 proc. ma 
prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Wśród 
ofert pracy zgłaszanych do PUP zaledwie 
3 proc. to propozycje pracy dla osób 
niepełnosprawnych.

Wiceprzewodniczący Marażewski zwró
cił uwagę na proponowane zmiany w usta
wie o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
które -  jego zdaniem -  przyczynią się jesz
cze bardziej do pogorszenia kondycji zakła
dów pracy chronionej, tym samym ograni
czą możliwości świadczenia pracy przez tę 
grupę osób.
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NASZE ROZMAITOŚCI

Integracja usług socjalnych

W połowie czerwca miała miejsce Europejska Konferencja o Integracji Usług 
Socjalnych. Jej współorganizatorami byli: Rada Europy i Departament 

Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Była ona ogólnoeuropejską inauguracją raportu analitycznego i zalecenia Rady 

Europy o integracji usług socjalnych. Rodzice, opiekunowie dziecka niepełnosprawnego 
często muszą korzystać jednoczes'nie z usług zdrowotnych, psychologicznych, rehabi
litacyjnych czy pomocy społecznej. Ułatwieniem i uproszczeniem procedur dla nich 
byłoby zintegrowanie takich usług, a dzięki koordynacji działań dostęp do nich byłby 
możliwy w jednym miejscu. Współczesne państwo opiekuńcze musi jednak starać się 
połączyć sprawne reagowanie na potrzeby obywateli z barierami finansowymi.

Konferencja dała możliwość zapoznania się i porównania jak z tym zagadnie
niem radzą sobie w krajach europejskich, a wzięli w niej udział przedstawiciele 
organizacji społecznych, nauki, administracji rządowej i samorządowej z państw 
członkowskich Rady Europy.

J.K.

Weterani pracy 
w Sejmie

6czerwca w Sali Kolumnowej Sej
mu RP odbyła się konferencja 

przedstawicieli Związków Zawodowych 
Weteranów Pracy, jak również związ
ków emerytów, kombatantów i osób 
niepełnosprawnych. Niestety spośród 
zaproszonych przedstawicieli rządu: 
Anny Kalaty, ministra pracy i polityki 
społecznej, wicepremiera Przemysława 
Gosiewskiego i Romualda Polińskiego, 
podsekretarza stanu w ministerstwie 
pracy i polityki społecznej, tylko ten 
ostatni uczestniczył w konferencji.

Jej głównym tematem miał być pro
blem waloryzacji rent i emerytur, finan
sowania FUS, w związku z planowaniem 
obniżenia składki rentowej oraz sytuacji 
społeczno-ekonomicznej emerytów i ren
cistów ubezpieczonych w KRUS i ZUS. 
Jednak dyskusję zdominowała kwestia re
kompensaty kosztów poniesionych przez 
obecnych emerytów i rencistów w trakcie 
kilkunastu lat transformacji ustrojowej, 
ustalenie hierarchii ich potrzeb oraz spo
sobów ich zaspokojenia. Dyskutowano 
również na temat planów obniżenia skład
ki rentowej, które uznano za propozycję 
nie do przyjęcia. Obniżenie składki ren
towej spowoduje drastyczne zmniejszenie 
wysokości świadczeń rentowych. Wiele 
kontrowersji wzbudziła też propozycja no
welizacji ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Konferencję zakończyło sformuło
wanie oświadczenia, w którym uczest
nicy przedstawili swoje obawy co do 
kształtu proponowanych zmian w prze
pisach dotyczących rent i emerytur. 
Uznali również, że nieobecność mini
strów na konferencji jest kolejnym przy
kładem lekceważenia problemów tego 
środowiska przez rząd.

Jotka

Dla równości, 
przeciw dyskryminacji

R ,
ada Unii Europejskiej decy
zją Parlamentu Europejskie

go ustanowiła rok 2007 Europejskim 
Rokiem Równych Szans dla Wszystkich 
(ERRSW 2007). W związku z tym Fun
dacja „Razem” z Wałbrzycha rozpoczęła 
realizację projektu edukacyjno-informa- 
cyjnego „Razem przeciw dyskrymina
cji”. Jest on realizowany od 1 czerwca 
do 31 grudnia 2007 r. a zasięgiem obej
muje województwa: opolskie, zachod
niopomorskie, lubuskie i dolnośląskie.

W ramach projektu realizowane będą 
następujące działania:
-  punkty wsparcia prawno-psycholo- 

gicznego, w których będzie można 
skorzystać z porady prawnej doty
czącej dyskryminacji oraz skorzystać 
z pomocy psychologa,

-  konferencje „Razem dla równości”, 
istotnym ich elementem jest przeła
mywanie barier i stereotypów,

-  warsztaty, których celem jest wy
kształcenie oraz rozwinięcie umie
jętności pozwalających skutecznie 
rozpoznawać sytuacje zagrażające 
równości, efektywnie reagować na 
nie, zapobiegać im,

-  badania -  ich celem jest określenie 
czynników, które wpływają na wyko
rzystywanie praktyk dyskryminacyj
nych oraz możliwości zapobiegania 
dyskryminacji;

-  forum internetowe -  które ma umożliwić 
grupom słabo reprezentowanym dys
kusję na temat ich udziału w życiu spo
łecznym. politycznym, gospodarczym 
i kulturalnym, oraz wydawanie biuletynu.

Więcej informacji na stronie: 
www.rowneszanse.eu lub pod nr tel. 
074. 666 30 06.

BaS
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Najlepsza

Fundacja im. Królowej Polski 
św. Jadwigi z Puszczykowa 

od lutego 2006 do czerwca 2007 r. 
prowadziła kampanię informacyj- 
no-promocyjną, której celem była 
prezentacja osiągnięć (zawodowych, 
społecznych, osobistych) osób niepeł
nosprawnych oraz drogi jaką osoby 
te przebyły, by ich sukces był moż
liwy. Projekt „Pełnosprawny sukces. 
Promocja nowej integracji” rzeczywi
ście odniósł sukces. Przede wszystkim 
cieszył się dużym zainteresowaniem 
osób niepełnosprawnych, pracodaw
ców, organizacji pozarządowych, przed- 
sta-wicieli instytucji publicznych, władz 
lokalnych. W trakcie 50 konferencji 
zorganizowanych w urzędach gminy 
i powiatach na spotkania przybyło łącz
nie ponad 5000 osób.

W kampanii nie opierano się tylko 
na liczbach, statystykach, ale przygoto
wano 9 profesjonalnych filmów z nie
pełnosprawnymi bohaterami, którzy 
odnieśli życiowy i zawodowy sukces 
i dzielą się w nim receptą na jego osią
gnięcie, opowiadają, jak pokonywali 
bariery dążąc do niego. Osoby te były 
najlepszymi ambasadorami swego suk
cesu. W materiałach promocyjnych zna
lazły się również informacje na temat 
systemu wspierania zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, omówienie waż
nych aktów prawnych, a także komplet 
przepisów prawnych dotyczących osób 
niepełnosprawnych.

Projekt, który był współfinansowany 
ze środków EFS oraz PFRON cieszył 
się dużym zainteresowaniem i przyniósł 
wymierne efekty, np. w Kołobrzegu 
jeden z uczestniczących pracodawców 
zaproponował aż 30 nowych miejsc pracy 
dla osób niepełnosprawnych. Duże zain
teresowanie kampanią spowodowało, 
że Fundacja im. Królowej Polski św. 
Jadwigi planuje jego kontynuację, w cza
sie której przedstawiciele tej organizacji 
chcą odwiedzić wszystkie wojewódzkie 
i powiatowe miasta w Polsce.

Projekt „Pełnosprawny sukces. 
Promocja nowej integracji” został nagro
dzony w prestiżowym konkursie „Dobre 
praktyki EFS” zorganizowanym przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
i uzyskał tytuł „Najlepsza inwestycja 
w człowieka 2007 r.”
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SUKCES DLA ŁADU I SPRAWIEDLIWOŚCI

Praca w przestrzeni życia 
niepełnospra wnych

-  Świata, a zwłaszcza szeroko rozumianej ku /tury, nie można 
zrozumieć bez osób niepełnosprawnych -  stwierdziła 

prof Danuta Gielarowska z Akademii Pedagogiki Specjalnej 
w Warszawie na zorganizowanej 14 czerwca w Tarnowie konferencji 

o pracy osób niepełnosprawnych. Rodzice osób niepełnosprawnych, 
ich opiekunowie, przedstawiciele władz samorządowych 

i kierownicy urzędów pracy dyskutowali na niej o sposobach 
zatrudniania ludzi z niepełnosprawnością.

inwestycja 
w człowieka

-  Wśród kilkudziesięciu osób zaan
gażowanych w jego przygotowanie 
i realizację prawie połowę stano
wią osoby niepełnosprawne. Sukces 
tego projektu jest jednocześnie żywym 
dowodem na to, że prawdziwie zintegro
wane środowisko zawodowe może bar
dzo wiele osiągnąć -  podkreślił Tomasz 
Mika. koordynator projektu.

Więcej informacji o projekcie na 
jego stronie internetowej: www.sukces. 
jcidwiga.org, o działaniach Fundacji -  
na stronie: www.jadwiga.org 
e-mail: sukces@jadwiga.org .

Fundacja im. Królowej Polski 
św. Jadwigi w ciągu pięciu lat swo
jej działalności zorganizowała wiele 
przedsięwzięć o różnym charakterze 
i zasięgu. Niektóre z nich są działaniami 
ciągłymi -  jak wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego, inne są cykliczne, 
jak Integracyjny Rajd Samochodowy, 
Wigilijno-Noworoczne Koncerty czy 
Integracyjne Warsztaty Artystyczne, nie 
brakuje wreszcie i takich, które miały cha
rakter jednorazowy, a wynikały z kon
kretnego zapotrzebowania społecznego 
czy problemu, który trzeba było roz
wiązać. Wszystkie działania mają jed
nak pewną wspólną cechę: starają się nie 
tylko pomagać potrzebującym w kon
kretnych, często bardzo trudnych sytu
acjach życiowych, ale nade wszystko dążą 
do tego, by osiągali oni życiowe sukcesy: 
osobiste, zawodowe, społeczne, spor
towe, artystyczne. Jednym z głównych 
celów Fundacji jest promocja małych 
i wielkich sukcesów ludzi i środowisk, 
po których tzw. opinia publiczna tego się 
nie spodziewała i nie spodziewa. Dlatego 
włączają się w organizację i promo
cję imprez sportowych i artystycznych, 
wydają kalendarze i katalogi z ich twór
czością plastyczną, organizują spotkania 
z gwiazdami, warsztaty, szkolenia, rajdy, 
koncerty...

Oprać. J.K.

Konferencję pt. „Praca w prze
strzeni życia niepelno-spraw- 

nych” zorganizowały: Uniwersy
tet Kardynała Stefana W yszyńskiego 
w Warszawie, Małopolska W yż
sza Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 
i Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana 
Pawia II prowadzony przez tarnowskie 
Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro” .

-  Nasz Warsztat poprzez swoją 
działalność buduje obraz człowieczeń
stwa w uczestnikach zajęć w myśl tezy 
swego Patrona, że praca jest miejscem, 
gdzie człowiek bardziej staje się czło- 
wiekiem.To tutaj można doświadczyć 
roli pracy w całokształcie doskonale
nia życia niepełnosprawnych, a przez 
nich ulepszania życia społecznego 
i rodzinnego -  przekonywał kierownik 
W arsztatu Tomasz Wardzała.

Prof. Danuta Gielarowska z Aka
demii Pedagogiki Specjalnej w W ar
szawie wskazała na miejsce osób 
niepełnosprawnych w szeroko rozu
mianej kulturze, której nie można 
zrozumieć bez ich udziału.

Z kolei ks. prof. Adam Solak, 
kierownik Katedry Pedagogiki Pracy 
na UKSW w W arszawie podkreślił, że 
nie ma ładu i sprawiedliwości społecz
nej, gdy brak w nim właściwego przy
gotowania do pracy osób niepełno
sprawnych oraz miejsc pracy dla nich. 
Skrytykował zimną kalkulację wielu 
instytucji i osób odpowiedzialnych za 
życie niepełnosprawnych.

Kierownik W TZ w Tarno
wie Tomasz Wardzała zaznaczył, 
że tego typu placówki nie są doce
lowym miejscem funkcjonowania 
niepełnosprawnych, a jedynie eta
pem w drodze do znalezienia pracy.

W warsztacie podopieczni zdobywają 
umiejętności niezbędne do podjęcia 
aktywności zawodowej i uczą się efek
tywnego kontaktu z otoczeniem.

P o d s u m o w u j ą c  k o n f e r e n 
cję Zofia Kozioł, kanclerz M ałopol
skiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Tarnowie podkreśliła, że sens życia 
niepełnosprawnych jest integralnie 
powiązany z sensem życia ich bliskich 
oraz instytucji, które powinny zapew
nić im rozwój, a przede wszystkim 
pracę.

Konferencja w swej części wykła
dowej i dyskusji panelowej pozwoliła 
wysnuć następujące wnioski dotyczące 
potrzeb i dalszych działań na rzecz 
osób z niepełnosprawnością:
-  potrzeba głębszej edukacji społecz

nej by zmienić postrzeganie tej grupy 
osób,

-  opublikowanie treści wystąpień 
zaprezentowanych na konferencji,

-  potrzeba współpracy między warsz
tatami w skali mikro- i makroregio- 
nalnej,

-  potrzeba konferencji naukowej
0 tematyce „W TZ -  wychowanie
-  rynek pracy” w skali szerszej niż 
tylko małego regionu,

-  potrzeba budowy domu dla osób 
z niepełnosprawnością (hostelu)
-  prośba rodziców uczestników 
warsztatu,

-  dalsza owocna współpraca warsz
tatu z diecezjalnym wolontariatem
1 uczelniami miasta Tamowa,

-  zwiększenie liczby miejsc pracy dla 
osób z niepełnosprawnością -  ini
cjatywa Powiatowego Urzędu Pracy 
w Tarnowie.

To W
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PFRON INFORMUJE

Nowe programy pilotażowe
1. Uczeń na wsi -  pomoc w zdobyciu 

wykształcenia przez osoby 
niepełnosprawne zamieszkujące 

gminy wiejskie oraz 
gminy miejsko-wiejskie 

Celem strategicznym programu jest 
wyrównywanie szans w zdobyciu wy
kształcenia przez uczniów, będących 
osobami niepełnosprawnymi, zamiesz
kujących gminy. Cele operacyjne pro
gramu to:
a) p o p raw a w aru n k ó w  k sz ta łc e n ia  

uczniów, będących osobami niepełno
sprawnymi, zamieszkującymi gminy,

b) umożliwienie uczestnictwa w zaję
ciach mających na celu podniesienie 
sprawności fizycznej i psychicznej,

c) likw idacja barier transportow ych 
utrudniających lub uniem ożliw ia
jących  pobieran ie  przez uczniów  
nauki.
Celem programu jest również wzrost 

udziału osób niepełnospraw nych za
mieszkujących gminy w ogólnej liczbie 
osób pobierających naukę na poziomie 
ponadgimnazjalnym.

Adresatami programu są w obszarze 
A: osoby niepełnosprawne, pobierające 
naukę w szkole podstawowej, gimna
zjum lub w szkole ponadgimnazjalnej 
(z wyłączeniem szkoły policealnej), ma
jące stałe zameldowanie na terenie gmi
ny; gminy, na terenie których zamieszku
ją ww. uczniowie. W obszarze B: gminy, 
na terenie których zamieszkują uczniowie 
spełniający warunki obszaru A.

Przyznane dofinansowanie obejmuje 
następujące koszty: zakup przedm io
tów ułatwiających naukę, uczestnictwo 
w zajęciach mających na celu podniesie
nie sprawności fizycznej lub psychicz
nej, związane z dostępem do internetu 
(z wyłączeniem zakupu komputerów), 
kursów doszkalających, wyjazdów orga
nizowanych w ramach zajęć szkolnych. 
W przypadku uczniów szkół ponad- 
gim nazjalnych dofinansow anie może 
obejmować: opłaty za naukę, zakwate
rowanie, dojazdy do szkoły; dofinan
sowanie gminom wydatków na zakup 
mikrobusów i autobusów służących do 
przewozu uczniów.

Warunkiem uczestnictwa w progra
mie A jest:
1) p o s iad an ie  w ażnego  o rz e c z en ia

o niepełnosprawności lub orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności,

2) rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki,

3) stałe zameldowanie na terenie gminy.
W ram ach obszaru B w arunkiem  

uczestnictw a je s t by na terenie gm i
ny ubiegającej się o dofinansow anie 
zakupu:
a) m ik ro b u su  do  p rz e w o z u  o só b  

niepełnosprawnych zam ieszkiwało 
co najmniej 6 uczniów w ym agają
cych przewozu lub co najmniej jeden 
uczeń poruszający  się na w ózku 
inwalidzkim;

b) autobusu do przewozu osób niepełno
sprawnych zamieszkiwało co najmniej 
9 uczniów wymagających przewozu. 
Program będzie realizowany na terenie

gmin całego kraju od I września 2007 r. 
do 30 czerwca 2 0 10 r.

2. Trener pracy -  zatrudnienie 
wspomagane 

osób niepełnosprawnych
Celem programu jest wypracowanie 

modelu zatrudnienia wspom aganego, 
zapewniającego sprawne funkcjonowanie 
osób niepełnosprawnych na otwartym 
rynku pracy.

Adresatami programu są jednostki 
sam orządu  te ry to ria ln eg o  szczeb la  
gminnego lub powiatowego -  nie wię
cej niż 15; organizacje pozarządowe 
d z ia ła jące  na rzecz osób n iep e łn o 
sprawnych -  nie więcej niż 10, które 
zatrudniają lub zam ierzają zatrudnić 
trenerów pracy.

Warunkiem uczestnictwa w programie 
jest:
1) nieposiadanie wymagalnych zobowią

zań wobec PFRON,
2) nieposiadanie zaległości w obowiąz

kowych wpłatach na PFRON,
3) nieposiadanie wymagalnych zobowią

zań wobec ZUS i US,
4) zobowiązanie podmiotu ubiegającego 

się o dofinansowanie do korzystania 
z usług doradcy zawodowego w czasie 
trwania umowy zawartej w PFRON.
Pomoc finansowa w ramach progra

mu udzielana jest na pokrycie kosztów: 
jednorazowego szkolenia kandydata na 
trenera pracy, wynagrodzenia trenera pra
cy i doradcy zawodowego, wynagrodze
nia psychologa, koordynatora projektu, 
utrzymanie biura projektu.

Program realizowany będzie pilota
żowo na terenie całego kraju, od daty 
podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą 
PFRON o zatwierdzeniu programu do 
dnia 31 grudnia 2010 roku.

3. Sprawny dojazd -  pomoc 
w nabyciu przez osoby 

niepełnosprawne samochodu 
osobowego oraz w uzyskaniu 

prawa jazdy kategorii B 
C elem  s tra teg iczn y m  program u 

jest wyrównywanie szans osób niepeł
nospraw nych, będących adresatam i 
programu, w dostępie do rehabilitacji 
zawodowej i społecznej. Cele operacyjne 
programu to:
1) realizacja prawa osób niepełnospraw

nych do sw obodnego poruszan ia  
i przemieszczania się poprzez likwi
dację barier transportowych utrud
niających im funkcjonowanie w życiu 
zawodowym i społecznym,

2) zw iększenie dostępu osób niepeł
nosprawnych do dóbr i usług oraz 
wszechstronnej rehabilitacji. 
Adresatami programu w obszarze

A są zatrudnione lub uczące się, pełno
letnie osoby niepełnosprawne w wieku 
aktywności zawodowej, legitymujące się 
prawem jazdy kategorii B, posiadające 
ważne orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie rów
noważne, wydane z powodu znacznej 
dysfunkcji narządu ruchu, obejmującej 
co najm niej jed n ą  kończynę dolną; 
w obszarze B pełnoletnie osoby niepeł
nosprawne w wieku aktywności zawo
dowej, posiadające ważne orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie rów
noważne, wydane z powodu dysfunkcji 
narządu ruchu.

Warunkiem uczestnictwa w progra
mie jest złożenie zaświadczenia wyda
nego przez lekarza specjalistę, potwier
dzające możliwość prowadzenia pojazdu 
mechanicznego.

Ze środków PFRON przeznaczonych 
na realizację programu może być udzielona 
pomoc w formie: dofinansowania zakupu 
samochodu osobowego, dofinansowania 
zakupu oprzyrządowanego samochodu 
osobowego, dofinansowania kosztów 
uzyskania prawa jazdy kategorii B.

Program realizowany będzie na terenie 
całego kraju do 31.12.2009 roku.

Więcej informacji m.in. na temat wa
runków uczestnictwa, trybie postępowa
nia, wysokości środków przeznaczonych 
na pomoc w ramach poszczególnych 
programów -  na stronie internetowej 
PFRON: www.pfron.org.pl.

jYasze Spiau/y 14



Lider w organizacji turnusów rehabilitacyjnych 
zaprasza!

„Zgoda" w Krynicy Zdrój

SIm a to r im  U zdrow iskow e  
,Zgoda" zlokalizowane jest 

w centrum Krynicy Zdroju, w pobliżu 
Parku Slotwińskiego i deptaka z pijal- 
niami wód mineralnych. Chociaż bu
dynek niejest całkowicie przystosowany 
dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, to jednak posiada windę, 
co jest bardzo ważne dla osób z innymi 
dysfunkcjami narządu ruchu.

Obiekt dysponuje dobrze wyposażoną bazą 
zabiegową i rehabilitacyjną. Szczególnie pole
cane są zabiegi z zakresu ciepłolecznictwa,
hydroterapii i masażu oraz okłady borowino
we i parafinowe.

Specjalizuje się w leczeniu i rehabilitacji 
osób ze schorzeniami narządu ruchu, neu
rologicznymi, dermatologicznymi, układu 
krążenia, oddechowego, pokarmowego, 
moczowo-płciowego, krwiotwórczego, z cu
krzycą i kobiet po mastektomii.

Unikalne w skali 
światowej źródła wód 
m ineralnych Krynicy 
-Zdroju wydatnie po
mogą w odzyskaniu sił 
i zdrowia.

Kontakt:
tel./fax 018. 471 20 76;
471 56 35 
e-mail:
s-zgoda@pro.onet.pl 
www.krynica.com.pl/zgoda/

Nasze atuty 
to:

-  atrakcyjna lokalizacja 
obiektów sanatoryjnych

-  nowoczesna 
baza zabiegowa

-  zindywidualizowane 
programy profilaktyki, 
leczenia i rehabilitacji I
-  doświadczona kadra I

o najwyższych I  
i kwalijikacjach I  
\  -  komfortowe I
\  warunki pobytu I 
\  i wyśmienita I 
\  kuchnia (w tym I 
\ specjalistyczne I 

diety) I  
1 -  organiza- I
1 cja imprez I
1 towarzy- I
\  szących I

""" / \h>
zwlekaj!

/  Już dzisiaj zamów udział w tur- \
V nusie rehabilitacyjnym w jednym J
\  z komfortowych obiektów ^

FOZI!

yfósze Spmwy
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Ciechocinek, to znane w Europie od 160 lat i jedno z najpiękniejszych polskich 
uzdrowisk. Zbudowane w X IX  wieku tężnie drewniane wytwarzają

unikalny mikroklimat, który powstaje 
z solanki spływającej po gałązkach tarniny.

„W rzos” w Ciechocinku

Sanatorium „Wrzos” poleca 
bogatą gamę różnorodnych 

zabiegów ze szczególnym uwzględ
nieniem kąpieli solankowych i okładów 
borowinowych. Dysponuje własnym 
zakładem przyrodoleczniczym, co 
znakomicie zapewnia wysoki standard 
usług.

Jako jedyne w Ciechocinku, Sana
torium „Wrzos” prowadzi rehabili
tację kobiet po mastektomii. Poza tym 
prowadzi programy leczenia i rehabi
litacji chorób narządu ruchu, układu 
krążenia, dróg oddechowych, schorzeń 
reumatologicznych i rehabilitację powy
padkową.

Kontakt:
tel./fax 054. 283 32 21; 
283 62 26
e -m a il: sana to rium - 
-wrzos@ciechocinek.pl 
www. sanatorium-wrzos. 
ciechocinek.pl



Fundacja Ochrony 
Zdrowia Inwalidów, która 
w ubiegłym roku obchodziła 

15-lecieswej działalności 
na rzecz osób 

niepełnosprawnych, na 
przestrzeni tych lat w  znaczący 

sposób zmodernizowała 
zarówno bazę hotelowej, 
jak i zabiegowi} sześciu 
obiektów sanatoryjnych 

którymi dysponuje. 
Obecnie są to jedne 

z  najnowocześniejszych 
w  kraju ośrodki zapewniające 

-  w  ramach prowadzonych 
turnusów rehabilitacyjnych 

-  szeroką gamę zabiegów 
leczniczych i rehabilitacyjnych,

niepełnosprawnych o różnych 
schorzeniach i rodzajach 

dysfunkcji.Atrakcyjne położenie 
tych ośrodków, indywidualne 

programy leczenia 
i rehabilitacji oferowane dla 

kuracjuszy, wsparte 
doświadczeniem 

profesjonalnej kadry oraz 
komfortowe warunki pobytu 
sprawiają, iż cieszą się one 

dużym zainteresowaniem 
i rosnącym uznaniem 

uczestników turnusów.

Lider w organizacji tumu

J u b ila t” w Wiśle

Wisła to atrakcyjna miejscowość w Beskidzie 
Śląskim i ośrodek turystyczno-wypoczynkowy 

otoczony beskidzkimi szczytami górskimi.

Centrum Rekreacji 
i Rehabilitacji „Jubilat” 

jest doskonałym miejscem wy
poczynku i poprawy zdrowia 
o każdej porze roku. Przysto
sowany dla osób poruszają
cych się na wózkach oferu
je bogatą gamę zabiegów 
rehabilitacyjnych polecając 
m.in. masaż, hydromasaż, 
kąpiele perełkowe, zabiegi 
borowinowe, krioterapię, 
laseroterapię, światłolecz- 
nictwo i wiele innych.

Całkowita 
modernizacja obiektu 

przyczyniła się również 
do radykalnej poprawy 

warunków pobytu, 
a jego komfort 

znacząco wzrósł.
Do dyspozycji 

kuracjuszy są gabinety 
specjalistyczne, 

basen rehabilitacyjny, 
jaccuzzi, siłownia, 

sauna, łaźnia parowa, 
bilard, kawiarnia...

Ośrodek
specjalizuje

się
w rehabilitacji 
schorzeń narządu 
ruchu i słuchu, 
psychicznych, 

neurologicznych, 
osób 

z upośledzeniem 
umysłowym, 
z epilepsją.

Kontakt:
tel./fax 033. 855 28 04 
e-mail:
recepcja@jubilat.net.pl
www.jubilat.net.pl

Najcenniejszym bogactwem 
Buska Zdroju jest 

woda siarczkowo-wodorowa 
i na niej właśnie oparty jest profil 
leczniczy kuracjuszy uzdrowiska.

Kontakt: tel./fax 041. 378 24 91 
e-mail: nida@sanatoria.com.pl 
www.sanatoria.com.pl■

Ośrodek sanatory jny „N ida 
Z d ró j” z loka lizow any jes t 

w centrum dzielnicy zdrojowej, na wła
snym terenie rekreacyjno-wypoczynko
wym. Dzięki temu w sercu uzdrowiska 
można zapewnić gościom relaks 
i wypoczynek. Ponadto wszystkie usługi 
wykonywane są wjednym, zamkniętym 
obiekcie. Polecane są różnorodne 
zabiegi rehabilitacyjne szczególnie 
unikalną wodą siarczkową, także 
solanka jodobromkowa i borowina 
lecznicza -  wspomagana.

Piękny, całkowicie zmodernizo
wany obiekt sanatoryjny jest przy
stosowany dla osób na wózkach 
i specjalizuje się w rehabilitacji scho
rzeń narządu ruchu, reumatycznych, 
neurologicznych, dermatologicznych, 
cukrzycy oraz osób z upośledzeniem 
umysłowym.

,Nida Zdrój” w Busku Zdroju



„Rysy” 
j  w Bukowinie Tatrzańskiej^

RYSY-

Świnoujście to 
malowniczy 

nadmorski kurort 
znany już  

w XIX  wieku.
I  I ' H i *  r j J  r y r l i  : t

Obiekt usytuowany w pięknej, bardzo malowniczej 
części Bukowiny Tatrzańskiej. 

Liczne wycieczki krajoznawcze, wspaniały górski 
klimat sprzyjają odnowie organizmu.

Leczenie klimatyczno- 
-ruchowe wspomaga 

bogatą ofertę zabiegową 
ośrodka, który oddaje do 
dyspozycji gości m.in. kryty 
basen, saunę, siłownię, so
larium oraz salony masażu 
i kosmetyczny.

Oferuje zabiegi: masażu, 
hydromasażu, św iatłolecz- 
nictwa, magnetoterapii z wy
korzystaniem wysokiej klasy 
profesjonalnego sprzętu do 
rehabilitacji i leczenia.

Ośrodek specjalizuje się w rehabilitacji schorzeń
neurologicznych, psychicznych, układu oddechowego, 
pokarmowego, moczowo-płciowego, przewlekłych chorób 
wątroby i cukrzycy.

Kontakt:
tel./fax 018. 207 72 24; 20 773 84 

e-mail: rezerwacja@rysy.bukowinatatrzanska.pl 
www.rysy.bukowinatatrzanska.pl

Kontakt: tel./fax 091. 321 27 96 
e-mail: swodnik@uznam.net.pl 
www.swodnik.uznam.net.pl

„  Wodnik” w Świnoujściu

Sanatorium „Wodnik" jest kameralnym, pięknym 
obiektem, liczącym ponad 100 lat. W pełni jest 

jednak zmodernizowany i przystosowany również dla osób 
poruszających się na wózkach.

Uczestnikom turnusów rehabilitacyjnych oferuje boga
tą gamę zabiegów fizykoterapeutycznych oraz okłady 
borowinowe, magneto- i św iatłolecznictwo, inhalacje, 
masaż klasyczny i aquavibron.

Sanatorium specjalizuje się w profilaktyce, leczeniu 
i rehabilitacji schorzeń reumatycznych, narządu ruchu 
oraz układu krążenia, oddechowego i nerwowego.



mofia Pustułka
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ZAPIS WRAŻLIWOŚCI

-  zamyślona kolorystka
To nie jest typowa wystawa -  widzowie wchodzą nie do galerii, 

ale do obszernej, prostokątnej sali o gładkich, białych ścianach. 
Stoją w niej ustawione rzędami krzesła, co dowodzi, 
że można by tu urządzać posiedzenia, zebrania, konferencje czy 
sympozja. Okna są nieduże, umieszczone w7 niewielkiej odległości 
od podłogi, a przy tym mają dziwne, trochę fantazyjne kształty.
I ten element architektury zdaje się przywodzić na myśl piętro 
stylowej kamieniczki lub boczne pokoiki wiejskiego dworku. 
Wzdłuż ścian rozmieszczone są obrazy -  bajecznie kolorowe. 
Właśnie rozmieszczone -  bo wiszą tylko niektóre z nich. Kilka 
ustawiono na sztalugach, a większość z niedbałym wdziękiem 
po prostu opiera się o ściany, stoliki czy krzesła. Wśród tak 
zaaranżowanej przestrzeni przechadza się malarka -  trochę 
zaaferowana, ale radosna i uśmiechnięta.

Takie są pierwsze wrażenia 
i odczucia widza wstępującego na 

wystawę malarstwa Zofii Pustułki, która 
miała miejsce w czerwcu br. w Domu 
Parafialnym przy kościele Najświętszej 
Marii Panny w Katowicach.

Autorka należy do generacji, która 
zawsze i wszędzie zwracała i zwraca 
baczną uwagę na otaczające nas 
piękno -  zwłaszcza piękno przyrody. 
Nic dziwnego -  dzieciństwo spędziła 
w sielskim pejzażu nad rzeką Pilicą. 
I stąd prawie jedna z jej najlepszych 
i najbardziej uroczych kompozycji 
to „Osty nad Pilicą”. Jednak droga 
pani Zofii do czynnego i twórczego 
uprawiania malarstwa była długa, 
niezbyt łatwa i na pewno nie prosta. 
Najpierw bowiem były studia 
w katowickiej Akademii Ekonomicznej
-  ale przecież ekonomiczne myślenie 
pomaga także w pracy twórczej -  i wiele

lat pracy na odpowiedzialnych 
stanowiskach administracyjnych.

W latach osiemdziesiątych brała 
udział w plenerach organizowanych 
dla twórców z niesprawnościami, a od 
roku 1990 Zofia Pustułka maluje pod 
fachowym okiem znanego malarza Piotra 
Naliwajki, w prowadzonej przez niego 
pracowni w Miejskim Domu Kultury 
w Chorzowie-Batorym. Aktywnie 
uczestniczy też w pracach i działaniach 
Stowarzyszenia Twórców Sztuki 
w Katowicach oraz Fundacji Sztuki 
Osób Niepełnosprawnych w Krakowie.

Jest zdecydowaną i zdeklarowaną 
kolorystką -  jeśli

Ss

idzie o walory formalne jej 
malarstwa. Jest pejzażystką 
i twórczynią martwych natur
-  gdy chodzi o treść jej 
obrazów. Preferuje barwy 
mocne, pełne, nasycone -  
szlachetne brązy, całą gamę 
zieleni, czerwienie od różów 
do karminów. Umie sprawić, 
że owe kolory mogą być 
na przemian liryczne 
lub dramatyczne, delikatne 
i stanowcze.

Wśród pejzaży -  poza 
„Ostami nad Pilicą”, które 
stały się swego rodzaju 
wizytówką i znakiem 

rozpoznawczym malarki -  wyróżniają 
się stylizowane widoki śląskich miast 
(fragmenty zabudowy starych Mysłowic, 
podwórko katowickiej kamienicy, które 
malarka -  jak wyznała -  po prostu widzi 
ze swego okna czy zupełnie urzekający 
i trochę fantastyczny Kościół Mariacki 
ujrzany podczas zimowej nocy) oraz 
znane autorce od dzieciństwa wiejskie 
chaty, sady i ogrody. Martwe natury 
malowane w pracowni są po trosze 
wysmakowanymi studiami, po trosze
-  bezpretensjonalnymi i zarazem 
poetyckimi opowieściami z życia 

przedmiotów, z niewielką 
dawką surrealizmu.

Osobną grupę stanowią 
kompozycje o tematyce 
religijnej. Wyróżnia się 
wśród nich wizerunek św. 
Brygidy w klasztornej 
celi i podobizna św. 
Kingi przedstawionej na 
tle wnętrza kopalni soli. 
Św. Brygida jest jedną 
z patronek Europy, królowa 

Kinga należy do panteonu 
opiekunów i orędowników Polski.

Malarstwo Zofii Pustułki jest 
w równej mierze zapisem wrażliwości, 
spostrzegawczości, wyobraźni i emocjo
nalnej pamięci. Wystawa towarzyszyła 
„Emiliadzie” -  czerwcowym uroczysto
ściom organizowanym co roku w Parafii 
Mariackiej w Katowicach dla uczczenia 
pamięci bł. ks. Emila Szramka, niegdyś 
tutejszego proboszcza.

— —  il

Katarzyna Młynarczyk
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PROJEKT KZRSIiSN

*

Krajowy Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Inwalidów 

i Spółdzielni Niewidomych 
działając w ramach Ośrodka 

Wsparcia Spółdzielczości 
Socjalnej ogłasza 

konkurs o przyznanie 
grantów dla spółdzielni 

socjalnych z województw: 
mazowieckiego, podlaskiego 

i kujawsko-pomorskiego.

Jest to jeden 
z elementów realizacji 

przez KZRSIiSN Programu 
Wspierania Spółdzielczości 
Socjalnej wdrażanego przez 

Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej.

Maksymalna kwota grantu 
wynosi 20.000 złotych, 
które spółdzielnie socjalne 
będą mogły przeznaczyć na 
zapoczątkowanie lub dalszy 
rozwój własnej działalności.

Wnioski należy składać 
od 13 sierpnia do 14 września 
2007 roku, do godziny 15,00 
(decyduje data wpływu, nie 
stempla pocztowego!).

Wszelkie dodatkowe 
informacje można uzyskać 

na stronie internetowej

www.kzrsiisn.pl 
oraz pod numerem telefonu 

(022) 828 46 94, 
w godz. 9-15.

Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

Krajowy Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Inwalidów i Spół

dzielni Niewidomych uczestniczył 
w realizacji projektu, którego celem 
było świadczenie usług doradczych dla 
spółdzielni socjalnych oraz udzielanie 
im wsparcia finansowego, w utworzo
nym do tego celu Ośrodku Wsparcia 
Spółdzielczości Socjalnej (OWSS).

Usługi doradcze obejmowały nie tylko 
informacje o charakterze formalno-praw
nym dotyczące spółdzielni socjalnych, 
w ich zakres wchodziło także wsparcie 
wobec pojawiających się trudności i po
szukiwanie pomysłów na rozwiązywanie 
problemów. Za pośrednictwem OWSS 
szukano także innych spółdzielni socjal
nych w celu nawiązania współpracy i 
wymiany doświadczeń.

Środki finansowe są największym 
problemem osób planujących założyć 
spółdzielnię, ale także istniejących spół
dzielni. które nie generują wystarczają
cych dochodów, by mogły przeznaczyć 
je  na inwestycje. W trakcie działalności 
OWSS złożono 11 wniosków dotyczą
cych wsparcia finansowego. Komitet

Opiniujący przyjął założenie, że pierw
szeństwo w otrzymywaniu środków 
będą miały spółdzielnie nowo powstałe, 
lecz rokujące duże nadzieje na dalsze 
funkcjonowanie. W ich przypadku kwo
ta grantu miała wynosić maksymalną 
dopuszczalną wysokość czyli 20 tys. zł. 
Pomoc w tej wysokości uzyskały trzy 
spółdzielnie, resztę środków rozdyspo
nowano na pozostałych 8 spółdzielni.

Środki przyznane w formie grantów, 
zgodnie z wnioskami konkursowymi, 
zostały przeznaczone głównie na zakup 
maszyn, narzędzi lub materiałów. Inną po
zycję stanowiły środki niezbędne do wy
konania remontów lub napraw. Niewiel
ka część środków została przeznaczona 
na opłacenie bieżących opłat. W jednym 
przypadku zakupiono sprzęt rekreacyjny, 
mający wspomóc proces integracyjny.

Projekt był realizowany od 31 stycz
nia do 30 czerwca br. i promowany na 
stronie internetowej KZRSIiSN, w pra
sie (również w „NS”), a przede wszyst
kim poprzez pełnomocników tereno
wych Związku.

J.K.

POWOŁANO ZWIĄZEK

Rozwój spółdzielczości socjalnej
22 czerwca w sali Urzędu Miejskiego 

w Byczynie (woj. opolskie) odbyło się 
zebranie założycielskie Ogólnopolskie
go Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Socjalnych. Powołali go przedstawicie
le 19. tych podmiotów z terenu całego 
kraju, a przedsięwzięciu patronowała 
Krajowa Rada Spółdzielcza. Siedziba 
OZRSS mieści się w Warszawie przy 
ul. Jasnej 1.

Inicjatywa ta jest wynikiem postula
tów reprezentantów spółdzielni socjal
nych z całej Polski, a także instytucji 
zaangażowanych w rozwój spółdziel
czości socjalnej.

OZRSS stawia sobie za cel:
-  współdziałanie w doskonaleniu samo

rządu spółdzielczego oraz współpracę 
z samorządami gospodarczymi,

-  reprezentowanie interesów zrzeszo
nych spółdzielni socjalnych wobec or
ganów administracji państwowej oraz 
samorządu terytorialnego,

-  prowadzenie działalności ułatwiającej 
spółdzielcom socjalnym realizację ich 
celów statutowych,

-  przeprowadzenie lustracji spółdzielni so
cjalnych na preferencyjnych zasadach,

-  pozyskiwanie i alokację publicznych 
środków krajowych i zagranicznych.

Do 7-osobowej Rady Nadzorczej 
OZRSS wybrano: Marcina Juszczyka
- przewodniczący (Spółdzielnia Socjal
na Handlowo-Usługowo-Produkcyjna 
z Byczyny), Jerzego Lamprechta -  z-ca 
przewodniczącego (Spółdzielnia So
cjalna „WwwPromotion” z Wrocławia), 
Mirosława Możdżenia -  sekretarz (Spół
dzielnia Socjalna „Dobry Początek” 
z Mikołowa), Adama Polaka (Wielobran
żowa Spółdzielnia Socjalna „Gorlicza- 
nin” z Gorlic), Władysława Trybulskiego 
(Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna 
„Wspólna Sprawa” z Radomia). Jana 
Błauta (Spółdzielnia Socjalna „Jedność” 
z Chorzowa) i Jacka Gąsowskiego (Wie
lobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Ares” 
z Kielc) -  członkowie.

W skład 3-osobowego Zarządu weszli: 
Jacek Imioła -  prezes (Spółdzielnia „Po
mocna Dłoń” z Sosnowca), Józef Kłosiński
-  zastępca prezesa (Wielobranżowa Spół
dzielnia Socjalna „Ogniwo” z Kędzierzy- 
na-Koźla) i Aneta Englot -  członek (Spół
dzielnia Socjalna „Konar” z Tarnobrzega).

BaS
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ZAKOŃCZONO KAMPANIĘ

Pełnoprawni niepełnospra
Ponad rok temu w numerze kwietniowym NS informowaliśmy 

naszych Czytelników o nowym projekcie realizowanym 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„ Pełnoprawni niepełnosprawni

Jego celem było przełamywanie 
stereotypów i upowszechnianie 

zatrudnienia ws'ród osób niepełnospraw
nych oraz potencjalnych pracodawców. 
Przedsięwzięcie było wspólnym pro
jektem Agencji Rozwoju Lokalnego 
Agrotur SA i TVP 3 Katowice. W jego 
ramach przygotowano kampanię infor
macyjną, uruchomiono portal interne
towy www.pelnoprawni.pl oraz punkt 
konsultacyjny w Gliwicach. Zrealizowa
no 49 odcinków programu „Pełnopraw
ni niepełnosprawni” emitowanych przez
12 miesięcy na antenie katowickiego 
oddziału TVP -  w jednym z nich misję 
i cele miesięcznika „Nasze Sprawy ’ za
prezentował Ryszard Rzebko, jego re
daktor naczelny -  dodatkowo ukazało 
się 27 ogłoszeń w prasie.

Na konferencji prasowej w dniu 26 
czerwca przyszedł czas na podsumowanie 
efektów projektu i podanie danych staty
stycznych. Zdaniem przedstawicieli orga
nizacji środowiskowych, kampania przy
czyniła się do wzrostu zainteresowania 
osób niepełnosprawnych podejmowaniem

zatrudnienia. Zauważono, że również 
pracodawcy coraz chętniej sięgają po 
niepełnosprawnych pracowników.

Według danych Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy na koniec maja 2007 r. 
w powiatowych urzędach pracy woje
wództwa śląskiego zarejestrowanych 
było 8,5 tys. bezrobotnych niepełno
sprawnych, co stanowiło 4,3 proc. ogó
łu. Najwięcej niepełnosprawnych bez 
pracy (1152 osoby) pozostawało w po
wiecie częstochowskim, a najmniej (39 
osób) w powiecie lublinieckim. Wśród 
zarejestrowanych bezrobotnych niepeł
nosprawnych nieznacznie dominują ko
biety. które stanowiły 52,9 proc. Udział 
pań wśród niepełnosprawnych pozosta
jących bez pracy jest znacznie niższy 
od średniej notowanej w województwie 
(60,3 proc.). Przedstawiciele PFRON 
również potwierdzili, że gdy w 2004 r. 
ruszał system dofinansowań, w regionie 
było zarejestrowanych 700 pracodaw
ców, obecnie jest ich 1100.

Potrzebę i skuteczność tego projek
tu wykazał przedstawiciel katowickiego

Zakładu Doskonalenia Zawodowego, 
który często gościł na antenie TVP3 
z ofertą swojego, odrębnego projektu 
skierowanego do osób niepełnospraw
nych, którego celem było udzielenie 
wszelkiej pomocy prawnej, zawodowej 
i szkoleniowej. Projekty te wzajemnie 
się uzupełniały. Dzięki telewizji moż
na było pokonać problemy z dotarciem 
do osób niepełnosprawnych. Do chwili 
zakończenia projektu w 13 punktach 
poradnictwa zawodowego udzielono in
formacji 6 tysiącom osób. Część z nich 
znalazła zatrudnienie.

Projekt „Pełnoprawni niepełno
sprawni" zakończył się, ale nadal działa 
punkt konsultacyjny w Gliwicach, por
tal internetowy, a twórcy projektu mają 
nadzieję, że dzięki pozyskaniu środków 
pod koniec roku będzie możliwość jego 
kontynuacji. Tym bardziej, że będą 
potrzebne nowe informacje w świetle 
zmieniających się przepisów prawa.

Jolanta Kołacz 
fot. (rhr)

Orlen Polish Open

9 czerwca w Płocku zakończyły się 
XIII Międzynarodowe Mistrzo

stwa Polski w tenisie na wózkach Orlen 
Polish Open.

Wśród kobiet zwyciężyła Amery
kanka Beth Arnoult-Ritthaler, mimo 
że początek gry finałowej z Agnieszką 
Bartczak na to nie wskazywał. Polka 
rozpoczęła mocnym uderzeniem, ale 
w trakcie gry najpierw doszło do wy
równania, a potem gry gem za gem 
i punkt za punkt z tie-breaku. Ostatecznie 
Polka nie wytrzymała presji, nie potrafi
ła się skoncentrować i popełniała niedo
puszczalne błędy, co ostatecznie dopro
wadziło do przegrania meczu i zajęcia 
drugiego miejsca. Najbliższe plany spor
towe to Mistrzostwa Świata w Szwecji.

Mecz finałowy mężczyzn -  niestety 
bez udziału Polaków -  był bardziej wy
równany i stał na wysokim poziomie. 
Peter Wikstroem ze Szwecji pokonał 
Francuza Frederika Cattaneo. ■

Wrocław mocny kajakarstwem
v J  dwóch lat coraz popularniejsze staje się kajakarstwo wśród osób nie- 

Clpełnosprawnych we Wrocławiu, głównie na tzw. Wrocławskim Węźle 
Wodnym, czyli na Odrze, jej odnogach, kanałach i zatokach w granicach aglomera
cji miasta.

Ta forma turystyki, wypoczynku i rehabilitacji jest wyjątkowo korzystna i odpowiada 
możliwościom osób niepełnosprawnych o prawie wszystkich dysfunkcjach organizmu.

W październiku 2005 r. powstał -  o czym informowaliśmy w „NS” -  Wrocławski 
Integracyjny Klub Kajakowy Osób Niepełnosprawnych PTTK KAPOK, który zorga
nizował wiele ciekawych imprez na Odrze m.in.: I Papieski Spływ Kajakowy, Spływ 
Kajakowy do Głogowa, regaty z udziałem podopiecznych DPS i pracowników zakła
dów pracy chronionej, udział w Otwarych Mistrzostwach Wrocławia w kajakarstwie, 
współudział w realizacji filmu o znaczeniu kajakarstwa dla osób niepełnosprawnych, 
pomagał w imprezach klubu PTTK WłADRUS dla dzieci niepełnosprawnych.

Także w bieżącym roku już od maja Klub KAPOK organizuje szereg atrakcyj
nych imprez kajakowych, a spływ Wrocław -  Głogów będzie miał charakter ogól
nopolski, natomiast od roku 2008 -  międzynarodowy.

Klub zrzesza wielu emerytów i rencistów i tworzy sekcje w Specjalnych Ośrod
kach Szkolno-Wychowawczych młodzieży niepełnosprawnej z Wrocławia.

Wrocławska Spółdzielnia RESURS, która jako pierwsza włączyła się w rozwijanie 
kajakarstwa wśród niepełnosprawnych, wydała dwa przewodniki wodniackie. „Kaja
kiem po Odrze we Wrocławiu” i „Kajakiem po Odrze z Wrocławia do Głogowa”.

Bohdan Krakowski 
Prezes WIKKON PTTK KAPOK
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„Chodzi mi o to, aby język giętki 
powiedział wszystko, 
co pomyśli głowa ”

(J. Słowacki, Beniowski)

W bieżącej Witrynie pozostajemy 
nadal w kręgu „Poezji w Stańczyku”. 
Po rai kolejny sięgam)' do pięknych 
strof tomiku, polecając lekturę na 
długie dni tegorocznego lata.

Tobie je  daję
Dotykam kwiatów
na łące marzeń
są takie piękne i kolorowe,
oczy radują
są takie wesołe,
ciągle je  zrywam
Tobie je  daję
są najpiękniejsze
dla Ciebie miła

Oczarowanie
Jesteśmy chwilą 
pod niebem pełnym gwiazd, 
oczarowani sobą 
tworzymy jeden świat.

Złączeni najcieńszą nicią 
żarem dwóch serc, 
dajemy siebie 
i ofiarę z szeptu słów.

Karol Filo

* * *

prawdziwego siebie 
znajduję w ciszy

prawdziwego siebie 
znajduję w mroku

znajduję
pod zamkniętymi powiekami
w spokoju
łagodności

właśnie wtedy 
potrafię zauważyć siebie 
godzę się z sobą 
jednoczę...

istnieję
Ryszard Rodzik

* * *

Dwoje ludzi na moście 
który spiął ich kam iennym  łukiem 
gdy ponad rzeką swojego życia 
przechodzą powoli w cień.

Dwoje ludzi stoi na moście.
Chłodne są cienie drzew.
Jakże dawno pod przęsłem kamiennym 
przepłynęły już wody dziecięcych lat.

Chwila jest zm arszczką na lustrze 
i nikłym światłem na wodzie.
Dwoje ludzi jak  w wodorostach 
zaplątało swe życie dorosłe.

Nad rzeką wieczór zapada
dzień jak  starzec zasypia w gęstwinie.
Nie ma już ludzi na moście.
Gdzie są ich cienie?

W głębinie.
Tadeusz Lukasiewicz-Tigrań

Marzenie
Delikatnie ptaku 
W eź mnie w ramiona 
Leć ze mną ponad kaniony 
weź mnie daleko 
do dobrej krainy 
Ukołysz mnie 
Twoimi skrzydłami 
U nieś ponad 
Chmury, przestworza 
Leć ze mną zawsze.

Krystyna Szpiech 

Asyż
M iasteczko

przez wieki 
wypalone słońcem 

zawieszone na skale 
gniazdo
nieznanego ptaka

Uczysz nas 
miłości
do zwierząt i kwiatów 

Naucz nas 
kochać ludzi

Ewa Borowiejska

M arzenie
gdybym umiała...

spleść lauru wieniec 
tak delikatny jak miękkość jedwabiu 
by nie urazić poranionych skroni 
Zm artwychwstałem u -  co nie 
wadził światu... 

gdybym umiała...
w mym wieńcu cierniowym  
odnaleźć ciernie Chrystusowej głowy 
i krople potu ciała udręczenia 
balsamem leczyć udręczeń okowy 

gdybym umiała... 
pozamykać myśli 
a modlitwy wiarą 
leczyć serca 
drżenie... 

gdybym  umiała...
(byśmy byli jedno) 
wyrzec się siebie 
i znosić 
cierpienie 

gdybym  umiała... 
dla ojczyzny 
trwania...

gdybym umiała...
dla jej zmartwychwstania...

Sława Bednarczyk

Pytanie
czy ja  poszarzałam
czy jeszcze jestem taka jasna jak kiedyś
pytam ściany
ale ona nie pamięta
bo w tamtym roku pom alowałeś ją  na
niebiesko
i myśli, że jest w niebie

patrzę w lustro popękane miłością 
nie widzę siebie 
a przecież jakaś muszę być 
schowana w przemijanie 
wierne tylko sobie 
i tak dyskretne 
że nic nie powie 
co dalej

Alicja Tanew

Różaniec
Otwieram oczy 
jesteś przy mnie.
Czuję oddech, 
zapach, dotyk.
Nawlekam na nić czasu 
każdą chwilę 
z Tobą.
Mój różaniec życia.

Krzysztof trojek 

Oprać. IKa
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V PRZEGLĄD TEATRÓW WSPANIAŁYCH

Lekcja dialogu i integracji
„ To słychać, to widać i czuć” -  bo „ uczucie i wiara silniej mówią 

do mnie, niż mędrca szkiełko i oko ” -  tak można by rozpocząć 
opowieść o Teatrach Wspaniałych, których uczestnicy prezentowali 

swoje możliwości i umiejętności na V Przeglądzie Teatrów 
Wspaniałych w dniach 2-8 czerwca w Tczewie.

O

dpoczyw ali natom iast po 
em ocjach  konkursow ych 
i uczestniczyli w zajęciach 

warsztatowych w pięknych ośrodkach 
w Debrzynie i w Gołuniu na Kaszubach, 
nad urokliwym jeziorem -  o tej samej 
nazwie, wśród pysznej zieleni. Tutaj czas 
jakby inaczej się toczy, tutaj każda istota 
stanowi centrum  wszechświata, tutaj 
wreszcie realizuje się lekcja autentycznej 
integracji społecznej, a obecni obdarowu
ją siebie nawzajem niezwykłymi dozna
niami artystycznymi i estetycznymi.

W materiale informacyjnym przeka
zano piękne przesłanie tego niezwykłego 
wydarzenia: „Przegląd powstał z potrze
by prezentacji dokonań oraz możliwości 
artystycznych osób niepełnosprawnych. 
T eatr je s t sztuką szalen ie pojem ną, 
tu swoje miejsce znajdują wielcy i mali 
artyści, tu buduje się delikatną nić wio
dącą do serc ludzkich, do wyobraźni, do 
myśli nad sensem istnienia człowieka. 
Dlatego stwarzamy okazję, by wejść do 
świata, by przemówić własnym głosem
-  cicho, bezszelestnie, ale bardzo wyra
ziście. Łączymy wysiłek setek, tysięcy 
ludzi w Europie, by na płaszczyźnie 
sztuki łamać bariery.”

-  Teatry Wspaniałe -  bo wspaniali 
są w ykonaw cy, w spaniałe w rażenia 
i wspaniały odbiór -  mówi W ojciech 
R inc zastępca prezesa Stow arzysze
nia na rzecz Szkolnictwa Specjalnego 
w Tczewie, będącego organizatorem  
piątej ju ż  edycji M iędzynarodowego 
Przeglądu Teatrów Wspaniałych. -  Został 
on powołany do życia, aby zaprezentować 
różnorodność form scenicznych realizo
wanych przez zespoły teatralne tworzone 
przez i dla osób niepełnosprawnych. 
W ramach wymiany kulturalnej uczest
niczą w nim zespoły teatralne z Polski, 
Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Rosji. Hisz
panii, Portugalii, Białorusi, Niemiec 
i Litwy, co zapewnia idealne podłoże do 
nawiązania ponadnarodowego dialogu 
kulturalnego między osobami niepeł
nosprawnymi. Stanie się też podstawą

opracow ania program u w ielo letn iej 
współpracy i stworzy możliwość sko
rzystania z działań projektu kolejnym 
rocznikom  uczestników  -  podkreślił 
W. Rinc. -  Wymiana doświadczeń pomię
dzy ok. 50. organizatorami i realizatora
mi projektów integracyjnych w Polsce 
i w Europie w zakresie uczestnictwa 
osób niepełnospraw nych w kulturze 
eu ro p e jsk ie j, pozw oliła  opracow ać 
wspólne techniki pracy ze środowiskiem 
n iepełnospraw nych w tym zakresie
-  podsumował wiceprezes Rinc, który 
jest także dyrektorem Specjalnego Ośrod
ka Szkolno-Wychowawczego im. Jana 
Pawła II w Tczewie.

-  Dwa lata temu nasi uczniow ie 
wzięli udział w spektaklu z Anglikami
-  z ukon ten tow aniem  przypom niał 
podkreślając, że każdy kolejny Przegląd 
Teatrów Wspaniałych służy pogłębieniu 
idei współpracy transgranicznej w ra
mach działalności kulturalnej, pokazuje 
możliwości i umiejętności artystyczne, 
często wręcz talent uczestników i prze
ciwdziała marginalizacji i izolacji spo
łecznej niepełnosprawnych. -  Przegląd 
Teatrów W spaniałych jest ogromnym 
ładunkiem pozytywnej energii, wiary 
w spełnienie nawet tych niemożliwych 
dotychczas przedsięwzięć. W tym roku 
Przegląd jest realizowany jakby dwu
torow o -  poniew aż term iny dw óch 
różnych projektów dofinansow anych 
z różnych źródeł pokrywają się w znacz
nej m ierze. Jeden z nich to projekt 
współfinansowany ze środków Europej
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Sąsiedztw Litwa -  
Polska-Obwód Kaliningradzki Federacji 
Rosyjskiej oraz drugi projekt realizowany 
dzięki wsparciu M inisterstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
Programu Operacyjnego Edukacja Kul
turalna i U pow szechnianie Kultury. 
Zespoły z Tczewa i z różnych zakątków

Polski oraz z zagranicy spotkały się na 
wspólnych prezentacjach i spektaklach. 
Trochę się już nauczyliśmy, potrafimy 
zorganizować i logistycznie ogarnąć to 
duże przedsięwzięcie -  dodał dyrektor 
Rinc.

Udział w przedstawieniu to nie tylko 
terapia przez sztukę, to sposób na do
wartościowanie biorących udział niepeł
nosprawnych, także intelektualnie. Dla 
jurorów jest to nie lada wyzwanie. Muszą 
mieć dogłębną znajomość i świadomość 
kto i co tworzy, kim są uczestnicy etc. 
Nagrodzone są wszystkie zespoły i każdy 
występujący indywidualnie -  radość jest 
więc ogólna i wszechogarniająca.

W ielką nagrodę V M iędzynarodo
wego Przeglądu Teatrów Wspaniałych 
przyznano zespołowi PARADA z Gdań
ska oraz Wonderful Garden z Czemihowa 
na Ukrainie.

-  Nawiązano wiele nowych przyjaźni, 
16 partnerów europejskich podpisało 
umowę międzynarodową o ścisłej współ
pracy na kolejne cztery lata. Podpisano 
też szczegółową umowę z partnerami 
litewskim i, polskim i i rosyjskim i na 
realizację konkretnych czterech progra
mów z zakresu aktywizacji społecznej 
i artystycznej osób niepełnosprawnych
-  podsum ow ał dyrektor Rinc. Teraz 
czekamy na wrzesień, kiedy to na Litwie
-  w Taurogach -  odbędzie się drugi etap 
projektu, w którym wezmą udział zespoły 
wskazane przez jury Przeglądu -  w sumie 
8 zespołów, czyli ponad 100 osób niepeł
nosprawnych z Polski i z Litwy.

Podczas pobytu w Tczewie i w Go
łuniu uczestnicy Przeglądu brali także 
udział w cyklu warsztatów związanych 
m.in. z choreografią, ekspresją i animacją 
sceniczną, były prezentowane różnorod
ne prace plastyczne przez nich wykonane, 
podziwiali uroki Szwajcarii Kaszubskiej 
podczas rejsu statkiem, zwiedzali Trój
miasto oraz zamki krzyżackie w Gniewie 
i Malborku, uczestniczyli w barwnych 
pokazach historycznych bitew, poznali 
zabytki i atrakcje Kaszub i Kociewia.
I zgodnie twierdzą, że nie ma drugiej 
takiej imprezy!

Iwona Kucharska
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V PRZEGLĄD TEATRÓW WSPANIAŁYCH

Na scenie znaleźli swój świat

To już ... piąta edycja. Pomysł 
taki: Stwórzm y m ożliwość 
przeżycia chwili radości dzie

ciom  niepełnospraw nym , dajm y im 
szansę poczucia smaku zw ycięstw a. 
Udało się! Jestem tego pewien, bo ciągle 
pamiętam tamte twarze, reakcje dzieci, 
dum ę opiekunów . Potem poszliśm y 
dalej: pokażmy środowisku osób nie
pełnosprawnych. że są wartościowymi 
elem entam i układanki, która nazywa 
się społeczeństwo. Znowu było dobrze. 
Do Tczewa przyjeżdżały osoby niepeł
nosprawne w różnym wieku, z różnych 
zakątków Europy. Byli oklaskiw ani, 
udzielali wywiadów, zdobywali nagrody, 
poznawali nowych ludzi i nowe miejsca. 
W szyscy okazywaliśm y im szacunek

i autentyczny podziw. Nigdy nic na kształt 
współczucia, a tym bardziej litości.

Przygotowując piątą edycję Prze
glądu myśleliśmy już o osobach niepeł
nosprawnych jak o twórcach własnego 
rodzaju sztuki teatralnej. Teraz mamy 
pewność, że zaistniał nowy rodzaj teatru. 
Obok tradycyjnych i uznawanych form 
teatru dram atycznego, m uzycznego, 
teatru tańca, opery itp. Byliśmy świad
kami narodzin i pełnego rozkwitu Teatru 
Wspaniałego.

I znalazło to potwierdzenie u w i
downi, która aplauzem na stojąco przyj
mowała opinię jury: To nie jest sztuka, 
to nie jest terapia, to jest świat cały!

To był już jeden z ostatnich akor
dów, ale dopiero ta chwila przyniosła 
refleksję. Przed oczam i przepłynęły 
cztery poprzednie Przeglądy, biesiada 
z udziałem ok. 600 osób z dziewięciu 
państw, z udziałem ludzi, którzy się 
z sobą znakomicie czują, których nie dzie
lą bariery językowe, bariery kulturowe, 
ani żadne inne. Mnóstwo radości, szczę
ścia, zapewnień o cudowności chwil 
spędzonych na scenie, na warsztatach, 
na spotkaniach in tegracyjnych. I to 
zarówno ze strony osób niepełnospraw
nych, jak  też opiekunów , rodziców , 
wolontariuszy. „Ważni" goście, publicz
ność mówiący o lekcji pokory, o łado
waniu akumulatorów, o niesamowitych 
wrażeniach...

Z tego odrętwienia otrząsnęła mnie 
muzyka w wykonaniu zespołu GOYA. 
To był finał. Gwiazda, która daje super 
koncert dla NICH i tylko dla nich. Gwiazda, 
która nie tylko dla nich gra, ale bawi się 
z nimi, tańczy, przytula i wspólnie śpiewa. 
Gwiazda, która nie przyjechała na kolejny 
koncert charytatywny, czy dobroczynny 
do potrzebujących, pokrzywdzonych... 
Magda Wójcik dała koncert dla bardzo 
wymagającej publiczności. Widziałem to 
w jej oczach, widziałem to na twarzach 
uczestników  Przeglądu. Trzeba było 
pięciu lat. aby zrozumieć i poznać swoje 
w tym wszystkim miejsce. Zrozumiałem, 
że wszystkie piękne i wielkie słowa są 
nieważne, nikt na to nie czeka. Urzeczy
wistniliśmy świat marzeń wielu ludzi. I nie 
jest to bajka, ale realne życie, życie pełne 
radości i z konkretnie określonym celem 
-być  pełnym i wartościowym człowiekiem. 
Dopiero w obliczu tego my, organizatorzy 
odczuwamy szczęście, że pozwolono nam 
na taki zaszczyt. My tylko otwieramy im 
drzwi do świata, a sami pozostajemy w roli 
dumnego z wykonywania swojego zadania 
odźwiernego. Bo do tego potrzeba siły. którą 
mamy, a ci. którzy z tych otwartych drzwi 
korzystają mają o wiele więcej -  poczucie 
człowieczeństwa, świadomość szacunku
i godność. Nie stają się chwilową atrakcją, 
ale celem i sensem dla świata.

Wojciech Rinc 
fot. 1. Kucharska

W w T©Z(&wB(§>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 

Jana Pawła II w Tczewie otacza opieką dzieci 
od przedszkola (od dwóch i pół roku życia) -  gdzie 
mogą uczęszczać aż do 10 roku życia -  jeśli jest takie 
wskazanie specjalisty -  poprzez szkołę podstawową
i gimnazjum, po zasadniczą szkolę zawodową (dla osób 
z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej)
i szkołę specjalną przysposabiającą do pracy (dla 
stopnia umiarkowanego i znacznego). Przy ośrodku 
prowadzony jest Środowiskowy Dom Samopomocy 
(wykorzystujący bazę ośrodka) dla dzieci do 18. roku 
życia, który współpracuje z prowadzonym  przez 
Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa Specjalnego  
Warsztatem Terapii Zajęciowej i Centrum Wspoma
gania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Od września przyszłego roku rozpocznie działalność 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne 
dla dzieci i dorosłych z rozmaitymi dysfunkcjami. 
Będą również przyjmowane do przedszkola dzieci 
z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego oraz 
w normie intelektualnej, ale z innymi sprzężonymi 
dysfunkcjami. Pozostałe struktury Ośrodka pozostaną 
niezmienione. W najbliższej przyszłości ma powstać 
Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Eduka- 
cyjno-Kursowe z udziałem indywidualnych trenerów, 
które będzie przygotowywało uczniów zawodowo pod 
kątem zapotrzebowania rynku pracy, zapewniając 
jednocześnie bazę rekreacyjno-relaksacyjną, a więc 
wypoczynek i rozrywkę.

IKa
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-  Zróbmy wszystko, aby jak najwięcej ludzi nas kochało, 
aby kochali nas takimi jakimi jesteśmy. Ale żeby nas kochali 

musimy nauczyć się m ów ić do świata -  przekonywał 
Krzysztof Gfombowicz moderator dyskusji na konferencji pod 

hasłem: „Prawdziwe zwycięstwa człowieka” , która odbyła 
się w Krakowie, w Klubie „Pod Jaszczurami" 16 czerwca. 

Spotkali się tam niepełnosprawni oraz lekarze, psycholodzy, 
terapeuci, animatorzy czynnego, pozytywnego życia na co dzień 

osób z różnorodnymi dysfunkcjami i dziennikarze.

DNI INTEGRACJI W KRAKOWIE

Snotkanie w klubie ..Pod Jaszczurami”, konferencja 
yycięstwa czło wieka''

iele słów 
na temat zdrowia 

psychicznego, potrzeby współ
działania i prawdziwej inte
gracji. Prowadzący sprawnie
i kompetentnie pointował po
szczególne wystąpienia dbając
0 płynność i tempo wszystkich 
wypowiedzi. Cały swój talent
-  przede wszystkim sprawoz
dawcy sportowego -  ujawnił 
natomiast drugiego dnia ogól
nopolskiej imprezy „Zwycię
żać mimo wszystko”, w dniach 
16-17 czerwca w Krakowie, 
gdy czuwał nad prawidłowym 
przebiegiem pokazów spor
towych, wspomagany przez. 
Dariusza Szpakowskiego oraz 
Rafała Kubackiego.

Głównym organizatorem 
tego wydarzenia była Fun
dacja Anny Dymnej Mimo 
Wszystko. A było co oglądać, 
bo na scenie i na płycie Rynku 
działy się rzeczy niezwykłe. 
Pojedynki paraolimpijczyków, 
niepełnosprawnych szermie
rzy -  z udziałem Sławomira 
Mocka, Tomasza Walisie- 
-wicza i Grzegorza Pluty oraz 
ciężarowców, m.in. Piotra 
Szymeczka, Dariusza Wandz
ia, Rafała Gręźlikowskiego
1 innych, również kobiet, pił
ka nożna dla niewidomych 
(sic!), mecz koszykówki
i rugby na wózkach, tenis 
stołowy z udziałem Leszka 
Kucharskiego i Natalii Party- 
ki, mecz goalballa, w którym 
po raz pierwszy z zawodnika
mi zmierzyły się dziewczęta, 
także pokazy tancerzy niewidomych, 
niedowidzących oraz na wózkach -  to 
tylko niektóre z wielkich wydarzeń 
sportowych z udziałem paraolimpij-

Wiele znanych postaci śro
dowiska niepełnosprawnych 
opowiadało o sobie, o swojej 
drodze do różnych sukcesów. -  
Ja miałem niebywale szczęście, 
że na mojej drodze spotkałem 
Marka (Kamińskiego) -  powie
dział Jasiek Mela, bohaterski 
uczestnik wypraw polarnych.
-  On wniósł w moje życie praw
dziwy kosmos! Nasze wypra
wy dały mi bardzo dużo wiary 
w siebie, wiary w sukces i wiary 
w marzenia, a przede wszystkim 
w to, że możemy je  spełnić. Wy
znaczam sobie w życiu bardzo 
wiele celów -  dodał już na sce
nie w Rynku -  bo przecież sami 
decydujemy we własnej głowie, 
co z nimi zrobić -  usunąć je 
z głowy, czy iść właśnie do celu, 
do realizacji naszych marzeń.

Scenariusz i przebieg spor
towych pokazów byl niezwy
kle barwny i różnorodny. Obok 
sławnych sportowców pełno
sprawnych stanęli paraolimpij- 
czycy, zdobywcy najwyższych 
laurów światowych w swoich 
dyscyplinach, m.in. Katarzyna 
Rogowiec, Łukasz Szeliga 
na przystosowanych rowerach, 
Tomasz Hamerlak na sporto
wym wózku wyczynowym, 
Jarosław Rola na terenowym 
hand bike’u własnej kon
strukcji i Ryszard Moryc (na 
szosowym hand bike’u), któ
ry kilka dni wcześniej wrócił 
z Włoch, gdzie -  spełniając 
swoje marzenie -  uczestniczył 
(z powodzeniem) w supermara- 
tonie. Jadąc na czele poprowadzi

li niezwykły peleton kolarzy przez Rynek 
prosto na scenę. Niezwykłe, porywające, 
wręcz widowiskowe przedsięwzięcie 
było głosem „na tak” dla przeszczepów.

czyków, mistrzów sportu. Zwieńcze
niem na pewno był mecz siatkówki, 
w którym sportowcy niepełnospraw
ni zmierzyli się z drużyną gwiazd 
mediów, estrady i sportu.
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Na zdjęciach: 
z lewej 

-  l is z e k  Kucharski 
w meczu z Natalią Partyką; 

z prawej -  
Katarzyna Rogowiec,
(na pierwszym planie) 

na czele peletonu; 
u dołu -  

pokazy taneczne, podnoszenie 
ciężarów i wjazd peletonu 

(prowadzą R. Moryc 
i T. Hamerlak) z członkami 

STS na Rynek

W peletonie rowerzystów uczest
niczyli bowiem członkowie 
Stowarzyszenia Transplantacji 
Serca -  Koło w Zabrzu -  wszy
scy po przeszczepach serca. 
Wszyscy wzięli czynny udział 
w wyjeździe z Zabrza do Kra
kowa wioząc przesłanie Jana 
Pawła II: „Należy zaszczepić 
w sercach ludzi, zwłaszcza mło
dych, szczere i głębokie przekona
nie, że świat potrzebuje braterskiej 
miłości, której wyrazem może 
być decyzja o darowaniu narzą
dów”. Każdy z uczestników rajdu 
kiedyś otrzymał w darze drugie 
życie dzięki przeszczepowi serca 
dokonanemu w Śląskim Centrum 
Chorób Serca oraz w Klinice 
Chirurgii Serca, Naczyń i Trans
plantologii CM UJ im. Jana Paw
ła II. Ich spektakularny przejazd 
przez Rynek był apelem i silnym 
głosem przekonania o wielkiej 
potrzebie ofiarowywania i prze
szczepiania narządów.

Prawdziwa symultana przeróżnych 
pokazów sportowych nie dała wytchnąć 
rozentuzjazmowanym widzom do póź
nych godzin wieczornych, gdy pokazy 
ratownictwa WOŚP zakończyły prze
bogatą część sportową. Wielki Koncert 
Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko, 
pod hasłem: Radość Mimo Wszystko, 
w którym wystąpiły gwiazdy: 
Anita Lipnicka, Dorota Miśkiewicz,

cierpienia, niepełnosprawności i odna
leźć mimo wszystko sens i radość. Wła
śnie tego mogą nas nauczyć. Zbliżmy 
się do siebie nawzajem, bo my jesteśmy 
sobie bardzo potrzebni -  zakończyła.

Spotkajmy się więc i mimo wszyst
ko z Anną Dymną, pracownikami
i wolontariuszami jej Fundacji, a przede 
wszystkim z jej podopiecznymi -  za 
rok, i zawsze, i wszędzie tam, gdzie 
nasza pomoc może być potrzebna.

Iwona Kucharska 
fot. Romuald Rybak

Irena Santor -  opiekun artystyczny 
Festiwalu Zaczarowanej Piosen
ki oraz Michał Bajor i Zbigniew 
Zamachowski, zakończył imprezę. 
Późno w noc Kraków rozbrzmie
wał głośno, rozsyłając w przestrzeń 
sygnały o potrzebie wspólnoty 
między ludźmi i przekazując im 
przesłanie wiary, nadziei i miłości.

-  My pokazujemy jak człowiek 
jest niezywkly. Często nie wiemy
o tym, co w nas drzemie -  jaka 

radość i jaka siła -  po
wiedziała Anna Dymna.
-  Często potrzeba wielkiej 
prowokacji losu abyśmy 
się zorientowali jakimi 
jesteśmy istotami. Kiedy 
obserwuję sportowców nie
pełnosprawnych, to bardzo 
często jestem zawstydzona. 
Oni umieją sprowokowa
ni przez los odbić się od

. '+*1 '■ -



Prawie 1000 uczestników największej imprezy integracyjnej dla niepełnosprawnych organizowanej 
od lat przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym BĄDŹCIE z N AM I wspólnie 

komendą Chorągwi Krakowskiej -  Ośrodkiem Szkoleniowym oraz MDK Dom Harcerza 
pod hasłem „ Witamy lato -  2007 u- Korzkwi", wyruszyło 5 czerwca 2007 r. z krakowskich Błoń 
do Korzkwi, m’ kolorowej kolumnie autokarów, starodawnych samochodów i taksówek, 
pilotowanych przez policyjne motory na sygnale.

Tradycyjnie już, 
uczestnicy festynu  
mogli wziąć udział 
h> artystycznym 
kształtowaniu gliny 
pod okiem  
Wolfganga Hofera.

W programie hyly staropolskie 
konkursy rzutu ciżemką i wałkiem, 
przejażdżki konne oraz zabawy 
ruchowe. Dzieci chętnie rywalizowały 
również w zawodach sportowych.

Zasłużeni przyjaciele Stowarzyszenia Pomocy 
Niepełnosprawnym BĄDŹCIE z NAM I zostali 
uhonorowani Złotymi i Srebrnymi Słoneczkami.

Wszyscy goście mogli zasiąść do wspaniale zaopatrzonych 
biesiadnych stołów, na których nie zabrakło grochówki, 
kiełbasek z grilla, ciast, napojów i wesołej atmosfery.
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W nawiązaniu 
do obchodów rocznicy 
750-lecia lokacji 
Krakowa, imprezę,
»> położonym u stóp 
zamku, parku Jerzego 
Donimirskiego, 
rozpoczęto od odczytania 
aktu lokacyjnego przez 
Bolesława Wstydliwego.

Festynowi 
integracyjnemu 
„ Witamy lato -  2007 
w Korzkwi” 
towarzyszyły wesołe 
tańce, atrakcyjne 
zabawy i radosne 
śpiewanie.

Podczas festynu odbył się BAL NA DWORZE KROI-A SABY  
WSTYDLIWEGO oraz konkurs na pieczęć lokacyjną 
i staropolskich strojów. Autorami najciekawszych okazała się 
młodzież z Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego przy 
ul. Piekarskiej 3 w Krakowie.

Autorka: Monika MoskwaNad bezpieczeństwem bawiących się 
czuwało krakowskie Pogotowie 
Ratunkowe. Sanitariusze chętnie 
prezentowali zainteresowanym dzieciom 
wyposażenie ambulansu, co było okazją 
do praktycznej edukacji młodych ludzi 
i oswajania się z wystrojem karetki.

Wszystkim dopisywały humory, a kapryśna przez ostatnie dni pogoda, sprzyjała 
uczestnikom festynu. Czasami pojawiło się nawet słoneczko, które jest symbolem 
Stowarzyszenia. Organizatorzy zapraszają ponownie w przyszłym roku.



Otwarcia turnieju dokonał Józef Kocurek, wiceprezydent Katowic

Tym okrzykiem, 
oddającym najgłębszą 

ideę i sens gry zespołowej, 
zagrzewali się do walki 

śląscy zawodnicy podczas 
II Międzynarodowego 

'Turnieju Koszykówki na 
Wózkach, w hali sportowej 

katowickiego Spodka 
w dniach 23-24 czerwca.

Koszykówka na wóz
kach, to porywające 
niezwykle em ocjo

nujące w idow isko sportow e. 
Z aw odnicy przypięci pasam i 
do nietypowych wyczynowych - =  
wózków inwalidzkich poruszają 
się po boisku przysłow iow ym  lotem 
b ły sk aw icy . Są szybcy  i g n iew n i, 
ro zg ry w a ją  każdą  p iłk ę  w sposób

II MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ 

KOSZYKÓWKI NA WÓZKACH
Katowice SPO D E K/ M a ła  Hala

*  S t  JSL IresEI
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p rzem y ślan y , tak ty c z n ie  d o jrza ły , 
ale przede w szystkim  zdecydowany. 
Szybkie, mocne rzuty do kosza bardzo 
rzadko nie trafia ją  do celu. Turniej 
dostarczył w idzom  nie lada em ocji. 
Żal tylko, że było ich bardzo niewielu
-  nieobecni mają czego żałować.

W sobotnie przedpołudnie najwięcej 
wrażeń dostarczył oglądającym  mecz 
kadry Polski z zespołem z Czech -  S.K. 
Hobit Brno. Zgrzyty i trzaski kół bloku
jących się ostro wózków -  to były stałe 
elem enty gry. Byle tylko skutecznie 
zatrzymać pędzącego z piłką napastni
ka. Strzelał każdy, z każdego miejsca 
na boisku. Obie drużyny grały dobrze. 
Obecny na meczu wiceprezydent Kato
wic Józef Kocurek nie krył zaangażo
wania i uznania dla obu zespołów.

Za dwa tygodnie Polacy wyjeżdżają 
na turniej do Bordeaux, a potem  do

Razem!
W łoch. Po raz pierw szy zagrają tam 
z Japończykam i i będą mieć okazję 
do skonfrontow ania swoich um iejęt
ności w walce z elitą światową. -  Za 
parę m iesięcy natom iast, w sierpniu, 
w Niemczech odbędą się M istrzostwa 
Europy i będziem y walczyć o udział 
w Paraolimpiadzie, w Pekinie -  mówi 
Tomasz Czarnek, trener kadry polskiej 
koszykówki na wózkach. -  W naszej 
g rup ie  za jm u jem y  9 m iejsce . Przy 
naszych m ożliw ościach  finansow o- 
-klubow o-m ateriałow o-Iudzkich  jest 
to przyzwoita lokata. W tej dyscyplinie 
jest w świecie bardzo duża konkurencja. 
Z espoły z Kanady, Stanów  Z jedno
czonych, A ustralii, Brazylii, Algierii 
czy Japonii, a w Europie z Holandii
i W ielkiej Brytanii m ają możliwości 
finansow e, logistyczne i treningow e 
absolutnie nieporów nyw alne z nami. 
Zdecydowanie najlepsi są zawodnicy 
z K anady i A ustralii. R eprezentu ją  
poziom dla nas aktualnie nieosiągalny
-  westchnął trener.

Z ainteresow anie tym  sportem  na 
zachodzie Europy je s t n iebotycznie 
w iększe. K lubom , które uczestniczą 
w zaw odow ej lidze koszyków ki na 
wózkach, nie brakuje sponsorów, zain
teresowania mediów i profesjonalnych 
opiekunów i sal treningowych. A trzeba 
ćwiczyć wiele godzin dziennie, by móc 
mierzyć się z najlepszymi. Trzeba mieć 
motywację, wolę walki i silny charak
ter. by w tym trudnym sporcie sięgać 
po laury. A chociaż nasi sportow cy 
wszystkie te cechy mają, nie są nieste
ty rozpieszczani ani przez media, ani 
przez sponsorów -  a tego im życzymy 
najbardziej.
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Życząc dalszych zwycięstw zawod
nikom w polskich barwach narodowych 
o g ro m n ie  c ieszy m y  się z każdego  
d o b reg o  m eczu  n aszeg o  s'ląskiego 
zespołu ligowego. Ta, będąca jeszcze 
w budow ie, drużyna ma w ielki po
tencjał. Jeśli rzeczywis'cie będą mieć 
w Spodku swoje stałe miejsce trenin
gów, to już wkrótce pokażą lwi pazur, 
bo siły charakterów z pewnością im nie 
zabraknie.

Iwona Kucharska
fot. Ryszard Rzebko

Trener Tomasz Czarnek 
udziela gorących wskazówek

W ymierną korzys'cią zawodów zor
ganizow anych przez Stow arzyszenie 
Start Katowice z pewnością jest uzyska
nie zapewnienia, że śląscy koszykarze 
będą mogli trenować w hali Spodka. 
M ożna powiedzieć, że słynne pow ie
dzenie: veni, vidi -  vici stało się w pełni 
adekwatne do bieżącej sytuacji.

K rólem  strze lców  tegorocznego  
turnieju został M ateusz Filipek z kadry 
Polski, miano najwszechstronniejszego 
zaś zaw odnika zdobył Ondrej Pliśka 
z zespołu Hobit Brno.

I miejsce -  Kadra Polski
II miejsce -  S.K. Hobit Brno 
(Czechy)
III miejsce -  SKS Konstancin
IV miejsce -  START Katowice

II Międzynarodowy 
Turniej SILESIA CUP 

zakończył się wynikami:
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