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                                                                                       Jelenia Góra, 28.06.2019 r. 
 
 

SPRAWOZDANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Z DZAŁANOŚCI 

ZARZĄDU KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH W JELENIEJ 

GÓRZE ZA OKRES OD 24.06.2015 R. DO 27-06-2019 R. 
 
 
 

Szanowni Człnkowie Koła PZN w Jeleniej Górze, tym razem sptkalismy się, aby 

ocenić i podsumować działanlość Koła za okres ostatnich czterech lat.  

Na walnym zebraniu Koła w dniu 24.06.2015 r. w głosowaniu jawnym wybrano 

Prezesa Zarządu Koła w Jeleniej Górze, którym została Anna Jaworska i Zarząd Koła, 

który na pierwszym posiedzeniu w dniu 26.06.2015 r. ukonstytuował się następująco: 

1.   Andrzej Gietka    - Wiceprezes Zarządu Koła 

2.  Andrzej Leśniak    - Sekretarz  Zarządu Koła 

3.  Iwona Tymiuk       - Skarbnik Zarządu Koła 

4. Stanisław Kokosa     - Członek Zarządu Koła 

5.  Krzysztof Pawelak  - Członek Zarządu Koła 

6.  Anna Patraszewska   - Członek Zarządu Koła 
 

Wybrano równez przedstawicieli do Komisji Rewzyjnej Koła nastepujące osby: 

1 Stefana Kupkę 

2. Jana Hanca 

3. Emila Święcickiego 

I dwóch zastepców 

Beatę Prask 

Bronisława Szymko  

Po licznych pismach i niesprzyjającej amosferze w parcy w Komisji Rewizyjnej 

Koła, zrezygnowali: Stefan Kupka, Emil Swięcicki, Beata Prask i Bronisław Szymko. 

W dniu 23.06.2018 r., na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarządu Okręgu 

Dolnośląskiego, została powołana Komisja Rewizyjna Koła w składzie Ferdynand 

Kużma –Przewodniczący, a Krystyna Stefańska i Jan Hanc jako Członkowie Komisji 

Rerwizyjnej Koła. 

 

Na okręgowy zjazd delegatów wybrano następujące osoby: 

 Annę Jaworską 

 Grażyna Pawlukiewicz - Rehlis 

 Iwonę Tymiuk 

 Wiesławę Figiel 

zastępcę Czesłąwa Robaka 

                

Wiesław Figiel złożyła rezygnację z funkcji delegata w jej miejsce wszedł Czesław 

Robak 
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W trakcie kadencji rezygancję z pacy w Zarzadzie złożyli: 

1. w dniu  21.09.2015 r. Stanisław Kokosa, a jego miejsce zajął Piotr Chwedczuk 

2. w dniu 05.01.2016 r. rezygancje z pełnienia funkcji Czlonka Zarządu złozyli 

jenoczesnie  Krzysztof Pawelak i Paweł Zieliński. 

Zarząd Koła pracował w sześcioosobowym składzie. 

Na posiedzeniu Zarządu Koła w dniu 17 marca 2016 r. ustną rezygnację z Członka 

Zarządu Koła złożyła Anna Patraszewska, a w dniu 31.03.2016 r. potwierdziła swoją 

rezygnację na piśmie.  

Powstała sytuacja spowodowała zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Koła, 

które odbyło się w dniu 26.07.2016 r. w Książnycy Karkonoskiej. W tym dniu 

rezyganzcję z pełnienia funkcji Prezesa Koła złożyła Anna Jaworska i z Wiceprezesa 

zerzygnował Andrzej Gietka. Na posiedzeniu w głosowaniu jawnym wybrano nowego 

prezesa Koła, Iwonę Tymiuk, i nowe osby wchodzące w skład Zarządu. W dniu 

29.07.2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Koła, na którym 

ukonstytułował się Zarząd w nastepujący sposób.  

1. Tomasz Żylewicz –Wiceprezes  Zarządu Koła 

2. Andrzej Leśniak –Sekretarz Zarządu Koła 

3. Janusz Kaczorowski - Skarbnik Zarządu Koła 

4. Anna Jaworska – Członek  Zarządu Koła 

5. Piotr Chwedczuk – Członek Zarządu Koła 

6. Atrur Świstak – Członek Zarządu Koła 

Zastępcami zostali  

Jedrzej Hałatek 

Janina Jabłońska 

W dniu 12.01.2017 r. z funkcji Członka zarządu Koła rezygnację złożył Artur Świstak, 

a jego miejsce zajął Jędrzej Hałatek 

W dniu 31.05.2017 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Koła złożył Piotr 

Chwedczuk, a jego miesce zajeła Janina Jabłońska. 

W związku ze śmiercią Janusza Kaczorowskiego funkcję skarbnika obiął Jędrzej 

Hałatek. 
 

Koło PZN w Jeleniej Górze jest jednostą terenową w strukturach Okręgu 

Dolnośląskiego, który ma osobowość prawną. Jesteśmy jednym z 27 Kół terenowych 

bez osobowości prawnej. Terenem działania naszego Koła są dwa powiaty: grodzki i 

ziemski. 

Na początku kadencji stan osobowy Koła wynosił: 

Na dzień 24.06.2015 r.  Koło zrzeszało 555 Członków w tym: 

517 - Członków zwyczajnych 

2 -  Członków nadzwyczajnych 

7 - podopiecznych dorosłych 

29 - podopiecznych dzieci. 

 

Obecnie zrzesza 428 osób: 



3 
 

392 - Członków zwyczajnych 

2 - Członków nadzwyczajnych 

7 - podopiecznych dorosłych 

26 - podopiecznych dzieci 
 

Biuro Zarządu Koło ma swoją siedzibę przy Alei Jana Pawła II nr 7, w budynku 

MOPS-u na czwartym piętrze, pokój 410 i czynne jest dla petentów we wtorki i 

czwartki od godziny 900 do 1300, natomiast w pierwszy czwartek miesiąca czynne od 

1300 do 1700 . 

W Kole zatrudnione jest jedna osoba na 1/2 etatu na stanowiskach refundowanych 

przez PFRON w ramach programu SODiR. 

Do podstawowych prac administracyjno-biurowych należało: 

- przyjmowanie na bieżąco nowych Członków, 

- przyjmowanie składek Członkowskich, 

- pisanie różnych pism interwencyjnych zarówno w sprawach indywidualnych jak i 

ogólnych, 

- prowadzenie kartotek Członków Koła, 

- świadczenie pomocy Członkom Koła ubiegającym się o dofinansowanie do zakupu 

sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier technicznych i architektonicznych, 

- pozydkiwanie środków (konkursy, wnioski), 

- przygotowanie i prowadzenie różnych zadań. 
 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 25 posiedzeń Zarządu Koła. Działalność Koła 

polega na praktycznym realizowaniu celów zapisanych w rozdziale III Statutu PZN  

takich jak: 

- reprezentowanie Związku  i swoich Członków na terenie działania Koła, 

- kierowanie całokształtem prac Koła, 

- informowanie Członków o uprawnieniach osób z dysfunkcją narządu wzroku i 

możliwości uzyskania pomocy, 

- podejmowanie działalności interwencyjnej w sprawach Członków Koła, 

- rozwijanie i nawiązywanie współpracy z instytucjami,  organizacjami pożytku 

publicznego i organizacjami pozarządowymi, 

- pozyskiwanie środków finansowych, pisząc wnioski i projekty, 

- szukanie sponsorów, 

- organizowanie podstawowej i społecznej rehabilitacji  osób niewidomych i 

słabowidzących. 

 

 I tak z szeroko pojętej rehabilitacji dla swoich Członków Zarzed Koła zorganizował: 

-  4 spotkania inormacyjne dla nowo przyjętych Członków Koła, 

-  4 coroczne okolicznościowych spotkania wielkanocne ,  

-  12 spotkań opłatkowych – były to spotkania opłatkowe organizowane przez Urząd 

Miasta Jeleniej Góry, Urząd Gminy w Mysłakowiach, Duszpasrerstwo Głuchym I 

Niedowidzącym  we Wrocławiu oraz Zarząd Koła, 

-  9 spotkań z psychologiem dla Członków, 

-  2 spotkania z literature, które prowadziła wolontaryjnie Bogumiła Zbyszyńska,  
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- 20 razy spotkaliśmy się w pierwsze czwartki miesiąca z przedstawicielka Książnicy 

Karkonoskiej Działu Książki Mówionej –Agnieszką Smolińśką. Spotkania odbywają 

się pod hasłem “Ksiązka Mówiona”. 

- 4 coroczne spotkania  z okazji “Międzynarodowego Dnia Kobiet”, 

- z incjatywy Pań Krystyny Stefańskiej i Edwardy Balśzyńskiej obyło się spotkanie z 

okacji “Dnia Mężcyzn”, 

- 1 spotkanie dotyczące programu "Aktywny samorząd", podczas którego Członkowie 

dowiadywali się o nowoczesnym sprzęcie rehabilitacyjnym Firmy ALTIX i Firmy 

LUMEN 

- 4 spotkania dla osób powyżej 75 roku życia z okazji „Dnia Seniora” 

- 1 festynie w Bukowcu pn.” Boso po zdrowie – Bliżej Narury” 

Zarząd Koła organizował również prelckje: 

- Pani Ewy Czerwińskiej-Kisiel 

- z przedstawicielami Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze 

W latach 2015-2018 Zarząd Koła zorganizował dla swoich Członków w ramach 

rehabilitacji  ruchowej i orientacji przestrzennej w przrestrzeni zamkniętej i otwartej   

szereg wycieczek takich jak: 

- Afrykarium, Zoo, Ogród Botaniczny we Wrocławiu, 

- Kutnej Hory, 

- Arboretum w Wajsławicach i zespół klasztorny w Henrykowe, 

- Liberca, 

- Zgorzelec i Gerlitz, 

- Drezna, 

- Minieurolandu w Kłodzku i Zamku w Kamieńcu Ząbkowickim, 

- Sklanego Miasta w Aderspach, 

- Jańskich Łażni - sparcer w chmurach, 

- Twierdzy Kłodziej i Jaskini Niedziwedziej, 

- Jaskin Dolamitowych, 

- Lato Agatowe do Lwówka Śląskiego, 

- Zamek Grodziec i Muzeum Złota w Złotoryi, 

- do zespołu poklasztornego w Lubiążku. 

Dużym zaintersowaniem cieszą się nasze wspólne wyjazdy do Ośrodka 

Rehabilitacyjno–Lecznicego “Klimczok” w Ustroniu Morskim - takich wyjazdów 

było 4. Nad morzem byliśmy jeszcze w Gdańsku-Sobieszawe w Ośrodku 

Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym  na szkoleniu dofinansowanym przez PFRON , a 

w tym roku na wypoczynku w Międzyzdrojach. 

Zarząd Koła nie zapomina o swoich podopiecznych dzieciach organizując zabawy 

inegracyjne z okazji “Międzynarodowego Dnia Dziecka” i “Mikołaja”. Każde 

podopieczne dziecko dostało paczkę ze słodyczami. 

Był również organizowany wyjazd na warsztaty edukacyjne w Dobkowie  i wyjazd 

do stadniny koni w Rybnicy oraz do Parku Rozrywki w Zatorze. Popiecznymi dziećmi 

zajmował się Wiceprezes Zarządu Koła Tomasz Żylewicz. Zorganizował on również 

spotkania do rodziców naszych podopiecznych dzieci. Takich spotkań było 4. Starał 

się również o wsparcie finansowe na organizowanie  imprez dla dzieci. 
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Sekretarz Zarządu Koła, Andrzej Leśniak, organizował wyjścia na bowlig. Takich 

rewalizacji sportowych w kręgle odbyło się aż 72, średnio uczestniczyło 8 osób. 

Dzięki zangarzowaniu wolonatriuszki, Pani Beaty Prask, zostały zorganiowane 

spotkania:  2 Andrzejowe i 2 Walentynkowe, 1 Dzień Kobiet. 

Wolontariuszka Iwona Skowron zorganizowała bezpłatne 4 warsztaty rękodzielnicze 

na ochętnych Członków Koła, które odbyły się w świetlicy Koła. 

Dbając o sferę duchową Członków organizujemy coroczną pielgrzymkę osób 

niewidomych i słabowidzących do Krzeszowa – 4 wyjazdy. 

W ramach nawiązanej współpracy z Filharmonią Dolnośląską melomani naszego 

Koła mogli korzystać z promocyjnych cen biletów na koncerty – uczetniczyliśmy w 

7 koncertach takich jak: 

1. “Muzyka folkowa, taneczna i filmowa”, 

2. “ Dla Ciebie Mamo”, 

3. “W pogoni za latem”, 

4. “Benefis Zespołu Vokalis”, 

5. “Kolory tanga”, 

6. “Hej w dzień narodzenia…”, 

7. “Polskie diwy czyli od Ordonówny do Santor…”. 

Propagując kulturę w środowisku osób niepełnosprwnych wzrokowo Zarząd Koła 

zorganizował wyjazdy do: 

 

 Wyjzad do Tetru Polskiego na sztukę pn. “Śmierć i dziewczyna” 

 Na operę do Wrocławia pn” Hiszpańska Noc z Carmen-Zarzula Show”, 

 Na występ Zespołu Mazowsze, 

 3 wyjazdy na Festiwal Tradycji Dolnego Śląska do Wrocławia, 

 Na koncert Małgorzaty Walewskiej i G. Guthmana, 

oraz wyjścia do Teatru C. K. Nowroda, Tetru Animacji oraz Kina HELIOS. 

Zarząd Polskiego Związku Niewidomych Koła w Jeleniej Górze brał udział w 

konkursach ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z następujących 

zakresów:  

 wspierania działań na rzecz  osób niepełnosprawnych, 

  turystki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra, 

 aktywacja i integracja środowiska senioralnego w Jeleniej Górze, 

Realizujać zadania dofinasowane przez Urząd Miasta Jeleniej Górzy  

zorganizowaliśmy: 

1. Aktywność Społeczna  Niewidomych- wyjazd do Ustronia 

Morskiego- 4.368,00 zł, 

2. “Z białą laską w Jeleniej Górze i na szczytach” – 500,00 zł, 

3. :MIędzynarodowy Dzień Białej Laski” -3.560,00 zł, 

4. “Niewidomy też sportowiec” -3.000, 00 zł, 

5. “Jelenia Góra w oczach Niewidomego”   -2.300,00 zł, 

6. “Międzynarodowy Dzień Białej Laski” -5.400,00 zł, 

7. “Dolina Bobru widziana inaczej” - 1.700,00 zł, 

8. “ Koncerowa biała laska” - 4.600,00 zł, 
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9. “Inspiracje Niewidomego - 4.500,00 zł.                      

Zarząd Koła pisał równiez projekty do Urzędów Gmin i z Urzędu Gminy Karpacz 

dostalismy dofinansowanie na realizcję zadania pn. ”Karpacz widziany inaczej” w 

kwocie 1.070,00 zł. 

Rok rocznie w listopadzie Zarząd Koła składał wnioski do Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze o 

dofinansowanie zadań statutowych. Były składane średnio 4 wnioski do PCPR z czego 

przyznane są dofinansowania na dwa zadania: 

 "Międzynarodowy Dzień Białej Laski” w roku 2015  kwota -516,00 zł, 

                                                                             2016  kwota -674,51 zł, 

                                                                             2017  kwota -808,00 zł, 

                                                                             2018  kwota -858,00 zł, 

 

 i "Międzynarodowy Dzień Dziecka" w roku 2016 kwota -464,00 zł, 

                                                                         2017 kwota -414,00 zł, 

                                                                         2018 kwota -531,00 zł, 

                                                                         2019 kwota -237,00 zł. 

 

Do MOPS-u pisano średnio 5 wniosków z czego przyznane i zrealizowane były 

zadania: 

  “Międzynarodowy Dzień Dziecka”-1.083,00 zł, 

 “ Międzynarodowy Dzień Bialej Laski” -2.466,00 zł, 

 “Zmotywowany Niewidomy” – grupowy wyjazd do Ustronia Morskiego- 

4.267,00 zł, 

 “ Spartakiada sportowo- rehabilitacyjna” -5.000,00 zł, 

 “Miasto Wrocław, Jawor, Bolesławiec, Złotoryja oraz wieś Kliczków” -

2.790,00 zł, 

 “ Mikołaj” -1.298,00 zł. 
 

Współpracujemy z Książnicą Karkonoską korzystając na co dzień ze zbiorów książek 

mówionych. 

Od czterech lat wspólpracujemy z Klubem Żeglarskim “HORYZONT’” organizując 

pikniki nad zalewem wodnym z Pilchowiach. Na zorganizowanie dwóch rekreacji 

wodnych dostalismy dofinasowanie od sponsora w roku 2016 kwotę -1.125,00 zł i w 

roku 2018 r. kwotę - 1.200,00 zł 

Skoro mowa o współpracy więc informujemy, iż przy realizacji wspólnych celów 

współpracujemy z: 

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

- Wydziałem Spraw Społecznych, Zdrowia  i Organizacji Pozazrzadowych, 

- Jeleniogórskimi Zakładami Optycznymi, które realizują na podstawie porozumienia 

bezpłatne recepty na soczewki okularowe. Porozumienie podpisywane jest na okres 

jednego roku kalenadzrowego, 

- Stowarzyszeniami: Przewlekle Chorych „Pomocna Dłoń”, “Jeleniogórskiego Klubu 
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Literackiego”, “Polskiemu Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów” i 

 “Towarzystu Walki z Kalectwem Odziałem Terenowym w Jeleniej Górze”, innymi 

instytucjami, którym jest bliska problematyka niepełnosprawności takim jak: 

- Zespoł Szkół Specjalnych w Jeleniej Górze 

- Zespoł Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze 

- Szkołą Podstawową im. Włodzimierza Puchalskiego nr 6 w Jeleniej Górze 

- Zakładami Pracy Chronionej takimi jak: Wirex, Piast,  Rosa, celem pozyskania 

miejsc pracy dla swoich Członków. 
 

W okresie mijającej kadencji Zarząd Koła i Członkowie uczestniczyli w VII festynie 

integracyjnym, propagującym walkę z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, organizowanych przez MOPS Jelenia Góra.  

Uczestniczyliśmy też w życiu społecznym i kulturalnym miasta, biorąc udział w: 

- Dniu Kobiet w Filharmonii Jeleniogórskiej, 

- spotkaniach literackich na zaproszenie Jeleniogórskiego Związku Literatów 

pn.” Wierszowany koniec lata”, 

-70 –lecie życia literackiego w Jeleniej Górze, które prowadził nasz Członek Jan 

Hanc, 

- “ Spotkanie z poezją pani Ireny Hryncewicz”, również nasza Członkini, 

- w obchodach  Dnia 3-go Maja i Dnia Niepodległości, 

- cyklicznych wędrówkach z kijami z Panią Poseł na Sejm RP Zofią Czernow, 

- w projekcie pt. "Postaw na siebie- III edycja organizowanym przez MOPS w 

Jeleniej Górze, 

- obchodach Międzynarodwego Dnia Inwalidy i Senioraliach organizowanych przez 

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
 

Koło jest Członkiem  Jeleniogórskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. W związku 

z tym nasi Członkowie brali udział w cyklu konferencji organizowanych przez tą 

organizację: 

- "Niepełnosprawny-Pełnosprawny na rynku pracy”, 

- “ Niepełnosprawny pracownik-przyjazny pracodawca”, 

- “ Niepełnosprawny pełnoprawny – dysfunkcje intelektualne i choroby psychiczne”, 

- “Niepełnosprawny-Pełnoprawny”. 

W ramach współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi uczestniczyliśmy w 

imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Przewlekle Chorych  „POMOCNĄ 

DŁOŃ”, tj. w coroczych wycieczkach na Śnieżkę pn.”Dzień Warzyńca” i 

wystawianej  przez Członków Stowarzyszenia sztuce Tetrzyku Zdźbło  pn. “Kobieta 

w życiu osobistym”. 

Na zaproszenie Pani Marii Sibert-Salabury Dyrektor Szkoły Podstawoej nr 8 im. 

Władysława Broniewskiego w Jeleniej Górze uczestniczyliśmy w konferencji pn. 

” Interracja z różnych persektyw” i XII Konferencji Interracyjnej. 

Przedstawiciele Zarządu Koła wraz z wolonatriuszami prowadzili prelekcje w Szkole 

Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze i Zespole Szkół  Przyrodniczo-Usługowych i 

Bursy Szkolnej w zakresie pomocy osobie niepełnosprawnej wzrokowo. 
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Członkowie naszego Koła brali także czynny udział w zadaniach realizowanych 

przez Okręg Dolnośląski takich jak: 

- na szkolenie z rehabilitacji podstawowej, 

- na szkolenie niewidomy z przewodnikiem, 

- na szkoleniu dla niewidomych i słabowidzących powyżej 60 roku życia, 

- na szkoleniu niewidomych i słabowidzących z cukrzycą, 

- szkoleniu liderów 

- warsztatach z psychologiem i radcą prawnym 

- spartakiadach sportowych  

- indywidualnych szkoleniach z zakresu orientacji przestrzennej, pisma punktowego, 

komputera i czynności dnia codziennego 

Osoby zaintersowane korzystały ze szkoleń prowadzonych przez Ośrodek 

Rehabilitacji i Szolenia “Homer“ w Bydgoszczy dofinansowanych przez PFRON. 

Realizujemy również dwuletni projeckt unijny pn.”Wiedza i umiejetność pewnym 

krokiem do zadrudnienia” w zadniu bieże udział 20 osób w wieku aktywności 

zawodowej. 

Dwie osoby zostały wytypowena na szkolenie organizowane przez Zarząd Główny 

PZN w Warszawie ze srodków Fundacji PZU. 

Pracę Zarządu Koła nadzorowała Komisja Rewizyjna Koła, Komisja Rewizyjna 

Okręgu, a także opiekun Koła z ramienia Prezydium Zarządu Okręgu Dolnośląskiego 

Pani Elżbieta Lipińska. 

Wpłynęło równiez pismo z Urzędu Miasta Jeleniej Góry, informujące o postępowaniu 

administracyjnym w sprawie nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji na realizację 

zadania pn. “Międzynarodowy Dzień Białej Laski”. W zwiąku z powyższym odbyła 

się kontrola  w dniach od 09 czerwca 2016 r. do 22 czerwca 2016 r.   przeprowadzona 

przez przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. 

Szczególowa kontrolą obięto dwa zadania pn.”Międzynarodowy Dzień Białej Laski” i 

“Aktywność Społeczna Niewidomych” . Wystapieniach pokontrolnych stwierdzono, 

że “…zadania publiczne zostały zrealizowne prawidłowo, nie stwierdzono 

nieprawidłowości w rozliczeniu zadań…”  

W dniach od 05.03.2018 r. do 04.04.2018 r. przeprowadzono kontrolę  kolejnego 

zadnia dofiansowanego ze środków PFRON przez Mieski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Jeleniej Górze pn.”Sapartakiada sportowo-rehabilitacyjna”. W dniu 19.04.2018 r. 

otrzymano protokół pokontrolny, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości w 

realizowaniu zadania. 

Przedstawiciele Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Jelenia 

Góra w dniach od 03.07.2018 r. do 09.07.2018 r. przeprowadzili kompleksową kontrolę 

zadania pn. “Jelenia Góra w oczach Niewidomego”. Nieprawidłowości nie 

stwierdzono. 

Zarząd Koła informuje, że z zaorzczędzonych środków finansowych został zakupiony 

nowy sprzęt komputerowy do Biura Zarządu Koła oraz wentylator. 

 Obroty za rok:  

2015 po stronie MA -67.104,05 zł, WN -67.037,49 zł, 

2016 po stronie MA -45.591,26 zł, WN- 44.618,47 zł, 
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2017 po stronie MA- 60.502,23 zł, WN -53.366,22 zł, 

2018 po stronie MA -55.087,48 zł, WN -50.288,48 zł. 

 

 

Trud i praca naszych aktywistów został dostrzeżony i znalazł odbicie w szeregu 

wyróżnień i odznaczeń takich jak: 

 

Brązową odznaką PZN odznaczena została Iwona Tymiuk 

 

Przyjaciel Niewidomego: 

 Sylwia Myślicka 

 Jerzy Łużniak 

 Monika Krygier 

 Grzegorz Rybarczyk 

 Wojciech Chadży 

 Ryszard Knoll 
 

Stałym naszym dochodem i podstawowym źródłem finansowania były i są składki 

członkowskie, które do dyspozycji Koła są w 50% a w 50% na rzecz Okręgu oraz 

dobrowolne wpłaty Człoków Koła, wpłaty darczyńców, sponsorów i 1% podatku. 

Znaczną pomoc finansową na realizowanie planowanych zadań w oparciu o zawarte 

umowy stanowiły dotacje z Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i 

Powiatowego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wszystkie wydatki były zgodne z planem 

pracy i preliminarzami opracowanymi na każdy rok kalendarzowy. 

 

 

Zarząd Koła chciały podziękować osobą, firmom, zakładom, przedsiębiorstwom, który 

wspierali działalność finansową i rzeczową. 

Dziękujemy dla: 

 Miejskiemu  Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej, 

 Jeleniogórskim Zakładom Optycznym, 

 Firmie ALTIX, 

 Firmie LAKFAM 

 Firmie HAGEMANN, Jan Ziemianek, Robert Ziemnianek, 

 Firmie WIREX, 

 Cukierni Brystolka, 

 

 

 

Ogółem w ciągu kadencji w imprezach i spotkaniach organizowanych przez Zarząd 

Koła udział wzięło do końca roku 2018 -  4.696 osób , w roku 2019 -379 osób 
 

Mamy świadomość, że nie wszystkie zamierzenia zostały zrealizowane, że nie byliśmy 

w stanie sprostać oczekiwaniom wszystkich Członków, jednakże czasu minonej 
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kadencji – naszym zdaniem - nie zmarnowaliśmy. 

Należy podkreślić, że lokalne władze administracyjne i samorządowe coraz bardziej 

dostrzegają nas i nasze problemy, a współpraca coraz bardziej się zacieśnia. Za co 

bardzo dziękujemy i liczymy na dalsze, pozytywne ekefty w tym zakresie. 

Pragniemy podziękować za wszelką pomoc koleżankom i kolegom, bo dzięki Wam 

wiele prac na rzecz naszego środowiska można było wykonać sprawnie i szybko, a co 

również jest bardzo ważne bez kosztów dzięki pracy wolontaryjnej. 

Na koniec dziękujemy wszystkim tu zebranym za cierpliwe wysłuchanie 

sprawozdania, a nowemu Zarządowi Koła życzymy wielu sukcesów, życzliwego 

stosunku do całego środowiska osób niepełnosprawnych. Pragniemy aby kontynuowali 

zadania, na które zostały już podpisane umowy: 

 z MOPS-u projekt pn.”Aktywny Niepełnosprawny turysta” na kwotę -5.000,00 

zł, 

 z Urzędu Miasta Jeleniej Góry  pn” Kultura i sztuka w życiu Niewidomego” na 

kwotę - 5.190,00 zł., “Wspomienia z młodzieńczych lat” na kwotę – 3.440,00 

zł,”Znane i mniej znane zakatki Jeleniej Góry” na kwotę –2.110,00 zł, 

 z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zadanie pn. “Międzynarodowy 

Dzień Białej Laski” na kwotę – 727,00 zł, 

 z Powiatu Jeleniogórskiego na projekt pn.” Niewidomy poznaje swoje okolice” 

na kwotę -1.000, 00 zł. 
 

 

 sporządziła I. Tymiuk 
 


