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8 czerwca br. na Placu Piastowskim 
w Jeleniej Górze-Cieplicach odbył się IV 
Festyn Integracyjny pod hasłem „Walki 
z dyskryminacją osób niepełnospraw-
nych i zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym”. Impreza została zorganizo-
wana w ramach projektu systemowego 
„Postaw na siebie”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej, a realizo-
wanego przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jeleniej Górze. 

Oficjalnego otwarcia festynu doko-
nał Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej 
Góry w obecności Wojciecha Łabuna, 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jeleniej Górze oraz za-
proszonych gości, m.in. Zofii Czernow,
posłanki na Sejm RP, Grażyny Pawlu-
kiewicz-Rehlis, przewodniczącej Komi-
sji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej 
Jeleniej Góry, Zygmunta Korzeniew-
skiego, naczelnika Wydziału Dialogu 
i Spraw Społecznych, a także prowadzą-
cych festyn: Andrzeja Marchowskiego, 
zastępcę Naczelnika Wydziału Dialogu 
i Spraw Społecznych oraz Grzegorza 
Rybarczyka, inspektora Straży Miejskiej 
w Jeleniej Górze. Swoją obecność na fe-
stynie zaznaczyli również: Małgorzata 
Sekuła-Szmajdzińska, posłanka na Sejm 
RP, Anna Bałkowska – przewodnicząca 
Rady Jednostki Pomocniczej „Uzdrowi-
sko Cieplice”, Jerzy Pleskot – przewod-
niczący Komisji Prawa i Spraw Społecz-
nych Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

Kolorowe słonie połączone uśmiech-
niętym słońcem – rysunek uwieczniony 
na plakatach i ulotkach promujących IV 
Festyn Integracyjny, został wykonany 
przez 9-letnią Zosię Makaś. W podzię-
kowaniu za wykonaną pracę Zosia otrzy-
mała z rąk imienniczki – Zofii Czernow
– symboliczny podarunek. 

Festyn składał się z dwóch równole-
gle przeprowadzonych części. Pierwsza, 
artystyczna, odbywała się w muszli kon-
certowej Parku Zdrojowego i prowadzo-
na była przez Grzegorza Rybarczyka. 

Druga na Placu Piastowskim była pro-
wadzona przez Andrzeja Marchowskie-
go.

Podobnie jak w latach ubiegłych 
dla najmłodszych uczestników festynu 
przewidziano wiele atrakcji, m.in. euro-
bungy, dmuchana zjeżdżalna oraz gry, 
zabawy i konkursy z nagrodami. Wiele 
radości wniosła wspólna zabawa dzieci 
z postaciami z bajek – najmłodsi mogli 
dotknąć, przywitać się oraz przytulić do 
swoich ulubieńców. Wiele dzieci skorzy-
stało z malowania buziek, a dziewczyn-
ki z możliwości zaplatania kolorowych 
warkoczyków. Świetną zabawę dla naj-
młodszych zapewnili harcerze, dzięki 
czarodziejskiej chuście i grom zręczno-
ściowym.

IV Festyn Integracyjny uświetniły 
swoimi występami wokalnymi: Ewelina 
Marciniak – dyrektor Cieplickiego Cen-
trum Kultury „Przystań Twórcza” oraz 
Sebastian Rutkowski – półfinalista pro-
gramu „Must be the music”. Wystąpiły 
także zespoły taneczne: ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 8  oraz Jeleniogórskiego Sto-
warzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci 

z Zespołem Downa. Taneczno-wokalne 
występy zaprezentowały dzieci z Miej-
skiego Przedszkola Nr 11 im. „Krasnala 
Hałabały” w Jeleniej Górze-Sobieszowie. 
Recytacją wierszy własnego autorstwa 
uraczył nas z kolei Daniel Sielski z Je-
leniogórskiego Stowarzyszenia Rodzin 
i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Do-
wna. Wokalne występy zaprezentowały 
uczennice: Natalia Droń, Oliwia Gasiu-
lewicz, Martyna Gasiulewicz i Justyna 
Sieniuć z Liceum Ogólnokształcącego 
Nr 2 w Jeleniej Górze oraz członkowie 
Polskiego Związku Niewidomych – Ali-
cja Gremzy i Krzysztof Janas. Wystąpiły 
ponadto zespoły muzyczne: „Pogodne 
Słowiki” z Domu Pomocy Społecznej 
„Pogodna Jesień”, „Jeleniogórzanie” 
z Jeleniej Góry, „Szklarki” z Piechowic 
i „Sokoliki” z Karpnik. 

Podczas festynu rozstrzygnięto kil-
kanaście konkursów, m.in. zorganizowa-
nych przez Stowarzyszenie Miłośników 
Cieplic – dwóch plastycznych: „Cieplice 
– miasto moje i moich rodziców” i „Maja 
Włoszczowska i inni sławni ciepliczanie” 
oraz literackiego – „Sławni ciepliczanie”. 

Autorka rysunku uwiecznionego na plakatach i ulotkach promujących IV Festyn Integracyjny Zosia 
Makaś z upominkiem podarowanym przez  imienniczkę – posłankę Zofię Czernow.

IV Festyn Integracyjny w Jeleniej Górze

Moc atrakcji firmowanych przez
kolorowe słonie połączone 
uśmiechniętym słońcem
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Ponadto odbył się interesujący pokaz ka-
rate Karkonoskiego Klubu Karate „Shin-
kyokushinkai”. IV Festyn Integracyjny 
będzie mile wspominał Bolesław Osipik, 
nazywany rowerowym ambasadorem Je-
leniej Góry, który z rąk ks. Józefa Steca 
otrzymał nowy rower.

W czasie festynu można było rów-
nież podziwiać wystawy prac artystycz-
nych pensjonariuszy domów pomocy 
społecznej, osób osadzonych w Areszcie 
Śledczym oraz uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowych. Dodatkową atrak-
cją festynu była możliwość bezpłatnego 
zwiedzania Muzeum Przyrodniczego.

Podczas całej imprezy można było 
skorzystać z bezpłatnego cateringu. Nie-
odpłatnie wydawana była również woda 
i soki. Dużym wzięciem cieszył się chleb 
ze smalcem przygotowany i wydawany 
przez mieszkańców Schroniska dla Bez-
domnych Mężczyzn.

W festynie wzięło udział wiele orga-
nizacji, instytucji i służb miejskich z te-
renu miasta zajmujących się na co dzień 
pomocą osobom zagrożonym wyklu-
czeniem społecznym. Wszystkim, któ-
rzy aktywnie i bezinteresownie włączyli 
się w przygotowanie imprezy, należą się 
serdeczne podziękowania. Oprócz do-
brej zabawy, uczestnicy festynu zdobyli 
wiele przydatnej i praktycznej wiedzy, 
mogli także uzyskać wyczerpujące od-
powiedzi na nurtujące pytania dotyczą-
ce przede wszystkim tematyki pomocy 
społecznej. 

Mariola Pietkiewicz, 
inspektor w Dziale 

Świadczeń Pomocy Społecznej 
w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Jeleniej Górze Pokaz karate.

Nowy rower dla Bolesława Osipika mającego na swoim koncie 300 tys. przejechanych kilometrów.

Muszla koncertowa tętniła życiem. Propozycje zabaw dla dzieci mieli jak zwykle harcerze.




