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Irmina Głowacka
Przewodnicząca Koła Polskiego Związku Niewidomych 
w Pruszkowie

Działalność Koła Niewidomych w Pruszkowie

Jesteśmy otwarci na każdego człowieka niewidomego i tracące-
go wzrok, choć nie możemy przyjść z taką pomocą jakiej potrze-
bują i jakiej chcielibyśmy im udzielić. Nie dysponujemy środkami 
fi nansowymi, które byłyby pomocne dla naszych członków znaj-
dujących się w trudnych warunkach materialnych, ale służymy 
radą, pomocą w załatwianiu różnych spraw w urzędach, rozlicza-
my PIT-y podatkowe, informujemy o turnusach rehabilitacyjnych, 
organizujemy imprezy integracyjne w naszej siedzibie i turnusy 
wyjazdowe. Podczas regularnych, przez cały rok, 2 x w tygodniu, 
dyżurów w siedzibie Koła, w miłej atmosferze można uzyskać 
wszelkie informacje, podzielić się swoimi problemami, spędzić 
czas przy szklance herbaty i pogawędce, spotkać się z ludźmi o po-
dobnych problemach, wymienić poglądy i doświadczenia. Cieszy-
my się, że ludzie przychodzą tu chętnie. Każda impreza wyjazdowa 
wzbogacona jest o dodatkowe elementy jak np. ćwiczenia orienta-
cji przestrzennej, nauka braila, programy kulturalne (tu podkre-
ślić trzeba prelekcje naszej esperantystki pani Zofi i Banet-Fornal 
czy spektakle aktora Jerzego Fornala, wieczory muzyczne).

Promujemy akcję wpłat na nasze konto w Okręgu 1% podatku. 
Dzięki życzliwości Dyrektora MOK w Pruszkowie – pani Ewy Sowy 
nie ponosimy żadnych opłat z tytułu użytkowania naszej siedziby. 
Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor i pani Irenie Horban, która 
z ogromną otwartością odpowiada na nasze potrzeby użyczając 
nam swego lokalu i pisząc o nas w Przeglądzie Pruszkowskim oraz 
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całemu personelowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Pruszkowie za 
życzliwość i wszechstronną, uprzejmą pomoc. 

Zarząd Koła PZN w Pruszkowie to wyłącznie wolontariusze, 
którzy mimo swej niepełnosprawności z wielkim zaangażowa-
niem pracują na rzecz środowiska osób niewidomych, nie pobie-
rając wygrodzenia w żadnej formie. To dzięki ich wielkiemu zaan-
gażowaniu nasze Koło jest w tak dobrej kondycji.

Nasza działalność oparta jest na:
- wpłatach sponsorów
- dotacjach ze środków publicznych 
- składkach członkowskich
- wpłatach własnych członków Koła

Zarząd Koła PZN w Pruszkowie współpracuje z:
- Urzędami Miast i Gmin powiatu Pruszków, 
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, 
- Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pruszkowie, 
- Okręgiem Mazowieckim Polskiego Związku Niewidomych 

w Warszawie w realizacji zadań z zakresu imprez integracyjnych, 
kulturalnych, turystycznych, rehabilitacyjnych i innych.

 

 W roku 2011 byliśmy na turnusie integracyjnym w Orzyszu.
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W czasie wakacji w Broku chętni niewidomi mogli poćwiczyć jazdę na tandemie, 
pośpiewać przy ognisku, ale też uczcić pamięć tych co zginęli w Treblince.

We wrześniu we współpracy z PCPR zrealizowaliśmy wyjazd do Hodyszewa 
z ćwiczeniami pisma braila, robiliśmy róże z liści klonu oraz wzięliśmy udział 
w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Niewidomych do Łomży.
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Prezentowaliśmy naszą działalność podczas Dożynek w Pruszkowie.

Każdego roku wszystkich członków Koła podczas spotkania kolędowego obda-
rowuje paczką świąteczną Św. Mikołaj. 
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Abyśmy mogli dawać nadzieję i otuchę osobom dotkniętym dysfunkcją wzroku 
potrzebujemy wsparcia ludzi dobrej woli.

Jaką wartość ma oko,
Jeśli ślepe i głuche jest serce nasze?
  
pisał Feliks Zamenhof.

To nasze motto.



49Gdy spotkasz...

Gdy spotkasz osobę niewidomą 
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