Polski Związek Niewidomych
Koło Polskiego Związku Niewidomych w Żarach powstało w 1964 r. Założycielem i pierwszym przewodniczącym Zarządu Koła był
pan Józef Labuda, całkowicie niewidomy, który wzrok stracił w wyniku działań wojennych. Biuro Zarządu Koła mieściło się przy
Pl. Przyjaźni. Do Koła należało 27 członków. Do Zarządu Koła weszli pani Janina Piwowarska, Genowefa Adamkiewicz, Maria
Włodyka, Adolf Gągała, a w okresie późniejszym pani Helena Stachoń. Wszechstronnej pomoc w początkowym okresie działania
Koła udzielali pan Michał Kaziów-niewidomy i bez rąk przedstawiciel okręgu PZN w Zielonej Górze, pani Halina Lubicz-aktorka,
pedagog i działacz społeczny i Krystyna Bajkowska z okręgu PZN Zielona Góra. Przewodniczący Labuda wraz z sekretarzem panem
Erwinem Maćkowiakiem przyczynili się do znacznego wzrostu liczby członków Koła. Dzięki przychylności władz miasta, Koło
otrzymało w roku 1987 nowy lokal w wyremontowanym budynku przy ul. Rynek 19. za który zwolnieni zostaliśmy z opłat za czynsz
i ogrzewanie. Pan Labuda funkcję przewodniczącego Koła pełnił do roku 1996, kiedy to ze względu na zły stan zdrowia wystąpił
o zwolnienie go z tej funkcji. W latach 1996-1999 funkcje przewodniczącego Zarządu Koła pełniła pani Wiesława Zielińska. Od roku
1999 do chwili obecnej przewodniczącym Koła jest pan Edward Kondratiuk. Obecnie do Koła należy 73 członków zwyczajnych,
6 członków podopiecznych, 1 członek nadzwyczajny oraz 3 wolontariuszy. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
posiada 32 członków Koła. W Kole jest 41 kobiet, całkowicie niewidomych jest 2 członków. Członkowie Koła zamieszkują gminy:
Żary, Lipinki Łużyckie, Trzebiel, Łęknica, Przewóz.

Cel i środki działania:
Związek zrzesza osoby niewidome i słabo widzące w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych,
ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałania ich dyskryminacji. Związek reprezentuje swoich członków wobec organów
naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
Cele określone powyżej, Związek realizuje poprzez:
- rejestrację i przyjmowanie niewidomych do Związku
-prowadzenie rehabilitacji podstawowej społecznej i zawodowej
- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, organizację różnych form działalności kulturalnej i artystycznej.

Związek posiada własne ośrodki leczniczo-rehabilitacyjne w Ciechocinku, Muszynie, Ustroniu Morskim i Bydgoszczy gdzie
organizuje się turnusy rehabilitacyjne dla członków PZN. Turnusy te są dofinansowane przez Państwowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Żarach. W turnusach tych każdego roku bierze udział około 10 członków. Na turnusy dzieci do lat 16, w czasie wakacji wyjeżdża
4 członków podopiecznych. Do Ośrodka Rehabilitacji i Szkolenia PZN w Bydgoszczy kierowani są wszyscy nowoprzyjęci członkowie Związku. Turnusy rehabilitacji podstawowej trwają 2 tygodnie i są bezpłatne. Na wyższych uczelniach studiuje obecnie
4 naszych członków. Jeden członek Związku uczy się w szkole średniej dla osób niedowidzących w Krakowie. Uczniowie
podopieczni uczęszczają do szkół ogólnodostępnych w Żarach, Łęknicy i Przewozie. Koleżanka Srebniak Anna uczestniczy w warsztatach dla członków artystycznie uzdolnionych organizowanych przez Centrum Kultury Niewidomych w Kielcach. 21 członków Koła
otrzymało z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego
w ramach programu „Komputer dla Homera”. Koszt udziału własnego wynosił ok. 5% wartości sprzętu. Fundusz organizuje również
sześciodniowy, bezpłatny kurs podstawowej obsługi sprzętu komputerowego. W szkoleniu wzięło udział 6 członków Koła.
Członkowie pełnią dyżury w biurze Koła we wtorek, czwartek i piątek w godz. 8°° - 15°°. Adres biura: Rynek 19,
telefon (0-68)374-95-60. W czasie dyżurów można uzyskać wszelkie informacje dotyczące Związku, uzyskać pomoc w załatwieniu
spraw osobistych, zawodowych, urzędowych. W biurze Koła posiadamy również podstawowy sprzęt rehabilitacyjny.
Zapraszamy wszystkie osoby z niepełnosprawnością z powodu dysfunkcji narządu wzroku do odwiedzenia biura Koła.
Działalność Koła finansowana jest ze składek członków Związku i dotacji z Urzędu Miasta , Starostwa Powiatowego Żary
oraz

sponsorów takich jak: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Żarach, pan Tomaszewski Zygmunt, pan Ślawski

Eugeniusz, pan Wutke Marek. Imprezy organizowane przez Koło takie jak Dzień Dziecka, „Dzień Białej Laski”, Choinka mogły być
zrealizowane tylko dzięki wsparciu wymienionych wyżej instytucji i sponsorów.
Do aktywnych członków Związku należą pani Spurek Wanda, Reczuch Irena, podopieczna Kleszczyńska Kamila oraz
wolontariusze pani Staniak Renata, Kędzior Julia.

Adresy władz Związku:
Polski Związek Niewidomych – Okręg Lubuski 66-400 Gorzów Wielkopolski ul Chrobrego 6
Tel. 0957224137
Polski Związek Niewidomych – Zarząd Główny 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9
Tel. 0228312271.

