
Protokół  
z posiedzenia Komisji konkursowej „Jeleniogórzanin bez barier”  

z dnia 21 listopada 2018r.  
 
 
W posiedzeniu Komisji, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, udział wzięli 
członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych będący jednocześnie 
członkami Komisji konkursowej: 
 
1. Bogusław Gałka 
 
2. Zofia Antoszewska 
 
3. Andrzej Wójcik 
 
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursowego z oceny kandydatur i głosowania zostały 
wyłączone Pani Teresa Adamowicz oraz Pani Grażyna Pawlukiewicz – Rehlis. 
 
Do konkursu zgłoszono dwie kandydatki (formularze zgłoszeniowe stanowią załączniki do 
protokołu): 
 
Lp. Imię i Nazwisko Zgłaszający 
1. Wanda Nowak  Karkonoski Klub Amazonek, 

 Stowarzyszenie Osób Przewlekle Chorych 
POMOCNA DŁOŃ 

2. Sylwia Rehlis  Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób 
Niepełnosprawnych 

 
Komisja zapoznała się z treścią zgłoszeń. 
Na wstępie stwierdzono, że zgłoszenia są poprawne pod względem formalnym. 
Następnie, po krótkiej dyskusji, odbyło się głosowanie. W głosowaniu jawnym wszyscy  
członkowie komisji konkursowej zagłosowali za przyznaniem tytułu „Jeleniogórzanina bez barier” 
Pani Wandzie Nowak.  
 
Pani Wanda Nowak – jeleniogórzanka z urodzenia. Od wielu lat działająca społecznie na rzecz 
osób chorych, niepełnosprawnych i starszych. Zaangażowana szczególnie w działalność organizacji 
pozarządowych zrzeszających i działających na rzecz tych osób. Jest członkiem zarządu 
Karkonoskiego Klubu Amazonek i Jeleniogórskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. 
Czynnie wspiera Stowarzyszenie Osób Przewlekle Chorych Pomocna Dłoń.  
Bardzo ceniona za swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Jako wieloletnia księgowa, pomaga  
w pozyskiwaniu środków finansowych, rozliczeniach, sprawozdaniach. Chce i potrafi przekazywać 
innym swoją wiedzę, dzięki temu od dawna skupia wokół siebie grono dobrze przygotowanych  
i zaangażowanych wolontariuszy. 
Udziela wsparcia  w różnego rodzaju akcjach, projektach, kampaniach. Współorganizuje wycieczki, 
spotkania i warsztaty. 
Chęć niesienia pomocy, skromność i uśmiech to naturalne cechy Pani Wandy.   
Laureatka to osoba będąca wzorem postępowania dla innych. Na co dzień  przełamująca bariery 
i pokonująca słabości. Mówi się o niej, że „jest po prostu potrzebna” i w pełni zasługuje na tytuł 
„Jeleniogórzanina bez barier”. 
 



Z uwagi na szczególne osiągnięcia w zakresie przełamywania swoją postawą, stereotypów 
dotyczących osób niepełnosprawnych, Komisja przyznaje wyróżnienie specjalne w konkursie 
Jeleniogórzanin bez barier - Pani Sylwii Rehlis. 
Pani Sylwia jest Prezesem Fundacji CUD – działającej na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych 
oraz młodzieży. Kierowana przez nią Fundacja jest inicjatorem i organizatorem takich projektów 
jak: Integracyjny Rejs Zawiszą Czarnym po Bałtyku, Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej na 
Siedząco o Puchar Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, turnusów sportowo-rehabilitacyjnych, 
wycieczek i zajęć rekreacyjno-sportowych.  
Pani Sylwia pomimo niepełnosprawności realizuje swoje pasje w sferze wschodnich sztuk walki. 
Jest posiadaczką czarnego pasa. Została powołana na Sekretarza Komisji DAN w Polskim Związku 
Ju-Jitsu. W 2018 roku brała udział w organizacji Mistrzostw Europy Ju-Jitsu w Gliwicach oraz 
zawodów sportowych Ju-Jitsu w Jeleniej Górze. 
 
Nagroda i wyróżnienie zostaną wręczone laureatom 3 grudnia 2018 r. podczas 
Konferencji ”Niepełnosprawny - Pełnoprawny. Sytuacja osoby niepełnosprawnej  
w społeczeństwie”, organizowanej z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych.  
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 
Komisja: 
 
 

1. ………………………………………… 
 
 

2. ………………………………………… 
 

 
3. ………………………………………… 

 


