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Nasza Misja

Świadome i aktywne społeczeństwo jest motorem napędowym wspól-
noty. Co do tego stwierdzenia, wszyscy, stojący za powstaniem OT je-
steśmy zgodni. Dostrzegamy także, że najłatwiej zwykłemu człowieko-
wi działa się w inicjatywach – no logo – za którymi stoją konkretne oso-
by a nie organizacje. Wówczas łatwiej jest się skoncentrować na kon-
kretnej sprawie, idei bez oglądania się na całą otoczkę.

Dlatego też postanowiliśmy powołać do życia Obywatelski Toruń – lo-
kalny kolektyw demokratyczny, w którym każdy, komu bliskie są war-
tości demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, znajdzie prze-
strzeń dla siebie.  Zarówno do działania jak i inicjowania działań.

Choć jak sama nazwa sugeruje, że obszarem naszego zainteresowa-
nia jest głównie Toruń i okolice, to jednak nie ograniczamy się tylko do 
spraw lokalnych, promując także warte uwagi akcje ogólnopolskie.

Chcemy reprezentować możliwie jak najszersze spektrum poglądów, 
a wszelkie różnice rozwiązywać na zasadzie merytorycznej debaty. Dla-
tego też zapraszamy wszystkich, którym ten pomysł przypadnie do gu-
stu, do wspólnego działania.

Red.

OBY WATELSKI 

TORUŃ

B ą d źc i e  z   n a m i !  D z i a ł a j c i e  z   n a m i !
Więcej informacji na: www.obywatelskitorun.pl
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To był pracowity rok!
W pierwszych dniach nowego 2019 r, podsumowaliśmy nasze działania, współdziała-
nia, wsparcie i udział w różnych wydarzeniach minionego 2018 r.
W podsumowaniu działań możemy wspomnieć, że m.in. zrobiliśmy:

 
 
 
 
 
 
 

 
06.01. Gościliśmy „Gąsienice” 
– Liść Demokracji 

07.01. Kilka osób z naszej grupy wzięło udział w Warszawskich wydarzeniach: „Pulse of 
Europe”, „Literiada”, „Dla Piotra Szczęsnego” 

13.01. Uczestniczyliśmy w „Czar-
nym Proteście” 

21.01. Zorganizowaliśmy – „Skra-
dziona Sprawiedliwość” 
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10.02. Uczestniczyliśmy w pro-
teście – „Nie dla Rzeczpospoli-
tej Myśliwskiej” 

14.02. Uczestniczyliśmy w „Na-
zywam się miliard. One Billion 
Rising Toruń” 

26.02. Akcja Demokracja wspar-
ła nas transparentem i  zorgani-
zowaliśmy – „Sędziowie zostań-
cie” 

10.03. Uczestniczyliśmy w Manifie Toruńskiej 2018 | Solidarnie o lepszy świat! 
22.03. Podziwialiśmy wystawę naszego kolegi Marka Krupeckiego pt.”Solidarnie o lep-
szy świat” 
25.03. Ryszard Mosiołek wziął udział w Półmaratonie Warszawskim dla dzieci razem 
z UNICEF, a 30.09 w maratonie warszawskim dla Fundacji Synapsis 
13.04. Wzięliśmy udział w akcji „Gdzie są artystki” 
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19.04. W 75-tą rocznicę Po-
wstania Getta Żydowskiego 
osobiście wycinaliśmy papiero-
we żonkile, by potem rozdawać 
je przechodniom. Następnie, 
podczas przejścia do miejsca 
tablicy synagogi gminy żydow-
skiej przy ul. Szczytnej w Toru-
niu złożyliśmy symboliczny bu-
kiet kwiatów. 

24.04. Dwoje członków grupy Obywatelski 
Toruń pojechało do Sopotu, by wziąć udział 
w  uroczystości III rocznicy śmierci prof. Wł. 
Bartoszewskiego 

28.04. Uczestniczyliśmy w 13. Dniu Milczenia w Toruniu 
12.05. Kilka osób z naszej grupy wzięło udział podczas Manifestacji Schumana w War-
szawie 
15.05. Zaznaczyliśmy swoją obecność, podczas Sesji Bydgoskiego Forum Obywatel-
skiego w Bydgoszczy 
17.05. Zorganizowaliśmy wyjazd do Muzeum Polin w Warszawie 
18.05. Kilka osób z naszej grupy wzięło udział w Marszu Tolerancji w Koninie 

26.06. „Nie odpuszczamy. Bro-
nimy polskich sądów!” 



– 6–

05.07. Wzięliśmy udział 
w  obronie sądów, potem od 
08.08 dwa tygodnie współor-
ganizowaliśmy pikiety w obro-
nie niezależnych sądów 

04.08. Pojechaliśmy z „Literiadą” do Wąbrzeźna 

10.08. Złożyliśmy kwiaty pod 
pomnikiem żołnierzy AK 

13.08. – 31.10. Wspólnie z or-
ganizatorami wspieraliśmy Ole-
ha Sencova 

28.08. Zaznaczyliśmy swoją obecność, podczas Sesji Bydgoskiego Forum Obywatel-
skiego w  Bydgoszczy – „Obywatel stawia granice władzy. Rzecz o  oporze obywatel-
skim” 
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01.09. Wzięliśmy udział w  De-
monstracji antyfaszystowskiej 
– Toruń 

02.09. Wzięliśmy udział w Narodowym Czytaniu 

29.09. Wzięliśmy udział w  II 
Marszu Równości w Toruniu 

02.12. Akcja Demokracja 
wsparła nas materiałami po-
trzebnymi do zorganizowania 
przez nas akcji –„Klimat? Zie-
lono/Czarno to widzę! Happe-
ning dla klimatu” 

Zorganizowaliśmy pikietę w sprawie planowanego remontu mostu drogowego 
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11.03. Zorganizowaliśmy spo-
tkanie z Olgierdem Łukaszewi-
czem – „My Obywatele Unii Eu-
ropejskiej” 

09.06. W ramach Rozmawiamy 
o  demokracji zaprosiliśmy ks. 
Wojciecha Lemańskiego 

15.09. W Międzynarodowym 
Dniu Demokracji gościliśmy sę-
dziego Igora Tuleja 

Nasi Goście ...
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19.10. Zorganizowaliśmy – „Ja Zwykły Szary Człowiek Wzywam Was – Toruń”. 

21.11. Gościliśmy Piotra Niem-
czyka – „Szósta rano. Kto puka? 
Jak ojczyzna Solidarności zmie-
nia się w państwo policyjne” 

25.11. Jedna z naszych członkiń grupy wzięła udział w „Burzy Mózgów” R. Biedronia 
we Włocławku 
01.12. Wzięliśmy udział w wydarzeniu Polski Laickiej – „Urodziny Radia Maryja” 
06.12. Byliśmy obserwatorami nowo wybranych radnych, podczas sesji Rady Miejskiej 

 Uczestniczyliśmy w  spo-
tkaniach organizowanych 
przez Klub Obywatelski 
w Toruniu 

A także ...



– 10–

 Wspieraliśmy i  wspieramy 
osoby z  niepełnosprawnościa-
mi w  ich comiesięcznych ak-
cjach protestacyjnych 

 Przygotowaliśmy i  wysta-
wiliśmy 12 „Literiad” (obro-
na Konstytucji RP), podczas 
których wydaliśmy miesz-
kańcom/przechodniom – 1 
wydarzenie – około 250 szt. 
= 3000 szt. ulotek/gazetek 

 Troje członków naszej grupy kandydowało do Rady Miasta w wyborach samorzą-
dowych, wszyscy członkowie Grupy Obywatelski Toruń wzięli udział w samorządo-
wej kampanii wyborczej. 

 Zbieraliśmy i  systematycz-
nie dostarczaliśmy nakrętki dla 
Hospicjum „Nadzieja”

Wszystkie wydarzenia omówiliśmy na 11-tu wspólnych 
wspaniałych i owocnych spotkaniach przy kawie, 

na które zawsze saerdecznie ZAPRASZAMY! 
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Postulaty części środowiska osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym.

    RON Występuje w  imieniu części środowiska ON, jak każda grupa która zabiera głos 
w jego sprawach, inaczej się nie da, nikt nie posiada mandatu do reprezentowania całego 
środowiska ON, tak jak nikt nie ma tytułu do tego, by w imieniu całego środowiska ON od-
bierać prawo do głosu jakiejkolwiek jego części, w tym nam. Uwzględniając głosy środowi-
ska ON, liczba postulatów została zredukowana do 14. Pierwsza wersja postulatów miała 
miejsce w 2009, kolejne zmiany to rok 2014, 2015, ostatnia zmiana postulatów nastąpiła 
dnia 24.08.2018 r. Zmiany następowały w wyniku realizacji części postulatów.   

Postulaty RON
Nawiązując do postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON) 
oraz Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, w imieniu części środowiska osób niepeł-
nosprawnych w stopniu znacznym, postulujemy o:
1. Realizacja postanowień Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych.
2. Wprowadzenie dodatku do renty socjalnej w wysokości 500 zł, bez kryterium do-

chodowego, nie wliczanego do dochodu osoby z niepełnosprawnościami.
3. Ustalenie minimum socjalnego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełno-

sprawną.
4. Renta socjalna bez podatku.
5. Ustanowienie zróżnicowanych kwot zasiłku pielęgnacyjnego w zależności od fak-

tycznego stopnia niepełnosprawności.
6. Zrównanie emerytury EWK [wcześniejsza emerytura osób opiekujących się dziećmi 

wymagającymi stałej opieki] z kwotą świadczenia pielęgnacyjnego.
7. Stałe odprowadzanie składek od świadczenia pielęgnacyjnego i  zorganizowaną 

opiekę wytchnieniową OzN [Osób z Niepełnosprawnością]  ze wskazaniem do sta-
łej/długotrwałej opieki.

8. Zniesienie ubezwłasnowolnienia i  zastąpienie opiekunem medycznym w  osobie 
rodzica lub innej osoby bliskiej.

9. Darmowe pieluchy, rurki, cewniki, leki oraz inne środki niezbędne do pielęgnacji OzN
10. Darmowe korzystanie z turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z niepełnosprawno-

ściami i osób pobierających rentę socjalną.
11. Powrót nauczania indywidualnego do szkół dla osób z  niepełnosprawnościami, 

które realizują obowiązek szkolny.
12. Wprowadzenie nieodpłatnej instytucji asystenta osobistego w miejscu zamieszka-

nia.
13. Utworzenie sieci nieodpłatnych placówek funkcjonujących na poziomie lokalnym, 

świetlic środowiskowych, domów dziennego pobytu, mieszkań chronionych oraz 
nieodpłatnych usług opiekuńczych.

14. Wprowadzenie ogólnopolskiej karty, uprawniającej OzN i jej opiekuna do darmo-
wych wejść na imprezy kulturalne i sportowe.

https://www.facebook.com/RodziceON/
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U
Niech ten Nowy Rok 2019 przyniesie Państwu piękne wrażenia 
i  nowe doświadczenia. Niech spełnią się nasze oczekiwania 
i pragnienia. Stary rok dostarczył nam wielu różnych emocji, 
tych dobrych i  tych złych. Wśród dobrych doświadczyliśmy 
nowych przyjaźni i wspólnotę wielu obcych sobie ludzi, których 
połączyła troska o  losy kraju, o  losy nas samych, wśród tych 
złych, doświadczyliśmy smutków - odeszła nasza wspaniała 
koleżanka - Oleńka i konsekwencje decyzji różnych osób, którzy 
wcześniej otrzymali mandat zaufania lecz różnie go wypełnili 
i wypełniają. 

W 2019 r niech nas nie opuszcza poczucie szacunku do drugiego 
człowieka, wszak nigdy nie wiemy, po której stronie postawi nas 
los, po stronie dawcy czy biorcy. 

Niech nas łączy lubienie ludzi. 

Niech nas łączy wspólne umiłowanie do czystej Ziemi.

Niech nas nie opuszcza świat bajek i baśni, które towarzyszyć 
mają naszym dzieciom i wnukom. 

Dużo szczęścia, mało złości, a w tym Nowym Roku, wyłącznie 
radosnych wiadomości!

U


