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Kino Nowe Horyzonty 

Ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 

50-077 Wrocław 

Szanowni Państwo 

 

piszę do Państwa w imieniu Stowarzyszenia Klub Kibiców Niepełnosprawnych zrzeszającego 

kilkaset osób niepełnosprawnych oraz jako przewodniczący Wojewódzkiej Dolnośląskiej Rady Osób 

Niepełnosprawnych w imieniu kilku organizacji pozarządowych. Sprawa dotyczy dwóch sal 

kinowych (nr 2 i nr 3) znajdujących się w Państwa kinie, mieszczącym się przy ul. Kazimierza 

Wielkiego we Wrocławiu. Z naszych obserwacji wynika, że są to JEDYNE dwie sale kinowe w 

mieście, w których miejsca dla osób niepełnosprawnych znajdują się na górze, co znacznie zwiększa 

komfort oglądania filmów przez osoby poruszające się na wózku. We wszystkich innych salach 

(sprawdziliśmy prawdopodobnie wszystkie wrocławskie kina) miejsca dla wózków przewidziano w 

pierwszym rzędzie, co znacznie utrudnia odbiór filmów. 

Państwa atut w postaci tych dwóch wyróżniających się dostosowaniem sal sprawia, że 

regularnie korzystamy z Waszej oferty. W ostatnich kilku miesiącach często odwiedzaliśmy  Kino 

Nowe Horyzonty nawet kilkunastoosobową grupą. Aby jednak jeszcze bardziej ułatwić osobom 

niepełnosprawnym dostęp do sztuki filmowej sugerujemy większe zróżnicowanie repertuaru na 

tych dwóch salach. Obecnie często się zdarza, że w ciągu tygodnia puszczanych jest na nich 

zaledwie kilka filmów, zwykle w kółko powtarzanych. Brakuje też tam emisji popularnych produkcji. 

Warto byłoby to zmienić My z kolei w zamian chętnie wypromujemy te sale, jako wyjątkowo 

przyjazne osobom niepełnosprawnym, zachęcając za pomocą naszych kanałów komunikacyjnych – 

www, facebook – do regularnych wizyt w Państwa kinie. Ponadto dotarły do nas informacje, że w 

kinie odbędzie się „remont”. Sugerujemy zachowanie przeznaczenia tych dwóch sal do potrzeb 

kinowych i ich doskonałego przystosowania. 

Jednym z celów naszego stowarzyszenia jest promocja aktywnego spędzania wolnego czasu 

przez osoby niepełnosprawne na imprezach kulturalnych. Zamierzamy wkrótce rozpocząć realizację 

projektu, w ramach którego zwiększy się dla tych ludzi dostępność do obiektów kultury. W związku 

z tym chętnie nawiążemy z Państwem współpracę. 

 

Z wyrazami szacunku 

Paweł Parus 

Prezes Stowarzyszenia 
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