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Taki wniosek można było wy-
snuć z konferencji poświęconej 
problematyce zatrudnienia osób 
chorujących psychicznie, którą 
zorganizowało Elbląskie Stowa-
rzyszenie „Pro Familia”...
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nowych technologii medycznych 
i nowoczesnych metod diagno-
stycznych oraz poprawa kondycji 
zdrowotnej Polaków realizowana 
przez prozdrowotny styl życia, 
mają swoje ...
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Uśmiechy, powakacyjne wspo-

mnienia oraz chęć działania, to 
wszystko towarzyszyło elbląskim 
studentom z Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, którzy pod koniec 
września zainaugurowali...
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Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie 
zdrowia nałożyła na podmioty 
lecznicze obowiązek odejścia od 
przetwarzania i gromadzenia ...

Pełnoprawni niepełnosprawni ............................  str. 30
Osobom z niepełnosprawno-

ściami, których w Polsce jest 4,7 
mln, przysługują wszystkie prawa 
człowieka - to główne założenie 
konferencji pt. „Pełnoprawni nie-
pełnosprawni”...

Kilka lat temu organizatorzy 
MSA zdecydowali, że mają to być 
spotkania artystów sprawnych 
i niepełnosprawnych, a nie tyl-
ko niepełnosprawnych, jak było 
początkowo, bez taryfy ulgowej 
- żeby łamać bariery. Czy ten cel 
został osiągnięty?

Po zrealizowaniu dziesięciu 
edycji Ogólnopolskich Spo-
tkań Artystycznych Osób Nie-

pełnosprawnych świadomie postanowiliśmy pójść 
dalej. Zależało nam na poszerzeniu formuły. Uzna-
liśmy, że nadszedł czas  na włączanie osób z niepeł-
nosprawnościami w otwarte społeczeństwo. Stąd 
pomysł na szerszy zasięg - międzynarodowy oraz 
zaproszenie do udziału w naszych Spotkaniach arty-
stów tzw. sprawnych. I tak od siedmiu lat rokrocznie                               
w Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych 
oprócz artystów niepełnosprawnych udział biorą ze-
społy integracyjne oraz sprawni artyści. Do naszego 
projektu udało się zaprosić między innymi uznanych 
artystów, takich jak Antonina Krzysztoń, zespół Vołosi, 
Megitza czy Marek Piekarczyk,

 
Czy Twoim zdaniem udało się przełamać stereotyp, że 
sztuka osób niepełnosprawnych ma mniejszą wartość 
artystyczną i trzeba na nią patrzeć pobłażliwie? 

Stale poszukujemy nowych rozwiązań organiza-
cyjnych, dążymy do prawdziwej integracji na scenie 
i poza nią. Stosunek samego społeczeństwa do osób 
niepełnosprawnych cechują tendencje izolacyjne, 
mimo deklarowanej aprobaty dla integracji społecznej. 
Przyczyn tego stanu należy upatrywać w stereotypach 
i uprzedzeniach, które warunkują zachowania wobec 
osób z niepełnosprawnością. Prawdziwe bariery tkwią 
w nas samych.

Różnorodne działania integracyjne o charakte-
rze kulturalnym ukazują jak osoby niepełnosprawne 

4 pytania do...
Teresy Miłoszewskiej
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wpływa na późniejsze leczenie i moż-
liwości powrotu do zdrowia. Pytam 
zatem, po czyjej stronie leży wina? 
Parafrazując pewien zasłyszany kiedyś 
żart o rozwodach, że wina zawsze leży - 
wiadomo po czyjej stronie, stwierdzam, 
że za całą sytuację odpowiada system 
i nieudolnie prowadzone przez lata 
reformy służby zdrowia, która zamiast 
leczyć, często sama skazuje chorych 
na pogodzenie się z losem. Bo jakże 
może być inaczej, skoro człowiek po 
zawale z adnotacją „pilne” musi czekać 
na wizytę do kardiologa minimum 3 
miesiące. Jak może być inaczej, gdy 
człowiek z podejrzeniem czerniaka na 
wizytę u neurochirurga czeka ponad 
1,5 miesiąca. I wreszcie, jak może być 
dobrze, jeśli na badanie tomografem 
czekamy miesiącami, gdy nierzadko 
liczy się każdy dzień.

Dopóki nie znajdzie się ktoś mądry, 
kto przestanie dbać tylko o własny sto-
łek i nie weźmie się do konkretnych 
działań mających na celu poprawę całej 
sytuacji, dopóty będziemy (o ile nas na 
to będzie stać) leczyć się prywatnie 
i oddawać co miesiąc ciężko zarobio-
ne pieniądze na składki zdrowotne, 
które przydadzą nam się w chwili, gdy 
będziemy tego potrzebowali, jak nie-
widomemu samochód. Czas zacząć 
poważną merytoryczną dyskusję nad 
tym, jak zmniejszyć kolejki do spe-
cjalistów, a nie powracać do tematu 
w kampaniach wyborczych lub snuć 
latami kolejne plany i liczyć, że jakoś to 
będzie. Zanim jednak do tego dojdzie, 
w ciężkich chwilach przyjdzie nam się 
jeszcze wiele razy zastanawiać, co nas 
szybciej wykończy: rak czy NFZ ze 
swoimi kolejkami.

Od mediów opiniotwór-
czych, poprzez bru-
kowce, na portalach 
społecznościowych 

i codziennych rozmowach kończąc. 
Ostatnie dni przyniosły temat, o którym 
mówili niemal wszyscy i odmieniali go 
przez najróżniejsze przypadki. I nie 
chodzi tutaj ani o sytuację polityczną 
w kraju, ani za naszymi wschodnimi 
granicami. Nie chodzi o tegorocznych 
laureatów Nagrody Nobla, lecz o poste-
runkową Marylkę czy doktor Karinkę. 

Ról, jakie odegrała zmarła nagle 
Anna Przybylska, było znacznie więcej, 
lecz te dwie znał chyba każdy widz. 
Wiadomość o śmierci aktorki spadła na 
wszystkich jak grom z nieba w pierwszą 
niedzielę października. W kolejnych 
dniach, oswoiwszy się już nieco z tą 
tragiczną wiadomością, dowiadywa-
liśmy się, że nawet sami lekarze byli 
zaskoczeni zakończeniem choroby, 
z jaką zmagała się aktorka od 2013 
roku. Jak sami podkreślali, rak trzustki 
jest chorobą ludzi starszych, a nie w sile 
wieku - Ania w chwili śmierci miała 35 
lat. Jej przykład pokazał wszystkim, jak 
kruche jest ludzkie życie i jak niewiele 
potrzeba, aby zakończyć swój ziemski 
żywot. 

W konsekwencji tego wydarzenia 
w mediach zaczęto bardzo szeroko 
rozmawiać o chorobie, jaką jest no-
wotwór trzustki. Wiele razy przewijało 
się stwierdzenie, że jest to choroba, 
która nie daje zbyt wielkich nadziei 
na wyzdrowienie i często w przeciągu 
kilku tygodniu odprowadza chorego na 
wieczny odpoczynek. Jako przyczynę 
takiego stanu rzeczy podawano niedo-
stateczną wiedzę na temat choroby 
i zbyt późną diagnostykę. 

I w tym miejscu się zatrzymajmy. 
Zadajmy sobie pytanie, czy w obecnym 
kształcie naszego systemu zdrowot-
nego jest sposób, aby - nie wydając 
sporych pieniędzy z i tak ubogiej często 
kieszeni (na NFZ, na który płacimy co-
miesięczne składki - nie ma co liczyć) 
- w razie podejrzeń możemy szybko 
zdiagnozować swój stan zdrowia? Nie 
będzie żadnym nadużyciem z mojej 
strony jak stwierdzę, że jest to niemoż-
liwe. Lekarze alarmują, że pacjenci zbyt 
późno są diagnozowani, co znacząco 

Rafał Sułek

potrafią być twórcze, wykazywać 
niezwykłe talenty. Aktywny udział 
w życiu kulturalnym i prezentacja 
własnych zdolności artystycznych 
to podstawa integracji i aktywizacji 
społecznej oraz zawodowej osób nie-
pełnosprawnych.

Prezentacje umiejętności teatral-
nych, plastycznych i muzycznych 
osób z niepełnosprawnościami na 
festiwalach i przeglądach artystycz-
nych są nie tylko formą autoterapii 
poprzez ekspresję twórczą. Są także 
sposobem komunikowania się z tzw. 
„zdrowymi” odbiorcami, a także in-
nymi osobami niepełnosprawnymi 
i ich rodzinami znajdującymi się na 
widowni i „biernie” uczestniczącymi 
w wydarzeniu artystycznym.

Poprzednie edycje MSA pokazały, 
że prezentacje w wykonaniu niepeł-
nosprawnych artystów były na wy-
sokim poziomie, dotykały istotnych, 
ważnych tematów. 

 
Czy na widowni w ubiegłym roku było 
dużo widzów nie związanych ze środo-
wiskiem osób niepełnosprawnych?

W ostatnich latach obserwujemy 
duże zainteresowanie ze strony pla-
cówek edukacyjnych                 z Elblą-
ga i regionu elbląskiego. Cieszy nas 
obecność młodych widzów, którzy 
uczestnicząc          w spektaklach, 
koncertach mogli zweryfikować 
własne stereotypy i postawy wobec 
ludzi niepełnosprawnych.

 
W ubiegłych latach gościli u nas artyści 
z Obwodu Kaliningradzkiego. Czy w tym 
roku też zapowiedzieli się goście z Rosji?

Z racji położenia Elbląga w base-
nie Morza Bałtyckiego, staramy się 
zapraszać grupy m.in. ze Szwecji, 
Finlandii, Litwy. Na terenie Obwodu 
Kaliningradzkiego mamy partnerskie 
organizacje i instytucje działające 
w sferze kultury oraz na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Mimo zawiro-
wań politycznych kontakty między-
ludzkie pozostają bez zmian, więc 
i w tym roku będziemy gościć wy-
konawców z Rosji.
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Minimalne wynagrodze-
nie w górę

Od 1 stycznia 2015 
r. wysokość minimalne-
go wynagrodzenia pra-
cownika zatrudnionego 
w pełnym miesięcznym 
wymiarze czasu pracy 
nie może być niższa od 
kwoty 1750 zł ( brutto). 
W stosunku do wyna-
grodzenia minimalne-
go obowiązującego 
w 2014 r. (1680 zł) 
jest  to wzrost o 70 zł, 
tj. o 4,2 %.

Kwota 1750 z ł 
została określona 
w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 11 wrze-
śnia 2014 r. w sprawie 

wysokości minimal-
nego wynagrodze-
nia za pracę w 2015 
r. Zgodnie z art. 6 
ust. 2 ustawy z 10 
października 2002 r. 
o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę, 
wysokość wynagro-
dzenia pracownika 
w okresie jego pierw-
szego roku pracy nie 
może być niższa niż 
80% wysokości mi-
nimalnego wynagro-
dzenia za pracę, tj. 
musi wynosić w 2015 
r. co najmniej 1400 zł 
(brutto).

Lodołamacze łamią stereotypy i uprzedzenia
Prezydent Rzeczy-

pospolitej Polskiej 
Bronisław Komorow-
ski nadał odznaczenia 
państwowe zasłużo-
nym członkom Polskiej 
Organizacji Pracodaw-
ców Osób Niepełno-
sprawnych. 

Uroczystość wręcze-
nia odznaczeń pań-
stwowych odbyła się 
w środę podczas Gali 
Finałowej IX edycji 
Konkursu Lodołama-
cze 2014, odbywające-

go się pod honorowym 
patronatem Małżonki 
Prezydenta RP Anny 
Komorowskiej, w Zam-
ku Królewskim w War-
szawie. W  imieniu 
Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej aktu 
dekoracji dokonała 
Sekretarz Stanu w Kan-
celarii Prezydenta RP 
Irena Wóycicka, któ-
ra odczytała także list 
Małżonki Prezydenta 
RP Anny Komorow -
skiej skierowany do 

uczestników uroczy-
stości.

Odznaczeni zostali 
za zasługi w działalno-
ści na rzecz osób po-
trzebujących pomocy 
oraz wsparcia Srebr-
nym Krzyżem Zasługi 
Andrzej Kostka, Adam 
Krawczyk, Wiesława 
Rzępołuch. Brązowym 
Krzyżem Zasługi za 
wzorowe, wyjątkowo 
sumienne wykony -
wanie obowiązków 
wynikających z pracy 

Seniorzy i nowe technologie
Koalicja „Dojrz@- 

łość w sieci” oraz Sze-
rokie Porozumienie na 
Rzecz Umiejętności 
Cyfrowych ogłaszają 
III edycję konkursu 
Dojrz@łość w sieci. 
Dobre Praktyki. Ma on 
na celu popularyzację 
inicjatyw rozwijających 
umiejętności i zachęca-
jących do korzystania 
z nowych technologii 
wśród osób powyżej 
50. roku życia.

Zgłoszenia do kon-
kursu przyjmowane są 
do 31 października, 
zaś wyniki poznamy 12 
grudnia. Honorowy pa-
tronat nad konkursem 
objął Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej, 
Bronisław Komorowski.

Projekty zgłaszane 
do konkursu, oprócz 
wykorzystania Interne-
tu, mogą także doty-
czyć szeroko pojętych 
nowych technologii, 
w tym m.in. możliwo-
ści aparatów fotogra-

ficznych czy telefonów 
komórkowych wyko-
rzystywanych w połą-
czeniu z komputerem. 
Do konkursu można 
zgłaszać działania z za-
kresu edukacji cyfrowej 
osób powyżej 50 roku 
życia, które mają zarów-
no charakter cykliczny, 
długofalowy, jak rów-
nież jednorazowy.

Adresatami Konkur-
su są organizacje, in-
stytucje i firmy, które 

podejmują różnorod-
ne działania na rzecz 
edukacji cyfrowej doj-
rzałych Polaków.

Najciekawsze przy-
kłady dobrych praktyk 
zgłoszonych do Kon-
kursu będą promowane 
przez Koalicję i Szerokie 
Porozumienie. Zostaną 
też opisane w publikacji 
zamieszczonej m.in. na 
stronach internetowych 
Koalicji i Porozumienia.

zawodowej odznaczo-
no: Annę Byczkowską-
-Klim, Józefa Jażdżyka, 
Michała Lichaja oraz  
Elżbietę Nowak. Złoty 
Medal za długoletnią 
służbę otrzymał Hen-
ryk Jankowski.

Ideą konkursu  Lo-
dołamacze jest wyło-
nienie i nagradzanie 
osób pr ywatnych 
i pracodawców wy -
bitnie angażujących 
się w rozwiązywanie 
problemów osób nie-

pełnosprawnych w róż-
nych dziedzinach życia 
społecznego i zawodo-
wego. Lodołamacz to 
firma, która przełamuje 
stereotypy i uprzedze-
nia oraz integruje oso-
by niepełnosprawne, 
a także wyróżnia się 
ciągłym podnoszeniem 
standardów miejsc pra-
cy dla osób niepełno-
sprawnych.
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O rehabilitacji w nowoczesnym wydaniu

7 października br. 
w hotelu Sheraton 
w Warszawie odbyła 
Międzynarodowa Kon-
ferencja - „Rehabilita-
tion- value for societies 
in Europe” organizo-
wana pod auspicjami 
Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej, Pełnomoc-
nika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych 
oraz Prezesa Pań -
stwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, przy 
udziale ekspertów Reha-
bilitation International.

Konferencja poświę-
cona była aktualnym 
problemom i rozwią-
zaniom w dziedzinie 
rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych. Tematami 

przewodnimi konferen-
cji były: implementacja 
Konwencji ONZ o pra-
wach osób niepełno-
sprawnych, wczesna 
rehabilitacja społecz-
no-zawodowa oraz 
praktyczne zastosowa-
nie Międzynarodowej 
Klasyfikacji Funkcjono-
wania  Niepełnospraw-
ności i Zdrowia (ICF)

Udział krajowych 
i zagranicznych  eks-
pertów,  dysponują-
cych najnowszą wiedzą 
w zakresie  problema-
tyki rehabilitacji  osób 
niepełnosprawnych, 
pozwolił na pokazanie 
procesu rehabilitacji  
jako wieloaspektowego, 
kompleksowego działa-
nia mającego na celu 

uzyskanie aktywności, 
pozwalającej osobom 
niepełnosprawnym na 
pełne uczestnictwo 
w życiu. Grono eks-
pertów przedstawiło 
wiele interesujących  
prezentacji i doniesień 
wskazujących kierunki 
skutecznego i odpo-
wiedzialnego kreowa-
nia systemu rehabilitacji  
osób niepełnospraw-
nych. Pokazano także, 
że rehabilitacja- jako 
środek umożliwiają-
cy  powrót do pracy 
i wzmacnianie poten-
cjału pracowniczego, 
powinna być trakto-
wana jako inwestycja 
umożliwiająca osobom 
niepełnosprawnym peł-
ne włączenie.    PFRON

„Moja komenda” 
w komórce

Minister-
stwo Spraw 
Wewnętrz-
nych uru-
c h o m i ł o 
aplikację 
„Moja ko-
m e n d a ” . 
M o b i l n a 
usługa uła-
twia loka-
lizowanie 
k o m e n d 
i komisa-
riatów Po-
licji. Dzięki 
niej moż-
na w prosty sposób 
odnaleźć najbliższą 
jednostkę, a następ-
nie sprawdzić, jak naj-
szybciej do niej trafić.

„Moja komenda” 
to aplikacja, która 
zapewnia każdemu 
użytkownikowi szybki 
dostęp do informacji 
o adresach i nume-
rach telefonów poli-
cyjnych obiektów.

Aplikacja zawiera 
bazę teleadresową 
wszystkich komend 
i komisariatów w Pol-
sce. Została wypo-
sażona w dwa tryby 
wyszukiwania infor-
macji. Po włączeniu 
usług lokalizacyjnych 

w telefonie sama odnaj-
dzie najbliższe policyjne 
obiekty. Po przejściu 
w tryb online wystar-
czy jedno kliknięcie, 
by wskazała trasę do 
najbliższej komendy 
lub komisariatu. Równie 
sprawnie połączy nas 
z dyżurnymi policjanta-
mi z wybranej jednost-
ki. Dodatkowo „Moja 
komenda” umożliwia 
wyszukanie po nazwie 
jednostki, ulicy lub ko-
dzie pocztowym.

„Moja Komenda” 
dostępna jest na tele-
fony z systemem iOS 
oraz Android. Można 
ją pobrać w App Store 
i Google Play. Usługa 
jest bezpłatna.
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Praca jest najlepszą rehabilitacją
Taki wniosek można było wysnuć z konferencji poświęconej problematyce zatrudnienia osób chorujących psychicznie, którą 
zorganizowało Elbląskie Stowarzyszenie „Pro Familia” wraz z ŚdS przy ul. Winnej w Elblągu z okazji 23. Ogólnopolskich 
dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie.

Praca się opłaca
Większość psychia-

trów jest zgodna co do 
tego, że to właśnie pra-
ca jest jednym z istot-
niejszych elementów 
przyśpieszających szyb-
szy powrót do zdrowia. 
Dzięki niej pacjenci czu-
ją się potrzebni, wzra-
sta ich samoocena, 
zmniejsza się napięcie 
lękowe. Przebywanie 
wśród ludzi, realizo-
wanie powierzonych 
zadań czy nabywanie 
nowych umiejętności, 
wzmacnia ich poczucie 
satysfakcji i szczęścia. 
Osoby chorujące psy-
chicznie zaangażowa-
ne w pracę odzyskują 
bądź nabywają szereg 
zdolności ułatwiających 
egzystencję, dzięki cze-
mu powracają do „nor-
malnego życia”. Choć 
rynek się zmienia, sta-
tystyki wciąż są nieubła-
gane. Jedynie 10 proc. 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi znaj-
duje zatrudnienie na 
otwartym rynku pracy. 
Zachętą dla pracodaw-
ców, którzy wciąż mają 
opory w zatrudnianiu 
osób niepełnospraw-
nych, w tym osób z cho-
robami psychicznymi, są 
różne formy dofinanso-
wania z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnospraw-
nych. Jedną z najczę-
ściej wymienianych 
barier jest niewystarcza-
jąca wiedza „zdrowych 
pracowników” na temat 
problematyki zaburzeń 
psychicznych. Wiąże się 
to np. z niedostosowa-
niem warunków pracy 
do możliwości osób 
chorujących psychicz-
nie, co w wielu przy-
padkach prowadzi do 
przerwania zatrudnienia 
w wyniku choroby.

- Dofinansowanie 
ma być motywacją dla 
pracodawców, którzy 
wykazując wrażliwość 
i zatrudniając osoby 
niepełnosprawne, otrzy-
mują rekompensatę 
finansową - wyjaśnia 
Barbara Dyrla, dyrektor 
Departamentu Społecz-
nego w Urzędzie Miej-
skim w Elblągu.

Dobrym przykładem 
empatycznego praco-
dawcy jest m.in. Pen-
sjonat „U Pana Cogito” 
w Krakowie, którego 
personel to w większo-
ści osoby z chorobami 
psychicznymi, piastują-
ce tam różne funkcje. 
Jedni pracują w recepcji 
hotelowej, inni obsługu-
ją gości w restauracji lub 
sprzątają pokoje. Wszy-
scy sobie znakomicie 
radzą na swoich stano-

wiskach i są szczęśliwi.

Rozwiązań jest kilka
Alternatywą dla 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz ich 
szansą na znalezienie 
pracy może być zało-
żenie spółdzielni socjal-
nej bądź zatrudnienie 
wspomagane. O to, 
co na ten temat mówi 
podręcznik wdrożenia 
modeli zatrudnienia 
wspomaganego „Ra-
zem do pracy”, któ-
ry powstał w ramach 
projektu „Praca=sa-
modzielność”, realizo-
wanego przez Elbląską 
Radę Konsultacyjną 

Osób Niepełnospraw-
nych:

„Zatrudnienie wspo-
magane wychodzi na-
przeciw potrzebom 
pracowników i praco-
dawców, oferując po-
moc w początkowym 
etapie pracy poprzez 
działania trenera pracy 
oraz innych specjali-
stów, takich jak: psycho-
log, doradca zawodowy, 
lekarz. Do nich nale-
ży stworzenie takich 
możliwości, aby klient 
poradził sobie z ewen-
tualnymi przeszkodami. 
Ponadto wspierają go, 
motywują, tworzą plan 
rozwoju, pomagają 

w przygotowaniu doku-
mentów czy podjęciu 
pracy, asystują podczas 
ważnych spotkań oraz 
w początkowym okre-
sie zatrudnienia. Są rów-
nież drogowskazem dla 
pracodawców, udzielają 
wyjaśnień i porad zwią-
zanych z problematyką 
zaburzeń psychicznych, 
przełamując dzięki temu 
stereotypy dotyczące 
osób borykających się 
z tymi problemami. 
Co ważne, specjaliści 
wspierają klienta, a nie 
wyręczają. Prowadzi 
to do rozwijania u tych 
osób samodzielności, 
w tym kształtowania 

Napisz do autora:
Aleksandra Garbecka
dziennikarz
aleksandra.garbecka@
razemztoba.pl

fot.  sxc.hu
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poczucia odpowiedzial-
ności za podejmowane 
przez nich decyzje.

Efekty tej metody są 
bardzo skuteczne. Dzię-
ki niej już około 60-70 
proc. osób niepełno-

osób. Powstały centra 
interwencji kryzyso-
wej, poradnie rodzin-
ne, ambulatoria terapii 
i rehabilitacji psychoz, 
małe oddziały psychia-
tryczne przy szpitalach 
ogólnych. Stworzono 
mieszkania chronione, 
hostele terapeutyczne, 
grupy edukacyjne dla 
rodzin, dzienne domy 
samopomocy, warsz-
taty terapii zajęciowej 
i przede wszystkim ze-
społy leczenia środo-
wiskowego - wyjaśnia 
Ludwika Załuska, prezes 
stowarzyszenia „Pro-Fa-
milia”.

Choroba psychiczna to 
nie wyrok

Jak tłumaczy dr med. 
Piotr Radziwiłłowicz 
z Klinki Chorób Psy-
chicznych i Zaburzeń 
Nerwicowych z Gdań-
skiego Uniwersytetu 
Medycznego, pojęcie 
choroby psychicznej 
bardzo się zmieniło na 
przestrzeni ostatnich lat. 
Przy m.in. odpowiednim 
leczeniu farmakologicz-
nym i psychoterapii 
możliwe jest całkowite 
wyleczenie i normalne 
funkcjonowanie w ży-
ciu rodzinnym, zawo-
dowym i społecznym.. 
Zaburzenia psychiczne 
to najczęstsza patologia 
psychiczna na świecie, 
wg WHO dotyczy ona 
30 proc. populacji na 
świecie. Co ciekawe, 
95 proc. ciężkich prze-
stępstw popełniają wca-
le nie osoby chore, lecz 
osoby zdrowe psychicz-
nie. 

- Chory psychicznie 
jest osobą cierpiącą, 
bezradną, wyalienowa-
ną społecznie, bardzo 

wrażliwą na krytykę, 
łatwowierną, niejedno-
krotnie będącą jednak 
bardzo dobrym partne-
rem, mężem, ojcem czy 
matką. Bardzo trudne 
są kryteria diagnostycz-
ne zaburzeń psychicz-
nych, bo granica między 
tym, co jest normalne, 
a tym, co jest patolo-
gią, często jest płyn-
na, bowiem chorobę 
psychiczną traktuje się 
jako zespół objawów. 
Jeden objaw, jak jedna 
randka, o niczym nie 

sprawnych trwale włą-
cza się w rynek pracy”. 

- Na przestrzeni ostat-
nich lat powstało wiele 
rozbudowanych, profe-
sjonalnych programów 
leczenia i rehabilitacji. 
Wraz z rozwojem psy-
chiatrii i dziedzin po-
krewnych wzrosła liczba 
ofert psychoedukacyj-
nych adresowanych 
do osób z choroba-
mi psychicznymi, ich 
rodzin i opiekunów. 
Powołano do życia or-
ganizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia i funda-
cje, których głównym 
kierunkiem działania 
jest wsparcie dla tych 

świadczy - wyjaśnia dr 
med. Piotr Radziwiłło-
wicz. - Schizofrenia jest 
chorobą tajemniczą, 
która wciąż budzi zdzi-
wienie, zaskoczenie, 
a czasem lęk. Niestety 
często powrót do zdro-
wia utrudnia niechęć ze 
strony innych osób oraz 
stygmatyzacja choroby, 
bowiem osoba leczo-
na psychiatrycznie jest 
źle postrzegana. Wstyd 
i obawa przed odrzuce-
niem są najczęstszymi 
powodami ukrywania 

choroby przez pacjen-
tów, a bez mówienia 
o problemie chory nie 
może otrzymać na-
leżytego wsparcia. 
Zaburzenia psychicz-
ne bez wątpienia są 
dużym cierpieniem, 
a osamotnienie jest 
wyjątkowo niekorzyst-
ne dla tych osób. Jeśli 
ktoś z naszych bliskich 
zachowuje się dziw-
nie, stwarza problemy 
w pracy, w domu, nie 
bądźmy obojętni - radzi.

dominika Karasińska, 
trener pracy ERKON

Praca z osobami 
chorymi psychicznie 
wbrew pozorom nie 
różni się znacząco od 
pracy z innymi oso-
bami niepełnospraw-
nymi bądź nawet 
z osobami zdrowy -
mi. Z moich obser-
wacji istotne w pracy 
z  osobami chory -
mi psychicznie jest 
wzmacnianie ich ak-
tywności i obecności. 
Ważne jest też, by po-
dążać za osobą, starać 
się ją poznać, a przy 
tym pozostawać pozy-
tywnie nastawionym. 
Kiedy poznamy taką 
osobę, zdecydowanie 
łatwiej jest nam ją mo-
tywować oraz mak-
symalnie eliminować 
sytuacje, które mogą 
powodować spadek 
formy. Oczywiście 
największe ryzyko 
pojawia się w mo-
mentach, kiedy oso-
ba chora psychicznie 
napotyka na swojej 
drodze trudności bądź 

musi się zmie-
rzyć z niepo-
wodzeniem. 
Nikt z nas nie 
lubi porażek, 
a  tym bar -
dziej osoby 
tak wrażliwe. 
Wtedy przede 
wszystkim sta-
rajmy się, by 
osoba zna -
lazła plusy 
i  pozytywy 
zaistniałego 
z d a r ze n i a . 
Musimy tak 
obrócić sy -
tuację, by działała na 
naszą korzyść, wnosiła 
jakąś informację zwrot-
ną. Jest to trudne, ale 
w takich momentach 
praca trenera pracy jest 
najbardziej satysfakcjo-
nująca.

W pracy z osobami 
chorymi psychicznie 
ważne jest również, by 
współpracować z ich 
otoczeniem. Staraj-
my się wybierać takie 
miejsce pracy, gdzie 
panuje przyjazna at-
mosfera oraz miejsca 

wolne od czynników 
stresogennych. Do-
brze jest też mieć 
wsparcie w członkach 
rodziny osoby chorej, 
natomiast nie zawsze 
jest nam dana taka 
możliwość. Trzeba pa-
miętać, że ostatecznie 
jest przed nami czło-
wiek, który nie powi-
nien być definiowany 
przez swoją chorobę 
i tak jak my może 
mieć gorszy dzień.
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Ciągnie ją do tego, żeby zrobić coś więcej
Z okazji 15-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu rozmawiamy z jego dyrektorką - Iwoną 
Orężak, w której rękach Uniwersytet stał się prężną placówką z rosnącą z roku na rok liczbą słuchaczy i coraz bogat-
szą ofertą.

Od kiedy Pani kieruje 
Uniwersytetem III Wieku 
i Osób Niepełnospraw-
nych?

Od października 
1999 roku, kiedy to 
tę funkcję objęłam po 
Grzegorzu Bartnickim. 
Wtedy ta placówka nie 
nazywała się jeszcze 
uniwersytetem, tylko 
nosiła nazwę Wszech-
nicy. 

A co Panią tak za-
fascynowało, żeby się 
tym zająć?

Zawsze lubiłam pra-
cę dla ludzi. Pracowa-
łam z młodzieżą, ale 
ciągnęło mnie do tego, 
żeby zrobić coś wię-
cej i organizować ja-
kieś działania dla osób 
dorosłych. Myślę, że 
jestem takim typem or-
ganizatora, lubię nowe 
wyzwania i kiedy do 
mnie się zwrócono 
i zaproponowano mi 
tę funkcję, pomyślałam 
sobie: dlaczego by nie 
sprawdzić się w pracy 
z bardziej dojrzałymi 
odbiorcami. Bo wcze-
śniej pracowałam jako 
nauczyciel z młodzie-
żą.

A jak w ciągu tych lat 
zmieniał się Uniwersy-
tet?

 Z a c z y n a l i ś m y 

bardzo skromnie, 
w skromnych warun-
kach, ale z dużym 
entuzjazmem i życz-
liwością wielu ludzi. 
Taką pierwszą życzli-
wą osobą był śp. Wło-
dzimierz Martin, który 
przyjął nas pod swoje 
skrzydła do Ośrodka 
Czytelnictwa dla Osób 
Niepełnosprawnych 
przy ul. Słonecznej 
i tam odbywały się 
pierwsze spotkania. 
Była nas garstka, nieca-
łe 30 osób, ale były to 
bardzo sympatyczne, 
kameralne spotkania, 
już wtedy wykłado-
we, ale w takiej miłej, 
ciepłej atmosferze, 
przy kawie, herbacie. 
Można było sobie po-
rozmawiać na tematy 
bieżące, a jednocze-
śnie wysłuchać wykła-
du.

dziś jest to zupełnie 
inna placówka niż kiedyś 
- 10 razy więcej słucha-
czy, oprócz wykładów 
mnóstwo sekcji zainte-
resowań. jak wyobraża 
sobie Pani UTWiON za 
kolejnych 15 lat?

 Pomysłów jest tro-
chę. Zawsze proble-
mem są, wiadomo, 
kłopoty f inansowe. 
Ale pomijając pienią-
dze, chciałabym na 

przykład otworzyć 
kawiarenkę interneto-
wą, ponieważ nasi słu-
chacze bardzo chętnie 
uczą się obsługi kom-
putera i świetnie sobie 
z tym radzą.  Chciała-
bym, żeby była taka 
kawiarenka ogólnie 
dostępna, żeby mogli 
przyjść, kiedy tylko 
będą chcieli i skorzy-
stać z tych kompute-
rów. Wiem, że nasi 
seniorzy w  swoim 
gronie czują się swo-
bodnie, bezpiecznie 
i nie krępują się swoich 
braków umiejętności. 
Chciałabym im stwo-
rzyć takie warunki, 
żeby mogli sobie tu-
taj spokojnie coś robić: 
pisać czy korzystać 
z Internetu - to jedna 
sprawa. Chciałabym 
też więcej spotkań or-
ganizować w terenie, 
w plenerze - jak kto 

woli, żeby powyciągać 
ludzi z domów na świe-
że powietrze. Miałyby 
to być nie tylko spo-
tkania „ogniskowe”, 
ale także warsztato-
we - np. warsztaty 
malarskie w plenerze, 
może jakieś zajęcia 
rękodzielnicze, wy -
jazdowe z  jakimiś 
rzemieślnikami, doty-
czące zapominanych, 
upadających rzemiosł. 
Takie spotkania bym 
w przyszłości widzia-
ła. No i pozyskiwanie 
dalszych, ciekawych 
wykładowców, może 
nowe sekcje.

 Czy Pani zdaniem Uni-
wersytet wywiera jakiś 
wpływ na życie społecz-
ne w naszym mieście?

Próbujemy poka-
zać miastu, że je -
steśmy, żeby o nas 
nie zapomniano, bo 

jednak niektóre mia-
sta w województwie 
warmińsko-mazurskim 
zaczynają być miasta-
mi starszych ludzi i w 
związku z tym trzeba 
im zapewnić jakąś 
ofertę, z której mogliby 
skorzystać. Należymy 
do otwartych placó-
wek, współpracujemy 
z różnymi organizacja-
mi, nie tylko pozarzą-
dowymi, oświatowymi, 
z innymi uniwersyte-
tami. A tu, na terenie 
miasta, robimy wiele 
wspólnych przedsię-
wzięć z innymi klubami 
i organizacjami senior-
skimi, jesteśmy otwarci 
na każdą współpracę.

Czy środowisko Uni-
wersytetu Trzeciego 
Wieku, skupiające wie-
lu ludzi z dużą wiedzą 
i doświadczeniem, za-
biera głos w ważnych 

fot. arch. prywatne
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sprawach, konsultacjach 
społecznych? 

Wiem, że nasi słu-
chacze uczestniczą 
w różnych spotkaniach 
konsultacyjnych, wy-
powiadają się na temat 
nurtujących miasto 
problemów. Gdy do-
stajemy informację 
- bezpośrednio, czy 
przez Internet - że wła-
dze Elbląga lub inne 
organizacje organizują 
takie spotkania, to są 
osoby, które chętnie 
w nich uczestniczą, 
wypowiadają się, bo 
przecież mają ogrom-
ne doświadczenie.

Czy Pani zdaniem 
słuchacze Uniwersyte-
tu mogliby mieć większy 
wpływ na decyzje władz 
miasta? Na najbliższej 
sesji ma być podjęta 
uchwała o obywatelskiej 
inicjatywie uchwałodaw-
czej. To dobre narzędzie 
do przedstawiania swo-
ich pomysłów. Czy byli-
byście gotowi skorzystać 
z tych nowych możliwo-
ści?

Na pewno tak. Na 
pewno takie osoby by 
się znalazły, które po-
dzieliłyby się swoimi 
uwagami, spostrzeże-
niami. Trudno mi w tej 
chwili powiedzieć, ile 
by było takich osób, 
ale są wśród nas tacy, 
którym dobro miasta 
leży na sercu.

Z jakimi problemami 
boryka się dziś UTWiON? 

Właściwie ja nie 
mam większych pro-
blemów. Dzięki kon-
traktowi z miastem 
mamy od kilku lat 
zapewnione zaplecze 
oraz minimum środ-

ków f inansowych, 
które nam dają sta-
bilność i możliwość 
kontynuacji tej dzia-
łalności, mamy zaple-
cze biurowe, mamy 
gdzie zapisać, obsłu-
żyć naszych słuchaczy, 
porozmawiać z nimi. 
Miasto nas cały czas 
wspiera - i tu duży 
ukłon w stronę władz 
- obecnych i poprzed-
nich. Wszystkie, jakie 
były, widziały potrze-
bę wspierania takich 
inicjatyw. Współpra-
ca z Elbląską Uczelnią 
Humanistyczno-Eko-
nomiczną daje nam 
z kolei możliwość  bez-
płatnego korzystania 
z nowoczesnych sal 
wykładowych, bez 
czego uniwersytet nie 
mógłby funkcjonować. 
Tu chciałabym ogrom-
nie podziękować panu 
rektorowi i panu kanc-
lerzowi, którzy też od 
lat nas wspierają. 

Z jakimi jeszcze uczel-
niami współpracujecie?

Z PWSZ, ale też 
z uczelniami spoza 
Elbląga - z Gdańska, 
z Olsztyna i z Polski 
Centralnej. Staramy 
się pozyskać cieka-
wych wykładowców: 
szukamy kontaktów, 
rozmawiamy, negocju-
jemy - to już zależy od 
naszej inwencji. 

Czy słuchacze mają 
wpływ na tematykę wy-
kładów?

Nad edukacją i dzia-
łaniami programowymi 
czuwa Rada Programo-
wa, której członkami 
są pracownicy na -
ukowi EUHE, ale ma 
też wpływ samorząd 

słuchaczy, a także li-
derzy poszczególnych 
sekcji. Raz na kwartał 
organizujemy spotka-
nie z liderami, słucha-
my ich sugestii, które 
później przedstawiamy 
Radzie Programowej. 
Swoje propozycje ma 
też Zarząd. I tak wspól-
nie ustalamy program, 
starając się wychodzić 
naprzeciw oczekiwa-
niom i zainteresowa-
niom słuchaczy.

Czy Uniwersytet zmie-
nia też samych słucha-
czy?

Oczywiście, że tak. 
Widzimy, jak zmienia-
ją się ich twarze, jak 
wzrasta ich poczucie 
pewności siebie, na-
wet poczucie bezpie-
czeństwa, dzięki temu, 
że są w grupie swoich 
rówieśników. Po pro-
stu stają się bardziej 
radośni, uśmiechnięci. 
Jak kończy się okres  
wakacyjny, to już przy-
chodzą i nie mogą się 
doczekać, kiedy roz-
poczną się wykłady, 
zajęcia w sekcjach, 
kiedy będą mogli się 
spotkać ze swoimi ko-
leżankami i kolegami, 
a życie znów stanie się 
barwne i aktywne.

dziękuję za rozmo-
wę. Życzę Pani, pra-
cownikom i słuchaczom 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku długich lat życia 
w jak najlepszej kondy-
cji, radości z kreowania 
i uczestniczenia w życiu 
uczelni, realizacji kolej-
nych pomysłów  i odkry-
wania nowych talentów.

Gratulujemy!
Podczas jubileuszu 
15. lecia Uniwersy-
tetu Trzeciego Wie-
ku, które odbyły się 
pod koniec września 
w Teatrze im. Alek-
sandra Sewruka, 
wręczono uroczyście 
Złote Krzyże Zasługi. 
Z rąk Wicemarszałka 
Województwa War -
mińsko-Mazurskie-
go Witolda Wróblew-
skiego odebrali je 
Zbigniew Puchalski 
- prezes ERKON oraz 
Teresa Bocheńska - 
wiceprezes ERKON. 

Prezes Elbląskiej 
Rady Konsultacyj-
nej Osób Niepełno-
sprawnych otrzymał 
odznaczenie  za 
długoletnią pracę 
na rzecz osób nie-
pełnosprawnych, 
co przyczyniło się 
do profesjonalnego 
i efektywnego zmie-
niania oblicza miasta 
i regionu. Dzięki nie-
mu powstały m.in.: 
Uniwersytet Trze-
ciego Wieku i Osób 
Niepełnosprawnych 
w Elblągu, Zakład 
Aktywności Zawo-
dowej. Jest również 
współzałożycielem 
Ogólnopolskiej Fe-
deracji Związków 
Stowarzyszeń Osób 
Niepełnosprawnych. 
Sam nagrodzony 
mimo własnej niepeł-
nosprawności nadal 
pozostaje aktywnym 
obywatelem miasta 

odnosząc znaczne 
sukcesy w różnych 
dziedzinach życia. 
W 2004 roku otrzymał 
tytuł „Człowieka bez 
barier”. Jest również 
laureatem „Nagrody 
Prezydenta Miasta El-
bląg”. 

W uzasadnieniu 
przyznania odznacze-
nia dla Teresy Bocheń-
skiej doceniono jej 
ponad 24. letnie dzia-
łania na rzecz organi-
zacji pozarządowych 
w Elblągu i wojewódz-
twie. Wyróżniona jest 
założycielką i inicja-
torką wielu cennych 
przedsięwzięć na rzecz 
Elbląga i regionu. Jest 
założycielką i preze-
sem elbląskiego Banku 
Żywności, inicjatorką 
i założycielką ERKON 
zrzeszającego osiem-
naście stowarzyszeń 
i organizacji poza-
rządowych z Elbląga. 
Jest również współza-
łożycielką i obecnym 
członkiem zarządów: 
Fundacji i  Pomocy 
Dzieciom Niepełno-
sprawnym im. Matki 
Teresy z Kalkuty oraz 
Elbląskiego Stowa -
rzyszenia Wspierania 
Inicjatyw Pozarządo-
wych. Jest również 
długoletnim dzienni-
karzem w miesięczniku 
„Razem z Tobą” i cały 
czas udziela się aktyw-
nie służąc  szeroko po-
jętemu dobru na rzecz 
miasta u regionu.

Red.
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już od 15 lat aktywizują seniorów
Uśmiechy, powakacyjne wspomnienia oraz chęć działania, to wszystko towarzyszyło elbląskim studentom z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, którzy pod koniec września zainaugurowali swój rok akademicki. Tym razem był on o tyle uroczysty, gdyż 
zbiegł się z jubileuszem piętnastolecia uczelni. Nie zabrakło zatem wspomnień, podziękowań i życzeń.

Dawno minęły czasy, 
gdy seniorzy zmuszeni 
byli siedzieć w domu 
przed telewizorem, 
dzieląc swój czas między 
wspomnienia z młodości 
oraz codzienne obowiąz-
ki i spotkania z najbliż-
szą rodziną. Dziś, każdy 
z nich ma możliwość 
uczestniczenia w wielu 
atrakcjach, jakie przygo-
towuje dla nich Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku 
i Osób Niepełnospraw-
nych w Elblągu. Wszystko 
zaczęło się w 1999 roku, 
gdy powstała Wszech-
nica – ówczesna nazwa 
UTWiON powołana do 
życia dzięki  Ewie Spraw-
ce, konsultantce ds. osób 
niepełnosprawnych Elblą-
skiej Rady Konsultacyjnej 
Osób Niepełnospraw-
nych. Inicjatorką zało-
żenia takiej uczelni dla 
seniorów była jednak 
Helena Kilen - osoba, 
która nie godziła się na 
społeczne wykluczenie 
osób starszych i lekcewa-
żenie ich potrzeb edu-
kacyjnych. Zaczęło się 
od kilku słuchaczy. Dziś 
Uniwersytet liczy sobie 
350 studentów, którzy 
wspólnie działają roz-
wijając swoje pasje i za-
interesowania. A okazji 
do tego mają niemało. 
Uniwersytet Trzeciego 
Wieku i Osób Niepełno-

sprawnych w Elblągu ma 
im do zaoferowania aż 
trzynaście sekcji zaintere-
sowań od artystycznych, 
poprzez sportowe i rekre-
acyjne na edukacyjnych 
kończąc. 

Inauguracja nowego 
roku akademickiego była 
okazją do podziękowa-
nia i wspomnienia osób 
najbardziej zasłużonych 
dla UTWiON. Okazją 
ku temu był również 
jubileusz piętnastolecia 
placówki. Stąd też uro-
czyste Gaudeamus igitur 
odśpiewali przebywają-
cy w tym dniu wspólnie 
z seniorami w Teatrze im. 
Aleksandra Sewruka w El-
blągu  przedstawiciele 
władz samorządowych, 
instytucji zaprzyjaźnio-
nych z Uniwersytetem 
oraz rodziny i znajomi 
studentów UTWiON. 

- Jest to dla nas bardzo 
uroczysty dzień. Dzięku-
ję wszystkim, że znaleźli 
czas, by wspólnie z nami 
świętować zarówno roz-
poczęcie nowego roku 
akademickiego przez se-
niorów, jak również nasz 
jubileusz. Nie byłoby nas 
tutaj, gdyby nie wsparcie 
samorządu, pomysłowi 
pani Kilen i determinacji 
Ewy Sprawki z ERKON-u. 
Uniwersytet nie mógłby 
istnieć przede wszystkim 
bez naszych studentów, 

którzy już piętnasty sezon 
chcą wspólnie z nami 
nadawać swojemu ży-
ciu blasku, barw i rado-
ści – mówiła podczas 
otwarcia Iwona Orężak, 
dyrektor Uniwersytetu.

O jakości elbląskiego 
Uniwersytetu III Wieku 
najlepiej świadczą jego 
słuchacze. Są wśród nich 
laureaci turniejów spor-
towych, zapaleni ogrod-
nicy, chórzyści, malarze 
oraz artyści w innych 
dziedzinach kulturalnych.

- Uniwersytet daje 
wsparcie psychiczne, 
wyzwala siły, mobilizuje, 
ułatwia znalezienie osób 
o podobnych zaintereso-
waniach, podobnie re-
agujących na wydarzenia 
kulturalne, mających po-
dobny system wartości. 
Umożliwia zdobywanie 
nowych kompetencji, 
niezbędnych w pokony-
waniu trudności. A świa-
domy swoich możliwości 

senior zajmuje ważne 
miejsce w hierarchii życia 
społecznego – wyliczał 
obecny na spotkaniu 
Jerzy Wilk, prezydent El-
bląga.

Zasługi Uniwersytetu, 
który daje szerokie możli-
wości realizowania się se-
niorom docenił również 
Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskie-
go Jacek Protas, któremu 
obowiązki nie pozwoliły 
osobiście uczestniczyć 
w uroczystości, lecz 
słowa pochwały i życze-
nia wytrwałości oraz sił 
w dążeniu do realizacji 
swoich celów odczy-
tał Witold Wróblewski, 
Członek Zarządu Wo-
jewództwa. Wręczył 
on również Honorową 
Odznakę  Zasłużonych 
dla Województwa War-
mińsko-Mazurskiego 
Iwonie Orężak, Krysty-
nie Opalińskiej, Teresie 
Urban oraz Małgorza-

cie Wieczorek.
Nagrodzeni zostali 

również zasłużeni dla 
Uniwersytetu działacze, 
wolontariusze, studen-
ci oraz zaprzyjaźnione 
instytucje. Każdy z nich 
otrzymał obraz wykona-
ny przez seniorów oraz 
pamiątkowy dyplom 
i różę.

Po części oficjalnej 
przyszedł czas na do-
znania artystyczne. Nie 
mogło więc zabraknąć 
występów sekcji ta-
necznej i kabaretowej 
elbląskiego Uniwersyte-
tu. Swoje umiejętności 
prezentowali również 
uczniowie z Zespołu 
Szkół Muzycznych w El-
blągu, grupa muzyczna 
Ryszarda Rynkowskiego 
w składzie Piotr Jacyno 
oraz Sandra Eliminow-
ska oraz – pierwszy raz 
wspólnie na scenie, ze-
spół DEY. 

fot. Przemysław Kusyk

Napisz do autora:
Rafał Sułek
redaktor naczelny 
naczelny@razemztoba.pl
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Niepełnosprawność 
na rynku pracy - ankieta

SPOŁECZEŃSTWO

jakie bariery napotykają pracownicy z niepełnosprawnością? 
dlaczego pracodawcy boją się ich zatrudniać? już niedłu-
go obie grupy będą mogły skonfrontować swoje opinie na 
temat rynku pracy. Wszystko to dzięki rozpoczynającemu 
się właśnie badaniu „Pracodawca na TAK”, którego efektem 
będzie raport stanowiący kompendium wiedzy na temat za-
trudniania osób z niepełnosprawnością. To kolejna odsłona 
projektu „TAKpełnosprawni” realizowanego przez Grupę job 
(Upright Group).

Pracodawca na TAK
Badan ie ,  k tó re 

przeprowadza Gru-
pa Job jest zbudowa-
ne z dwóch części. 
Pierwsza z nich skie-
rowana jest do firm 
i dotyczy czynników, 
które z punktu widze-
nia pracodawcy mogą 
wpływać na zatrudnia-

nie osób z niepełno-
sprawnością. Pytania 
pozwalają również 
poznać świadomość 
pracodawcy na temat 
współpracy z tą gru-
pą pracowników.

Każdy przedsię -
biorca, który weźmie 

udział w  badaniu, 
otrzyma raport z wy-
nikami opracowanymi 
przez specjalistów w tej 
dziedzinie. - Dzięki 
temu firmy będą mogły 
przekonać się, w jakim 
stopniu są przygotowa-
ne na zatrudnianie pra-
cowników z orzeczoną 
niepełnosprawnością 

- mówi Katarzyna Ry-
dzewska.

Bez barier
Druga część bada-

nia jest skierowana do 
osób z niepełnospraw-
nością. Jej głównym 
celem jest zbadanie 

sposobu, w jaki po-
strzegają swoich pra-
codawców oraz jak 
funkcjonują w życiu 
zawodowym (np. jak 
wygląda ich współpra-
ca z innymi pracowni-
kami, na co zwracają 
szczególną uwagę pod-
czas szukania pracy).

- Osoby z niepeł-

nosprawnością są 
głównym beneficjen-
tem naszego projektu 
„TAKpełnosprawni”. 
Dlatego też chcemy 
przeprowadzić bada-
nie o jak największym 
zasięgu, które pozwoli 
nam poznać rzeczy-

wiste bariery z jakimi 
stykają się podczas 
poszukiwania pra -
cy- mówi Katarzyna 
Rydzewska - Poprzez 
swoje ankiety chcieli-
byśmy też rozwiązać 
jeden z największych 
problemów współ -
czesnego rynku pra-
cy - ukrywanie przed 
pracodawcą informacji 
o posiadaniu orzecze-
nia o niepełnospraw-

ności - dodaje.

Podwójne ko-
rzyści

Zakończenie 
badań zosta-
nie zwieńczo-
ne wydaniem 
raportu, który 
będzie swo -
istym kompen-
dium wiedzy 
na temat za-
t r u d n i a n i a 
osób z niepeł-
nos p rawno -

ścią. Będzie to dopiero 
początek korzyści 
z analizowania rynku 
pracy osób z orzecze-
niem. Zyskają tutaj 
dwie strony: zarówno 
pracodawcy, jak i pra-
cobiorcy. Przedsię-
biorstwa będą miały 

możliwość otrzymania 
bezpłatnych konsultacji 
z ekspertami projektu, 
zaś pracownicy - osoby 
z niepełnosprawnością, 
będą wpływały na zła-
manie stereotypu doty-
czącego zatrudniania 
osób z orzeczeniem. 
Poznanie opinii benefi-
cjentów całej akcji, po-
zwoli na wyciągnięcie 
wniosków, zapropono-
wanie narzędzi i real-
ną pomoc znaczącej 
grupie, jaką są osoby 
z niepełnosprawnością.

Patronat nad bada-
niem objęły takie in-
stytucje, jak Fundacja 
Integracja, Polskie Fo-
rum HR oraz magazyn 
Personel i Zarządzanie. 
Patronem medialnym 
został portal odpo-
wiedzialnybiznes.pl, 
a partnerem projektu 
Karta Różnorodności.

Formularz ankieto-
wy dla przedsiębior-
ców znajduje się pod 
adresem http://praco-
dawcanatak-przedsie-
biorca.badanie.net/, 
a dla osób z niepełno-
sprawnością - http://
pracodawcanatak-pra-
cownik.badanie.net/.

Aleksander Rosa

„Widzimy wymierne efekty naszych wcześniejszych 
działań, dlatego postanowiliśmy jeszcze bardziej wyjść 
naprzeciw problemom pracodawców i osób z niepełno-
sprawnością. Poprzez nasze działania chcemy nie tylko

poznać i zaprezentować obawy pracodawców i poten-
cjalnych pracowników. Przede wszystkim zależy nam na 
tym, by znaleźć kompleksowe rozwiązanie, które zachęci 
firmy do zatrudniania osób z niepełnosprawnością”.

Oto jak tłumaczy motywację do zorganizowania ogólnopolskiego badania 
Katarzyna Rydzewska, Dyrektor Zarządzająca w Grupie Job (Upright Group).
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NIK zbada dostępność języka migowego
Po dwóch latach od wejścia w życie ustawy 
o języku migowym i innych środkach komuni-
kowania Najwyższa Izba Kontroli postanowiła 
sprawdzić, czy prawo zapewnia wystarczający 
poziom wsparcia dla osób z niepełnosprawno-
ścią słuchu. Ogólnopolską kontrolę, do której 
przygotowuje się delegatura NIK w Poznaniu, 
poprzedził panel ekspertów.

Wypowiedź joanny Kozak, koordynator kontroli NIK

Znaczną część spotkania z ekspertami poświęcono więc 
omówieniu dostępności tłumaczenia na język migowy. 
W ocenie specjalistów większość organów administracji 
publicznej nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku 
zapewnienia dostępu do tej usługi. Jeśli z kolei taka usługa 
jest dostępna, wątpliwości może budzić jej jakość. Inspek-
torzy NIK omówili z ekspertami poszczególne rozwiązania 
wprowadzone Ustawą o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się - ich przydatność dla osób niesłyszących, 
bariery, na jakie osoby te napotykają w kontaktach z pod-
miotami świadczącymi usługi publiczne oraz potencjalne 
możliwości ich pokonania. Izba bacznie przyjrzy się każdej 
z poruszonych kwestii. W panelu udział wzięli przedstawiciele 
Rzecznika Praw Obywatelskich, Polskiej Rady Języka Migo-
wego, Polskiego Związku Głuchych i innych pozarządowych 
organizacji działających na rzecz osób głuchych i niedosły-
szących. Instytucje zobowiązane do realizacji postanowień 
ustawy o języku migowym reprezentowali przedstawiciele 
jednostek samorządu terytorialnego. Dyskusja tłumaczona 
była na język migowy.

W opinii eksper-
tów największym 
problemem osób nie-
słyszących jest to, że 
pozostała część społe-
czeństwa niewiele wie 
o niepełnosprawności 
słuchu. Najczęściej 
powtarzanym mitem 
jest np. twierdzenie, 
że osoby niesłyszące 
czytają z ust. Z kolei 
poziom znajomości ję-
zyka migowego wśród 
pracowników admini-
stracji publicznej nie 
pozwala im często na 

załatwienie najprost-
szych nawet spraw.

NIK

Ratownicy apelują: wpiszmy ICE do komórki
Ratownicy medyczni 
zwrócili się do wszyst-
kich z prośbą o spełnie-
nie ich jednej prośby, 
która nikogo nic nie 
kosztuje, zajmie ona 
dosłownie kilka sekund, 
a w nagłym wypadku 
może uratować nam 
życie, a ratującym zaś 
- pomóc na czas udzielić 
nam pomocy.

Nie raz zdarzyło się 
już, że ratownik me-
dyczny, przyjeżdżając 
na miejsce wypadku, 
napotyka na, wydawać 
by się mogło błahe pro-
blemy, lecz to one decy-
dują o naszym zdrowiu 

i życiu. Jednym z takich 
problemów jest brak 
szybkiego kontaktu z na-
szymi bliskimi. Dlatego 
też ratownicy apelują, 
abyśmy w swoich tele-
fonach komórkowych 
oznaczyli w specjalny 
sposób numer, służący 
w nagłych wypadkach 
do szybkiego kontaktu 
z naszymi bliskimi, któ-
rzy często mogą w zna-
czący sposób pomóc 
ratownikom udzielają-
cym nam pomocy.  

Dlaczego komór-
ka? Gdyż jest to jeden 
z tych przedmiotów, któ-
re najczęściej i najszyb-
ciej można znaleźć przy 
osobie poszkodowanej. 

Dzięki niej ratownik 
może w błyskawiczny 
sposób skontaktować 
się z naszymi najbliższy-
mi i uzyskać informacje 
choćby o grupie krwi, 
chorobach, na jakie 
chorujemy lub chorowa-
liśmy, o przyjmowanych 
lekach lub uczuleniach 
na poszczególne farma-
ceutyki. 

Taki numer, pod 
który ratownik miałby 
zadzwonić w nagłym 
wypadku, należy zapi-
sać pod nazwą ICE (in 
case of emergency). 
Jeśli chcemy wpisać 
więcej niż jedną oso-
bę, oznaczyć to należy 
w sposób następujący: 

ICE 1, ICE 2 itd. 
Jak mówią ratowni-

cy, tak błaha czynność 
może nam w nagłej sy-
tuacji wręcz uratować 

życie. Nie ma więc na 
co czekać. Komórki 
w dłoń i wpisujemy...

Oprac. Red.
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Korzyści wynikające z rozwoju nowych technologii medycznych i nowoczesnych metod diagnostycznych oraz poprawa 
kondycji zdrowotnej Polaków realizowana przez prozdrowotny styl życia, mają swoje odzwierciedlenie w trwającym już 
od dwudziestu lat spadku natężenia zgonów, a tym samym wydłużania przeciętnego trwania życia. W 2013 roku w Polsce 
mężczyźni żyli przeciętnie 73,1 roku, natomiast kobiety 81,1 W stosunku do 1990 roku mężczyźni żyją dłużej o 6,9 roku, 
natomiast kobiety - o 5,9. W porównaniu do 2000 r. jest to odpowiednio o 3,4 i 3,1 roku więcej.

W Polsce, podobnie 
jak w innych krajach, wy-
stępuje nadumieralność 
mężczyzn, jednak skala 
tego zjawiska jest znacz-
nie wyższa. Mimo iż w la-
tach 90. różnica między 
przeciętnym trwaniem 
życia kobiet i mężczyzn 
malała (w 1991 r. - 9,2 
roku; w 2001- 8,2), nowa 
dekada przyniosła wzrost 
tej wartości do 8,7- w la-
tach 2006-2008. 

Od 2009 r. obser-
wowany jest ponowny 
spadek - obecnie różnica 
ta wynosi 8 lat. Zjawisko 
nadumieralności męż-
czyzn obserwowane jest 
we wszystkich grupach 
wiekowych. W 2013 r. 
wieku 18 lat nie dożyło 
0,9% mężczyzn, wśród 
kobiet - wieku pełnolet-
ności nie dożyło 0,7%. 
Różnica ta zwiększa się 
wraz z wiekiem. Wieku 
pełnej aktywności za-
wodowej, tj. 45 lat, nie 
dożyło 5,3% mężczyzn 
i 2,0% kobiet, natomiast 
wieku 75 lat - aż 48,0% 
mężczyzn i 24,4% kobiet.  

W 2013 r. przecięt-
ne dalsze trwanie życia 

15-latków wynosiło dla 
chłopca 58,6 roku, na-
tomiast dla dziewczyn-
ki 66,6. W porównaniu 
z 1990 r. jest to o 5,5 
roku więcej w przypad-
ku chłopców i o 4,8 roku 
więcej w przypadku 
dziewcząt. Z kolei śred-
nie dalsze trwanie życia 
45-latków wynosiło 30,5 
roku dla mężczyzn i 37,3 
roku dla kobiet, co w sto-
sunku do 1990 r. oznacza 
wydłużenie przeciętnego 
trwania życia mężczyzn 
o 4,4 roku, kobiet o 4,3 
roku.   

W 2013 r. przeciętne 
trwanie życia mężczyzn 
zamieszkałych w mia-
stach wynosiło 73,5 roku, 
tj. o 1,1 roku więcej niż 
mężczyzn na wsi, nato-
miast mieszkanki zarów-
no miast, jak i wsi, żyły 
średnio 81,1 roku. Obec-
nie w miastach kobiety 
żyją o 7,6 roku dłużej 
niż mężczyźni (w 1991 
r.- prawie 9; w 2001-7,8), 
natomiast na wsi o 8,7 
roku (w 1991 r.-9,7; 
w 2001- 8,8). 

Nadal utrzymuje się 
duże regionalne zróżni-

cowanie przeciętnego 
trwania życia. W woje-
wództwie łódzkim śred-
nia długość trwania życia 
mężczyzn jest najkrótsza 
w Polsce - w 2013 r. wy-
nosiła 70,7 roku. Jest 
to o 4,1 roku mniej niż 
w województwach pod-
karpackim i małopolskim, 
które od lat są wiodącymi 
pod względem długości 
trwania życia.  Zróżnico-
wanie średniego trwania 
życia kobiet w przekroju 
wojewódzkim jest mniej-
sze - maksymalna różnica 
wynosi 2,3 roku. Najkró-
cej żyją mieszkanki wo-
jewództwa lubuskiego, 
łódzkiego i śląskiego 
- 80,1 roku. Wiek co 
najmniej 82 lat dożywa-
ją kobiety mieszkające 
w województwie pod-
karpackim, podlaskim 
i małopolskim.   

Zmiany średniej długości 
życia w latach 1950-2013 

Poziom umieralności 
w Polsce był bardzo wy-
soki bezpośrednio po 
drugiej wojnie świato-
wej. W 1950 r. przecięt-
na długość trwania życia 

mężczyzn wynosiła nieco 
ponad 56 lat, natomiast 
kobiet prawie 62 lata. 
W dekadzie lat pięćdzie-
siątych obserwowano 
szybki spadek poziomu 
umieralności, a tym sa-
mym wyraźny wzrost pa-
rametrów trwania życia. 
Ta korzystna tendencja 
utrzymywała się również 
w następnym dziesięcio-
leciu, chociaż proces ten 
następował znacznie wol-
niej.  W okresie kolejnych 
20 lat (lata siedemdzie-
siąte i osiemdziesiąte) 
średnia długość trwania 
życia mężczyzn prawie 
nie uległa zmianie - okre-
sowo notowano nawet jej 
spadek - natomiast kobiet 
wzrosła jedynie o 3 lata.  

Dekada lat dziewięć-
dziesiątych przyniosła 
zmianę tej niekorzystnej 
tendencji, przy czym rok 
1991 był najgorszym 
w analizowanym okre-
sie. Od tego czasu do 
chwili obecnej przeciętne 
trwanie życia wydłużyło 
się dla mężczyzn o 7,2 
roku, a kobiet o 6 lat. Tak 
znaczny wzrost osiągnię-
to dzięki istotnemu po-

stępowi w zmniejszeniu 
poziomu umieralności 
zarówno mężczyzn, jak 
i kobiet, a zwłaszcza 
we wzmocnieniu istnie-
jącego trendu spadku 
umieralności niemowląt. 
Obecnie w Polsce męż-
czyźni żyją o 17 lat dłużej 
niż w połowie ubiegłego 
stulecia, natomiast kobie-
ty o 19,4 roku dłużej.  

Począwszy od 1992 
r. obserwowano rów-
nież wyraźną poprawę 
dalszego trwania życia 
mężczyzn w wieku 45 
lat. Uległa bowiem od-
wróceniu trwająca ponad 
dwadzieścia lat tendencja 
obniżania się dalszego 
trwania życia tej grupy 
ludności. W 2013 r. męż-
czyzna w wieku pełnej 
aktywności zawodowej 
miał przed sobą średnio 
30,5 roku życia, czyli o 5 
lat więcej niż jego rówie-
śnik w 1950 r. Przecięt-
ne dalsze trwanie życia 
45-letniej Polki wynosiło 
w 2013 r. 37,3 roku, co 
oznacza, że w omawia-
nym okresie przyrost 
parametrów trwania ży-
cia kobiet w tym wieku 

Żyjemy coraz dłużej
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wynosił 8,1 roku.   

Notowane w latach 
50. wydłużanie się prze-
ciętnego trwania życia 
mężczyzn w starszym 
wieku uległo zahamowa-
niu w latach 60. Ponowny 
jego wzrost rejestrowano 
dopiero od połowy lat 
80. Tym samym, w latach 
1950-2013, dalsze trwa-
nie życia 60-latka wydłu-
żyło się tylko o 4,1 roku 
(do 18,7 roku), a 75-latka 
o 2,9 roku (do 9,8 roku). 
Wśród kobiet w tym wie-
ku notowano stałą popra-
wę parametrów trwania 
życia. Dalsze trwanie 
życia 60- letniej kobiety 
wydłużyło się w latach 
1950-2013 o 6,8 roku 
(do 23,9 roku), natomiast 
75-letniej kobiety o 4,5 
roku (do 12,3 roku).   

Porównanie międzyna-
rodowe 

Mimo pozytywnych 
zmian przeciętnego 
trwania życia, Polska na-
dal wypada niekorzystnie 
na tle czołówki krajów eu-
ropejskich. Wiek dożywa-
nia Polaków jest krótszy 
o kilka lat: mężczyzn 
o ok. 8 lat, kobiet o nieco 
ponad 4 lata. Wśród 40 
krajów nasz kraj zajmuje 
lokatę dopiero w trzeciej 
dziesiątce: mężczyźni 28. 
kobiety 24. miejsce. Na 
terenie Europy występuje 
duże zróżnicowanie prze-
ciętnej długości trwania 
życia. W krajach wysoko 
rozwiniętych, położo-
nych głównie w zachod-
niej części Europy oraz 
w krajach skandynaw-
skich ludzie żyją o klika 
lat dłużej niż w krajach 
Europy Środkowej. W po-
równaniu z krajami Euro-
py Wschodniej różnica ta 
sięga nawet kilkunastu lat.   

Najdłużej żyją męż-

czyźni w Islandii i Szwaj-
carii (odpowiednio 81,6 
i 80,6 roku), najkrócej 
w Rosji - 63 lata. Wśród 
kobiet za długowieczne 
można uznać Hiszpan-
ki, Francuzki i mieszkanki 
Liechtensteinu. Przecięt-
ne trwanie ich życia wy-
nosi co najmniej 85,2 
roku. Najkrócej w Euro-
pie żyją Mołdawianki - 
74,9 roku oraz Albanki 
i Rosjanki - 75 lat.  

Znamiennym jest fakt, 
że w krajach, gdzie dłu-
gość trwania życia jest 
stosunkowo niska, róż-
nica między trwaniem 
życia mężczyzn i kobiet 
- poza nielicznymi wyjąt-
kami - jest bardzo duża. 
Kraje, w których rozpię-
tość ta jest największa 
to: Rosja (12 lat), Biało-
ruś (11,2) i Litwa (11,2). 
Różnica ta jest nawet 
kilkakrotnie wyższa niż 
w Islandii, Szwecji, Nider-
landach czy Wielkiej Bry-
tanii, gdzie jej wielkość 
nie przekracza 3,7 roku. 

Polska - dla której 
dysproporcja między 
przeciętnym trwaniem 
życia mężczyzn i kobiet 
wynosiła w 2012 r. 8,3 
roku - w rankingu krajów 
europejskich znajduje się 
dopiero na 7 miejscu od 
końca.  

Warto zaznaczyć, że 
spośród krajów pozaeu-
ropejskich najdłużej żyją 
mężczyźni w Australii - 81 
lat, ale wiek 80 lat osiąga-
ją również mieszkańcy 
Kanady, Nowej Zelandii 
i Singapuru. Wśród kobiet 
najdłużej żyją Japonki - 
87 lat. Według danych 
Światowej Organizacji 
Zdrowia (czerwiec 2014 
- dane dot. 2012 r.) na 
świecie najkrócej żyją 
mieszkańcy Sierra Leone. 
Mężczyźni dożywają tam 

wieku 45, natomiast ko-
biety 46 lat.   

Umieralność według 
wieku i wybranych grup 
przyczyn zgonów w latach 
1980-2012  

W Polsce głównymi 
przyczynami zgonów 
są choroby układu krą-
żenia, nowotwory oraz 
urazy i zatrucia. W 2012 
r. stanowiły one 78% 
wszystkich zgonów. 
Dominującą przyczy-
ną zgonów w Polsce są 
choroby układu krąże-
nia. Aktualnie prawie co 
drugi zgon jest powo-
dowany tymi choroba-
mi. Począwszy od 1992 
r. udział chorób układu 
krążenia w ogólnej licz-
bie zgonów obniżył się 
z poziomu 52% do 46% 
w 2012 r. Niewątpliwy 
wpływ na obserwowa-
ne zmiany ma - między 
innymi - coraz większa 
świadomość znaczenia 
profilaktyki zdrowotnej 
w ograniczaniu umieral-
ności, dbałość o dobrą 
kondycję fizyczną oraz 
zmiana złych nawyków 
żywieniowych w kierun-
ku diety bogatszej w wa-
rzywa i owoce. Bardzo 
istotny wpływ na spadek 
natężenia zgonów, któ-
rych przyczyną są cho-
roby układu krążenia, 
ma poprawa leczenia 
chorób wieńcowych i ich 
następstw. W 2012 roku 
współczynnik zgonów 
z powodu chorób ukła-
du krążenia wynosił 4,3, 
co oznacza, że intensyw-
ność zgonów w wyniku 
tych chorób nadal jest 
bardzo wysoka.      

Współczynnik zgonów 
z powodu chorób krą-
żenia wśród mężczyzn 
w wieku poniżej 45 lat 
jest 3,5-krotnie wyższy 

niż wśród kobiet w tym 
wieku. Relacja ta utrzy-
muje się również w gru-
pie osób w wieku 45-59 
lat, jednak poziom tego 
współczynnika jest kilka-
naście razy wyższy niż 
wśród osób młodszych. 
Po wyraźnym - w deka-
dzie lat osiemdziesiątych 
- wzroście natężenia zgo-
nów mężczyzn w wieku 
45-59 lat, lata dziewięć-
dziesiąte zapoczątkowały 
jego istotny spadek. Po-
ziom natężenia zgonów 
kobiet w tym wieku przez 
szereg lat nie zmieniał 
się w znaczący sposób 
i dopiero - począwszy 
od 1992 r. - zaczął się 
systematycznie obniżać. 
Choroby układu krążenia 
są najczęstszą przyczyną 
zgonów osób powyżej 
60 roku życia. Charak-
terystycznym dla tego 
wieku jest fakt, iż natę-
żenie zgonów mężczyzn 
jest niewiele większe niż 
kobiet, podczas gdy 
w młodszych grupach 
wieku nadumieralność 
mężczyzn ponad poziom 
umieralności kobiet jest 
bardzo wysoka.

Drugą pod względem 
częstości występowania 
przyczyną zgonów są 
choroby nowotworo-
we - w 2012 r. stano-
wiły 25,7% wszystkich 
zgonów. W latach 
1980-2001 w Polsce ob-
serwowano stały wzrost 
poziomu natężenia zgo-
nów z powodu nowotwo-
rów. Początek nowego 
stulecia przyniósł zmianę 
tej niekorzystnej tenden-
cji - wartość standaryzo-
wanego współczynnika 
zgonów zaczęła zmniej-
szać się.  

Sytuacja ta jest skut-
kiem szybkiego spadku 
natężenia zgonów z po-

wodu nowotworów ludzi 
młodych, tj. w wieku do 
44 lat. W ostatnim trzy-
dziestoleciu współczyn-
nik zgonów zarówno 
mężczyzn, jak i kobiet 
w tym wieku zmniejszył 
się dwukrotnie. Poziom 
natężenia zgonów osób 
w wieku od 0-44 lata 
jest kilkanaście razy niż-
szy niż notowany wśród 
osób w wieku 45-59 lat. 
Dosyć szybki w okre-
sie lat 1991-1997 spa-
dek natężenia zgonów 
z powodu nowotworów 
mężczyzn w wieku 45-
59 lat uległ zahamo-
waniu. Począwszy od 
2002 r. obserwowany 
jest ponowny spadek 
współczynnika zgonów. 
Dla kobiet w tym wieku 
poziom natężenia zgo-
nów spowodowanych 
nowotworami w zasa-
dzie utrzymywał się na 
nie zmienionym pozio-
mie przez blisko ćwierć 
wieku. W ostatnich latach 
zaznacza się jednak ten-
dencja spadkowa tego 
wskaźnika.   

W starszych grupach 
wiekowych - 60 lat i wię-
cej - umieralność męż-
czyzn spowodowana 
chorobami nowotworo-
wymi zwiększała się do 
2004 r., po czym nastą-
pił - trwający do chwili 
obecnej - spadek natę-
żenia zgonów. Wśród 
kobiet w tym wieku po-
ziom natężenia zgonów, 
począwszy od 2000 r., 
w zasadzie nie uległ zmia-
nie. Należy zaznaczyć, że 
zarówno dla mężczyzn, 
jak i kobiet poziom natę-
żenia zgonów z powodu 
tych chorób jest 5-krotnie 
wyższy niż u osób poni-
żej 60 roku życia. 

Trzecią co do wielko-
ści (6,1%) grupę zgonów 
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stanowią te powodowa-
ne wypadkami i urazami 
(tzw. przyczyny nienatu-
ralne). Można zaobser-
wować niekorzystną 
tendencję obniżania się 
poziomu umieralności 
z powodu zewnętrznych 
przyczyn zgonów (wy-
padków, urazów i zatruć). 
W 2012 r. standaryzowa-
ny współczynnik zgonów 
był o ok. 30% mniejszy 
niż w 1991 r., kiedy za-
notowano najwyższy 
poziom omawianego 
współczynnika - 88 zgo-
nów na 100 tys. ludności.   

Wypadki, urazy i zatru-
cia są najczęstszą przy-
czyną zgonów młodych 
mężczyzn, tj. w wieku 
poniżej 45 lat. W 2012 
r. stanowiły one prawie 
44% wszystkich zgonów 
mężczyzn w tym wieku. 
Poziom natężenia zgo-
nów mężczyzn w wieku 
do 59 lat jest prawie sze-
ściokrotnie wyższy niż 
wśród kobiet. Zdecydo-
wanie rzadziej wypad-
kom, urazom i zatruciom 
ulegają osoby w wieku 
60 lat i więcej, i chociaż 
mężczyźni utrzymują nie-
korzystną przewagę, to 
zróżnicowanie umieral-
ności mężczyzn i kobiet 
w starszym wieku jest 
zdecydowanie mniejsze.   

W Polsce w 2012 r. 
choroby układu odde-
chowego stanowiły 5,2% 
wszystkich zgonów. Po 
trwającym przez szereg 
lat spadku umieralności 
z powodu tych chorób, 
od połowy lat 90. natęże-
nie zgonów utrzymuje się 
na zbliżonym poziomie. 
Umieralność z powodu 
chorób układu oddecho-
wego osób poniżej 60 
roku życia zmniejszała 
się przez okres prawie 
20 lat. W ostatnich la-

tach obserwuje się jed-
nak niewielki wzrost tego 
współczynnika. W 2012 
r. częstość występowa-
nia zgonów mężczyzn 
w wieku powyżej 60 lat, 
w następstwie chorób 
układu oddechowego, 
jest 10-krotnie wyższa niż 
mężczyzn w wieku 45-
59 lat, natomiast kobiet 
13-krotnie wyższa.   

Podobny przebieg 
zmian notowano w na-
tężeniu zgonów z po-
wodu chorób układu 
trawiennego, z tym że 
na nieco niższym pozio-
mie. W pierwszej poło-
wie lat osiemdziesiątych 
współczynnik zgonów 
z tej przyczyny wynosił 
38-39 na 100 tys. ludno-
ści, w okresie kolejnych 
dziesięciu lat obniżył się 
do 35-36, po czym nastą-
pił ponowny jego wzrost 
wśród mężczyzn w wie-
ku poniżej 60 lat.  Na-
tężenie zgonów kobiet 
w tym wieku oraz osób 
starszych (obojga płci) 
utrzymuje się w badanym 
okresie na zbliżonym po-
ziomie.  

Umieralność według wo-
jewództw w 2013 r.    

W 2013 r. najwyższą 
umieralność zanotowa-
no w województwie 
łódzkim, gdzie na każde 
100 tys. ludności zmarło 
1126 osób. Stosunkowo 
niskie natężenie zgonów 
- w porównaniu z innymi 
regionami kraju - noto-
wano w województwach 
podkarpackim i małopol-
skim oraz w wojewódz-
twie podlaskim (poniżej 
950). W 2013 r. naj-
większe zróżnicowanie 
natężenia zgonów mię-
dzy terenami miejskimi  
i wiejskimi zarejestro-
wano w województwie 

zachodniopomorskim 
i warmińsko-mazurskim.  
Na terenach miejskich 
tych województw zmar-
ło (na każde 100 tys. 
ludności) o ponad 176 
osób mniej niż na wsi. Na 
uwagę zasługuje również 
województwo śląskie - 
jedyne, w którym umie-
ralność w miastach była 
nieco wyższa niż na wsi.    

Umieralność według wy-
branych grup przyczyn zgo-
nów i województw w 2012 r.  

Rozkład natężenia 
zgonów według przy-
czyn jest nierównomier-
ny w relacji obszary 
miejskie i wiejskie. Na 
choroby układu krążenia 
i układu oddechowego 
częściej umierają miesz-
kańcy wsi. Oni również 
częściej ulegają wypad-
kom, urazom i zatruciom. 
Wśród ludności miejskiej 
natomiast występuje 
większa umieralność 
z powodu chorób nowo-
tworowych oraz chorób 
układu trawiennego.  

W 2012 r. najwyższy 
poziom umieralności 
z powodu chorób ukła-
du krążenia notowano 
w województwie śląskim, 
świętokrzyskim i lubel-
skim, gdzie na 100 tys. 
osób zanotowano ponad 
490 zgonów z powodu 
tych chorób. Wskaźnik 
ten jest zatem o ok. 
25% większy niż w wo-
jewództwie podlaskim, 
w którym notowano naj-
niższy poziom umieralno-
ści  (394). Na terenach 
wiejskich wszystkich 
województw natężenie 
zgonów w następstwie 
chorób układu krążenia 
było wyższe niż w mia-
stach. W województwie 
małopolskim różnica ta 
była najmniejsza i wy-

nosiła 43 osoby (na 100 
tys. ludności), podczas 
gdy największa w woje-
wództwie mazowieckim 
i pomorskim - ponad 100 
osób.     

W 2012 r. najbardziej 
zagrożonymi pod wzglę-
dem natężenia zgonów 
z powodu nowotwo-
rów były województwa 
leżące w północno-za-
chodniej części Polski 
i województwa śląskie. 
W rejonach tych na 
każde 100 tys. ludno-
ści zmarło ponad 270 
osób. Najniższy poziom 
umieralności odnoto-
wano w województwie 
podkarpackim i lubelskim 
(poniżej 225 osób). Zgo-
ny, których przyczyną 
były choroby nowotwo-
rowe, nieco częściej re-
jestrowano w miastach. 
W województwie śląskim 
przewaga ta była najwięk-
sza i sięgała rzędu 10%. 
Z kolei w województwie 
warmińsko-mazurskim 
wskaźnik ten był wyższy 
na wsi o ponad 9%.  

W 2012 r. śmiertelnym 
wypadkom najczęściej 
ulegali mieszkańcy wo-
jewództwa łódzkiego 
i warmińsko-mazurskie-
go. W województwach 
tych na 100 tys. ludno-
ści zmarło ponad 70 
osób. W województwie 
o najmniejszym natęże-
niu zgonów z powodu 
zewnętrznych przyczyn 
- opolskim - wartość 
tego współczynnika 
była równa 44. W 2012 
r. prawie we wszystkich 
województwach poziom 
umieralności z powodu 
wypadków, urazów i za-
truć był wyższy na wsi. 
Największe dysproporcje 
zaobserwowano w wo-
jewództwie warmińsko-
-mazurskim i lubelskim, 

gdzie liczba zgonów na 
wsi była o ponad 30 osób 
większa niż w miastach.  

W 2012 r. najniższy 
poziom umieralności 
z powodu chorób układu 
oddechowego występo-
wał w południowo-za-
chodniej części kraju, 
tj. w województwach 
dolnośląskim, lubuskim 
i opolskim (poniżej 40 
zgonów na 100 tys. 
osób). Najwyższą nato-
miast umieralność odno-
towano w województwie 
mazowieckim, gdzie na 
każde 100 tys. ludności 
zmarło średnio 71 osób. 
W 2012 r. natężenie 
zgonów powodowane 
chorobami układu od-
dechowego było - poza 
województwem łódzkim 
- nieco wyższe na wsi niż 
w miastach. Maksymalne 
różnice notowano w wo-
jewództwie pomorskim 
(24 zgony na 100 tys. 
ludności).  

W 2012 roku najwięk-
sze natężenie zgonów 
z powodu chorób układu 
trawiennego zaobserwo-
wano w województwie 
łódzkim i śląskim: odpo-
wiednio 56 i 53 zgony 
na 100 tys. osób. Najko-
rzystniej wyglądała sytu-
acja w województwie 
podkarpackim, gdzie na 
każde 100 tys. ludności 
zmarło w następstwie 
chorób układu trawien-
nego 31 osób. Prawie we 
wszystkich wojewódz-
twach częstość występo-
wania zgonów z powodu 
chorób układu trawien-
nego była taka sama 
w miastach, jak i na wsi. 
Jedynie w wojewódz-
twie łódzkim i śląskim 
współczynnik zgonów 
dla miast był wyższy od 
analogicznego dla wsi 
o ponad 25%. Oprac. KO
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Śpieszmy się poznać Romów 
- zanim wszyscy wyjadą

Nie ma już prawdzi-
wych cygańskich tabo-
rów, nie błyszczą pod 
lasem ogniska i nie do-
biega stamtąd muzyka, 
do drzwi nie puka już 
Cygan sprzedający pa-
telnie (moja cygańska 
patelnia służy mi ponad 
30 lat i nie umywają się 
do niej żadne teflony). 
Gdy do mojego mia-
steczka przyjeżdżał 
wiosną tabor cygań-
ski, wszystkie dzieciaki 
biegły nad jezioro pod 
Wieżę Bismarcka (dłu-
go utrzymywała się ta 
niemiecka nazwa), gdzie 
stawały w kole kolorowe 
wozy, płonęły ogniska, 
a przy nich kręciły się 
dziewczyny w pięknych 
kolorowych spódnicach 
i chustach.  A w mło-
dzieńczych latach, gdy 
serce przygniatał ból 
z powodu jakichś pora-
żek albo wybuchał bunt 
przeciw zastanemu po-
rządkowi rzeczy, nieraz 
rodziło się pragnienie, 
żeby rzucić wszystko, 
wsiąść do cygańskiego 
wozu, pojechać w nie-
znany świat, zostawiając 
za sobą wszelkie urazy 
i kłopoty. 

Dziś mieszkają na 
sąsiedniej ulicy już nie 
Cyganie, a Romowie. 
Romską muzykę i rom-
skie stroje widzę i sły-
szę tylko na scenie i w 

telewizji. Dekret z 1964 
roku zabronił Cyganom 
wędrówek po kraju i na-
kazał osiedlanie się na 
stałe, a zamknięte grani-
ce nie pozwalały  prze-
mieszczać się do innych 
państw. Społeczność 
romska została policzo-
na, objęta prawem, ale 
nie odpowiednią opieką. 
Nieznajomość polskiego 
języka, różne uprzedze-
nia i złe stereotypy spra-
wiły, że romskie dzieci 
nie uczęszczały do szko-
ły, a ich ojcowie nie mieli 
pracy. Romskie rodziny 
żyły w biedzie i izolacji. 
Za to rodziło się ich po-
czucie tożsamości, dzia-
łacze społeczni Polskiej 
Romy nie tylko promują 
romską kulturę, ale i sta-
rają się podnieść poziom 
wykształcenia romskiej 
młodzieży, dbając jed-
nocześnie o to, żeby nie 
zapomniała romskiego 
języka, wydawane są 
romskie czasopisma 
i publikacje o historii, 
kulturze tego narodu.

Romowie w Elblągu
Elbląg od kilku lat re-

alizuje rządowy program 
na rzecz społeczności 
romskiej, dzięki które-
mu funkcjonuje świetlica 
romska, a dzieci rom-
skie otrzymują pomoc 
w adaptacji w środowi-
sku szkolnym. Wielka 

w tym zasługa pani Izy 
Stankiewicz - romskiej 
działaczki społecznej, 
która prowadzi świetlicę  
i pracuje jako asystent-
ka edukacji romskiej. 
Pani Iza zatrudniona 
jest w Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym nr 
2 w Elblągu. - Piszemy 
projekty w ramach pro-
gramu na rzecz społecz-
ności romskiej - mówi 
dyrektor Ośrodka, pani 
Krystyna Miezio - i ko-
ordynujemy te projek-
ty w mieście Elblągu, 
a także współpracujemy 
z Romami z innych miej-
scowości. Ze względu 
na to, że zatrudniona 
jest o nas pani Iza, nad-
zorujemy  merytorycz-
nie świetlicę romską. 
Teraz Fundacja Elbląg 
napisała projekt finan-
sowany z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, 
obejmujący różne za-
jęcia w świetlicy. Część 
tych zajęć odbywa się 
w naszej placówce. Są to 
zajęcia wyrównawcze, 
rekreacyjno - sportowe. 

W listopadzie planujemy 
obchody Światowego 
Dnia Romów, organizu-
jemy też różne spotka-
nia okolicznościowe.

Do przyjaciół pani 
Izy zalicza się też Tere-
sa Miłoszewska, od lat 
w ramach pracy w CSE 
„Światowid” działająca 
na rzecz integracji spo-
łecznej. Zauroczona 
kulturą romską posta-
nowiła zorganizować 
spotkanie integracyjne 
polskiej i romskiej mło-
dzieży, na którym Romo-
wie opowiedzą o sobie. 
Spotkanie odbyło się 30 
września w „Światowi-
dzie”, w niewielkim, 
ale zainteresowanym 
gronie. Sala Sceny na 
Piętrze udekorowana 
została cygańskimi chu-
stami, które pochodzą 
jeszcze z taborów i prze-
kazywane były z pokole-
nia na pokolenie. Była 
muzyka, poezja i taniec, 
a także znakomity gość 
- Stanisław Stankiewicz 
- dziennikarz, muzyk, 
poeta, założyciel pierw-

szego w Polsce czasopi-
sma romskiego „Rrom 
p-o drom”. Pan Stani-
sław jest znany poza 
granicami Polski i pełni 
funkcję wiceprzewodni-
czącego Europejskiego 
Forum Romów i Osób 
Wędrujących, dzia-
łającego przy Radzie 
Europy. Pełni też inne 
prestiżowe funkcje w or-
ganizacjach romskich. 
Na spotkaniu w Elblągu 
opowiadał o historii Ro-
mów, romskie legendy 
i zaprezentował pierw-
szy romski elementarz.

Polska młodzież do-
wiedziała się, że Romo-
wie około 1000 lat temu 
wyemigrowali z Indii po 
najeździe muzułmanów 
i poprzez Persję, Arme-
nię dotarli do Grecji, 
a następnie zawitali do 
różnych krajów Europy, 
prowadząc wędrowny 
tryb życia. W Polsce i w 
większości krajów euro-
pejskich pojawili się  na 
początku XV w. Do dziś 
zachowali wiele daw-
nych tradycji i tajemny 

Napisz do autora:
Teresa Bocheńska
dziennikarz 
teresa.bochenska@razemztoba.pl

fot. SOSW nr 2 w Elblągu
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Między nami seniorami...
W Olsztynie odbyła się dwudniowa konferencja pt. „Usługi na rzecz starzejącego się społeczeństwa”. jej celem było zwró-
cenie uwagi na usługi dla starszych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, a także dyskusja nad wyzwaniami 
i trendami związanymi z różnymi formami wsparcia seniorów.

W programie spo-
tkania, oprócz prelekcji 
i dyskusji, nie zabrakło 
też występów artystycz-
nych przygotowanych 
przez Uniwersytet III 
Wieku. Była to doskona-
ła okazja do spotkania 
zarówno z seniorami, 
jak również z osoba-
mi zaangażowanymi 
w działania na ich rzecz. 
Wśród zaproszonych 
gości byli m. in. przed-
stawiciele lokalnych sa-
morządów, jednostek 
organizacyjnych po-
mocy i integracji spo-
łecznej, uniwersytetów 
trzeciego wieku, środo-
wisk seniorskich, repre-

zentanci instytucji rynku 
pracy, kultury, oświaty 
i edukacji oraz organi-
zacji pozarządowych 
województwa warmiń-
sko-mazurskiego. Pre-
legenci poruszyli m. in. 
temat wspierania aktyw-
ności osób starszych, 
wyzwań i rekomen-
dacji w zakresie usług 
opiekuńczych w woje-
wództwie warmińsko-
-mazurskim, systemu 
opieki nad osobami 
starszymi, który jest ofe-
rowany przez Rodzin-
ne Domy Pomocy oraz 
nowych form wsparcia 
osób starszych. Uczest-
nicy konferencji wzięli 

też udział w panelu 
dyskusyjnym oraz dys-
kusjach w trzech gru-
pach tematycznych. 
Szczególną aktywność 
seniorów przedstawiła 
Alicja Rutecka, dyrektor 
Departamentu Sportu 
Urzędu Marszałkow-
skiego, która omówi-
ła efekty i osiągnięcia 
projektu sportowo-
-promocyjnego War-
mia Mazury Senior 
Games 2014. Podczas 
konferencji wystąpił 
też zespół „Aerodance 
dla seniorów” z War-
mińsko-Mazurskiego 
Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w Olsztynie. 

Drugi dzień konferencji 
rozpoczął się spotka-
niem Sieci na Rzecz Se-
niorów Warmii i Mazur. 
Równocześnie odby-
wały się trzy spotkania 
warsztatowe, skupione 
wokół m. in. aktywności 
ruchowej i turystycznej 
oraz bezpieczeństwa 

osób starszych. Zakoń-
czeniem VII Wojewódz-
kiej Konferencji z okazji 
Międzynarodowego 
Dnia Osób Starszych 
była prezentacja do-
brych praktyk w obsza-
rze usług i wsparcia dla 
osób starszych.

warmia.mazury.pl

kodeks postępowania, 
w którym podkreślony 
jest szacunek dla rodzi-
ny. Starsze pokolenie Po-
laków pamięta kolorowe 
cygańskie tabory, wędru-
jące po kraju. Po II woj-
nie światowej w Europie 
Romowie zmuszeni zo-
stali do osiedlania się na 
stałe. Zachowali swoją 
odrębność kulturową za 
wysoką cenę: narażając 
się na dyskryminację i ży-
cie w ubóstwie.

Nie można się obyć bez 
elementarza

Naród scala przede 
wszystkim wspólny 
język. Tu Romowie 
napotykają na dużą trud-
ność- nie ma jednolite-
go języka cygańskiego 
- romani, jest duża liczba 
różnych dialektów, któ-
re są głównie wynikiem 

zapożyczeń z języków 
krajów, w których prze-
bywają różne grupy 
Romów. Do tego do 
XX wieku Romowie nie 
mieli języka pisanego, 
nie było więc ustalonych 
żadnych zasad pisow-
ni i gramatyki. - Język 
romski należy do rodzi-
ny najstarszych języków 
europejskich - powie-
dział pan Stankiewicz 
- i muszę powiedzieć, 
że zawiera więcej san-
skrytu, niż język hindi. 
Nie wiadomo, czy język 
romski był kiedykolwiek 
pisany, ale chyba był, bo 
sanskryt ma swój zapis. 
Romowie przez wieki 
nie dbali o to, żeby ktoś 
poznał ich język, bo 
wystarczyło im, że się 
porozumiewali między 
sobą. -Zauważyliśmy - 
kontynuował pan Stani-

sław,  że nasi Romowie 
zaczęli mieszać języki 
- dwa słowa romskie, 
jedno polskie. 

Stało się oczywiste, 
że zachowanie czystości 
języka wymaga formy 
pisanej. Trzeba było za-
cząć od alfabetu. Alfabet 
romski został oficjalnie 
przyjęty w 1990 r., na 
IV Światowym Kongre-
sie Romów w Serocku. 
Następnym krokiem był 
elementarz, który uka-
zał się w Polsce  w roku 
2008. Stosowany jest 
w klasach, gdzie uczo-
ny jest język romski. Są 
szkoły, gdzie takie klasy 
powstają. Pan Stanisław 
Stankiewicz przywiózł ze 
sobą jeden egzemplarz 
elementarza i można 
było zobaczyć, że wy-
gląda podobnie jak 
jego polski odpowied-

nik. Przyjęcie alfabetu 
bardzo prędko zaowo-
cowało ukazaniem się 
różnego rodzaju wydaw-
nictw romskich. W Pol-
sce pierwszym pismem 
Romów - Cyganów jest 
„Rrom P-oDrom”.

Prawo to za mało - po-
trzebne jest zrozumienie

W Elblągu żyje obec-
nie 15 romskich rodzin, 
w nich 54 osoby, w tym 
21 dzieci. Ta mała spo-
łeczność ciągle topnie-
je, bo wielu młodych 
Romów wyjeżdża na 
Zachód w poszukiwa-
niu lepszych warunków 
do życia. W całej Pol-
sce wg Narodowego 
Spisu Powszechnego 
z 2011r. narodowość 
romską zadeklarowa-
ło ok. 17 tys. osób, ale 
inne badania pokazały, 

że językiem romskim 
posługuje się ponad 35 
tys. osób. W Europie 
liczbę Romów szacuje 
się na około 9 milionów. 
Niestety, pomimo wspa-
niałych haseł o równo-
ści wszystkich narodów, 
ras i religii, promowania 
praw człowieka, zakazu 
dyskryminacji - Romo-
wie nigdzie na naszym 
kontynencie nie czują 
się bezpiecznie. I na Za-
chodzie, i na Wschodzie 
Europy ciągle zdarzają 
się smutne incydenty 
nietolerancji i poniża-
nia romskich rodzin, 
nie mówiąc o braku 
opieki socjalnej.  Toteż 
takie spotkania, przeła-
mujące złe stereotypy, 
pozwalające się lepiej 
poznać i polubić, są bar-
dzo ważne.
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Informatyzacja w ochronie zdrowia
Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia nałożyła na podmioty lecznicze obowiązek odejścia 
od przetwarzania i gromadzenia dokumentacji medycznej w formie pisemnej i zastąpienia jej formą elektroniczną, oraz 
określiła obligatoryjne terminy wdrożenia cyfryzacji.

Jak przebiegają 
przygotowania na po-
ziomie centralnym, czy 
medyczne systemy in-
formatyczne wdrażane 
obecnie w szpitalach 
będą kompatybilne 
z systemem Platforma 
P1, jak rozwiązywać 
zaistniałe problemy w 
placówkach - pytania 
te były tematem konfe-
rencji „Informatyzacja 
w podmiotach leczni-
czych” zorganizowanej 
1 października wspólnie 
przez Wojewódzki Szpi-
tal Zespolony w Elblągu 
i Urząd Marszałkowski 
w Olsztynie.

Przedstawiciele pod-
miotów leczniczych 
podległych samorzą-
dowi województwa 
spotkali się z pracow-
nikami Centrum Syste-
mów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
w Warszawie (CSIOZ) 
odpowiedzialnymi za 
ogólnopolską cyfryza-
cję ochrony zdrowia.

Na przełomie 2012 
/2013 wystartowała 
zrealizowana przez 
CSIOZ „Platforma 
Udostępniania on-line 
Przedsiębiorcom Usług 
i Zasobów Cyfrowych 
Rejestrów Medycznych” 
(P2). To bardzo ważne 
narzędzie służące do 
utrzymania i udostęp-
niania rejestrów me-
dycznych. Na P2 są już 
rejestry aptek i hurtow-
ni farmaceutycznych, 
rejestry leków. Widać 
pierwsze efekty po-

rządkowania około 30 
rejestrów związanych 
z medycyną, prowadzo-
nych dotychczas przez 
różne instytucje - np. 
rejestr podmiotów wy-
konujących działalność 
leczniczą, centralny re-
jestr lekarzy, centralny 
rejestr pielęgniarek i po-
łożnych, czyli centralny 
wykaz usługodawców, 
pracowników medycz-
nych oraz usługobior-
ców.

Platforma P2 ściśle 
wiąże się z projektem 
P1 - „Elektroniczną Plat-
formą Gromadzenia, 
Analizy i Udostępnia-
nia zasobów cyfrowych 
o Zdarzeniach Medycz-
nych”, mającą bardzo 
duży wpływ na udosko-
nalenie procesu lecze-
nia pacjentów.

Jedną z kluczowych 
funkcjonalności P1 jest 
Internetowe Konto Pa-
cjenta. Pacjent znajdzie 
tam informacje wpro-
wadzone przez lekarza 
i farmaceutę. Natomiast 
personel medyczny uzy-
ska informacje, z jakich 
usług medycznych pa-
cjent dotychczas ko-
rzystał, kiedy i kto ich 
udzielał. Nie będzie tam 
danych medycznych, 
lecz informacja, gdzie 
się one znajdują (zakres 
danych dostępnych dla 
lekarza określi pacjent).

Dokumentacja me-
dyczna w wersji elektro-
nicznej (EDM) nie jest 
w szpitalach nowością. 
Część „Biała” systemów 

informatycznych w szpi-
talach, interpretowana 
jako cały szereg funk-
cjonalności (modułów) 
lub osobnych podsys-
temów, programów 
wykorzystywanych 
bezpośrednio przy re-
alizacji procesu leczenia 
(np. rejestracja danych 
pacjentów, planowa-
nie wizyt, wystawia-

nie skierowań, zleceń, 
oprogramowania wyko-
rzystywane w diagnostyce 
i w stacjach kompu-
terowych diagnostyki 
obrazowej i inne ucyfro-
wienie szpitala), stanowi 
podstawowe repozyto-
rium szpitala, w którym 
tworzone są jednostko-
we dane medyczne.

Nie wszystkie dane 

medyczne sporządza-
ne są w formie elek-
tronicznej, nawet te 
opracowane w wersji 
elektronicznej mają 
różne formy, szablony, 
znaki w zależności od 
specjalności medycznej, 
od szpitala. Proces prze-
noszenia dokumentacji 
medycznej do postaci 
elektronicznej, jej stan-
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lekarza, wprowadzenie 
elektronicznej karty 
ubezpieczenia zdro-
wotnego, informacja 
o dostępności leków 
i najważniejsze - dosto-
sowanie podmiotów 
leczniczych do wymia-
ny danych z Systemem 
Informacji Medycznej 
(SIM).

Wprowadzenie no-
woczesnej cyfryzacji 
na poziomie szpitala, 
przychodni czy regio-
nu to działanie w trójką-
cie: podmiot leczniczy, 

E-zwolnienie lekiem na 
nadużycia?
Zamiast wypisywać papierowy druk, lekarz prześle informację do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz pracodawcy drogą 
elektroniczną. E-zwolnienie będzie dostarczane do płatników składek 
przez skrzynkę podawczą ZUS na profil informacyjny płatnika. Choć 
z e-zwolnień będzie można korzystać od 2015 r., to okres przejściowy 
będzie trwał jeszcze przez 3 lata. Obok elektronicznych zwolnień 
nadal będą więc honorowane tradycyjne papierowe druki. Od 2018 r. 
obowiązywać będą już wyłącznie e-zwolnienia.

Obok e-zwolnienia 
przesyłanego elektro-
nicznie, pacjent będzie 
mógł otrzymać jego 
wydruk zaopatrzony 
w podpis i pieczątkę le-
karza. Wydruk będzie 
sporządzany na prośbę 
pacjenta, np. w przy-
padkach, gdy praco-
dawca nie posiada 
profilu informacyjne-
go, na który przekazuje 
się zwolnienie.

W wyjątkowych sy-
tuacjach, np. w czasie 
wizyty domowej, gdy 
lekarz nie ma dostępu 
do internetu, możliwe 
będzie wystawienie 
zwolnienia na papie-
rowym blankiecie, któ-
ry lekarz wydrukuje ze 

swojego profilu. Blan-
kiety te będą rejestro-
wane przez system.

Nowe regulacje 
poprawią m.in. efek-
tywność obsługi za-
świadczeń lekarskich, 
skrócą czas wystawia-
nia zaświadczeń przez 
lekarzy oraz zniosą 
obowiązek pracowni-
ka przekazywania pa-
pierowego zwolnienia 
do pracodawcy.

Wprowadzenie e-
-zwolnień pozwoli 
też wyeliminować 
nadużycia. Obecnie 
w przypadku krótko-
okresowych zwolnień 
lekarskich kontrola 
ZUS była praktycznie 
niemożliwa. Zanim 

zwolnienie trafiało fi-
zycznie do ZUS czę-
sto kończył się okres, 
na który zostało wy-
stawione. Teraz ZUS 
będzie mógł je natych-
miast zweryfikować.

Dzięki e-zwolnie-
niom ZUS, zaoszczę-
dzi tylko w przyszłym 
roku ok. 212 mln zł. 
Oszczędności będą 
możliwe m.in. dzięki: 
eliminacji nadużyć 
i usprawnieniu prowa-
dzenia kontroli, zmniej-
szeniu zatrudnienia 
osób obsługujących 
papierowe druki oraz 
rezygnacji z druku 
bloczków ze zwolnie-
niami, co rocznie kosz-
towało 1,3 mln zł. Red.

daryzacja i wymiana 
EDM pomiędzy pla-
cówkami medycznymi 
to ogromny skok tech-
nologiczny. W pierwszej 
kolejności standaryza-
cja EDM przygotowana 
przez CSIOZ obejmie 
dokumenty: e-recepta, 
e-skierowanie, e-zlece-
nie (na środki pomoc-
nicze i ortopedyczne) 
i e-zwolnienia (usługa 
zintegrowana z usługą 
świadczoną przez ZUS). 
Następne kroki to e-re-
jestracja na wizytę do 

dostawcy systemów IT 
i tworzące platformę 
P1 Centrum Syste-
mów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia. Do 
tego należy dołączyć 
współpracujące z nimi 
instytucje np. NFZ, MZ, 
ZUS, GUS, organy two-
rzące.

Zabezp ieczen ie 
wszystkich uczestni-
ków procesu cyfryzacji 
przed niepotrzebnym 
nadmiarem danych, 
niespójnością prze-
biegu procesów re-

alizowanych na styku 
różnych instytucji, 
uniknięcie dużych strat 
materialnych, zapew-
nienie bezpieczeństwa 
i dostosowanie się do 
zmieniających się uwa-
runkowań prawnych - to 
główne dążenia placó-
wek medycznych w pro-
cesie informatyzacji. 
Następstwem tego i ko-
lejnych spotkań będzie 
wypracowanie projektu 
modelu bezpiecznego 
gromadzenia i przecho-
wywania elektronicznej 

dokumentacji medycz-
nej dla podmiotów 
podległych Warmińsko-
-Mazurskiemu Urzędo-
wi Marszałkowskiemu 
oraz pozostałych pod-
miotów leczniczych 
regionu Warmii i Ma-
zur z uwzględnieniem 
jego komplementarno-
ści z krajowymi i regio-
nalnymi projektami w 
zakresie e-zdrowia.

Mirosława 
Mioduszewska

Recepta nawet na rok
W przypadku chorób przewlekłych lekarz może 
wypisać choremu leki nawet na rok,  a nie - jak 
było do tej pory -  maksymalnie na trzy miesiące. 
jest to możliwe, dzięki wejściu w życie na począt-
ku października ustaw z tzw. pakietu kolejkowego, 
przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Przepisy 
wyd łuża ją 
czas, na jaki 
lekarz bę -
dzie mógł 
w y s t a w i ć 
pacjentowi 
z chorobami 
przewlekły -
mi receptę 
z trzech do nawet dwu-
nastu miesięcy, co daje 
łącznie 360 dni stoso-
wania. Na jednej recep-
cie - w myśl nowego 
rozporządzenia - lekarz 
nie może przepisać 
leku na więcej niż na 4 
miesiące (120 dni) sto-
sowania.  Trochę inaczej 
wygląda sytuacja w przy-
padku recept na środki 
antykoncepcyjne. Tutaj 
lekarz może wystawić do 
sześciu recept na nastę-
pujące po sobie okresy 
stosowania nieprzekra-
czające łącznie sześciu 

miesięcy przyjmowania 
środków. Ma to doprowa-
dzić do tego, by zmniej-
szyć ilość wizyt u lekarza 
mających na celu tylko 
przedłużenie recepty. 

Zmiany wprowadziły 
również tzw. poradę re-
ceptową, czyli możliwość 
wypisania kolejnej recep-
ty, bez konieczności wi-
zyty lekarskiej. Ponadto, 
receptę będzie mogła 
odebrać osoba upoważ-
niona przez pacjenta. 
Od 2016 r. możliwość 
wypisywania recept na 
niektóre leki mają zyskać 
także pielęgniarki.   Red.
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Kompleksowe leczenie onkologiczne w Elblągu?
4 października odbyły się drzwi Otwarte w działającym od stycznia tego roku przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Elblągu nowoczesnym Centrum Radioterapii i Usprawniania. jego utworzenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie 
mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na podobną placówkę. do tej pory wielu chorych musiało dojeżdżać 
na zabiegi radioterapeutyczne do Olsztyna lub Gdańska. Teraz mieszkańcy Elbląga i okolic mają dostęp do pełnego, kom-
pleksowego leczenia onkologicznego. Od stycznia br. placówka przyjęła już ponad tysiąc chorych.

Najskuteczniejsze - le-
czenie skojarzone

- Radioterapia, obok 
chirurgii onkologicznej 
i chemioterapii to naj-
skuteczniejsza metoda 
walki z rakiem. Onko-
logia jest leczeniem 
wielodyscyplinarnym, 
więc o nowoczesnym 
i skutecznym lecze-
niu możemy mówić 
dopiero w przypadku 
skojarzenia tych trzech 
metod. Ogromną rolę 
w całym tym procesie 
odgrywa także psycho-
onkologia, która wciąż 
się rozwija. Mamy wiele 
przypadków świadczą-
cych o tym, że pacjent 
będący w dobrostanie 
psychicznym po lecze-

niu nowotworowym, 
dużo łatwiej powraca 
do normalnego życia - 
wyjaśnia dr n. med. Piotr 
Winczura, specjalista 
onkolog i radioterapeu-
ta. - Kiedyś nie było tak 
rozwiniętej diagnosty-
ki i wiele nowotworów 
nie było rozpoznawa-
nych. Teraz dzięki no-
woczesnej aparaturze 
i większej świadomości 
społeczeństwa, można 
rozpoznać tych nowo-
tworów więcej i skutecz-
nie je leczyć - dodaje.

Zainteresowanie pod-
czas Drzwi Otwartych 
było spore. Można było 
zobaczyć, jak mieszka-
ją pacjenci, zwiedzić 
pracownie, gdzie wy-

konuje się m.in. maski 
dla pacjentów oraz 
tomografię, przyjrzeć 
się specjalistycznemu 
sprzętowi oraz podej-
rzeć, jak wygląda praca 
fizyka medycznego nad 
planowaniem leczenia. 
Oprócz pojedynczych 
osób oraz pacjentów, 
placówkę odwiedziły 
także grupy szkolne. 
Jedną z nich stanowili 
uczniowie z III Liceum 
Ogólnokształcącego 
z klas o profilu biolo-
giczno-chemicznym.

- Wizyta bardzo mi się 
podobała. Jestem pod 
ogromnym wrażeniem 
profesjonalnego sprzę-
tu medycznego i całej 
placówki - powiedział 

Patryk Sobolewski, 
uczeń z III LO.

Placówka na mia-
rę XXI wieku

Na Centrum Ra-
dioterapii składają 
się nowoczesne 
pracownie akce-
leratorów służące 
do naświetlań, 3 
gabinety lekarskie, 
gabinet zabiego-
wy, modelarnia, 
pracownia tomo-
grafii, poczekalnia 
dla pacjentów oraz 
pracownia plano-
wania leczenia, nad 
którą czuwa zespół 
doświadczonych 
lekarzy i fizyków 
medycznych. Cen-
trum Radioterapii 
zostało doskonale 

wyposażone w szereg 
udogodnień w razie ho-
spitalizacji. Dysponuje 
22 klimatyzowanymi 
pokojami z miejscami 
na 50 pacjentów. Sale 
są dwu- oraz trzy-oso-
bowe, a w każdej z nich 
znajduje się osobna to-
aleta, szafki, lodówka 
i telewizor, ponadto dla 
pacjentów udostępnio-
no bezpłatną sieć Wi-Fi, 
pokoje zostały wyposa-
żone w stałą łączność 
przywoławczą z pie-
lęgniarką i lekarzem. 
W Centrum Radiotera-
pii całodobową opiekę 
nad hospitalizowanym 
pacjentem sprawują 22 
pielęgniarki. Na oddzia-

le pracuje 6 lekarzy ze 
specjalnością z zakresu 
onkologii i radioterapii, 
dla odwiedzających 
pacjenta przygotowa-
no dwa specjalne po-
koje odwiedzin, gdzie 
można skorzystać 
z bezpłatnego inter-
netu, poczytać gaze-
tę lub napić się kawy 
czy herbaty. Budynek, 
w którym przebywają 
pacjenci, jest przyjazny 
dla osób niepełnospraw-
nych.

Najważniejsza jest pro-
filaktyka

Jak podkreśla lek. 
med. Katarzyna Nazim-
-Kociorska, specjalista 
chorób wewnętrznych, 
przyszłością onkologii 
jest profilaktyka. Naj-
większa umieralność 
jest wciąż od wielu lat 
wśród nowotworów 
płuc, jelita oraz pier-
si. Co zatem może 
nas uchronić?

- Przede wszystkim 
zdrowa dieta, wysiłek 
fizyczny, bowiem redu-
kuje stres, który bardzo 
często jest powodem 
chorób nowotworo-
wych, rzucenie palenia 
oraz regularne badania 
przesiewowe. Ważne 
jest także, aby obser-
wować swój organizm 
i nie lekceważyć niepo-
kojących objawów - ra-
dzi lek. med. Katarzyna 
Nazim-Kociorska.

fot. Aleksandra Garbecka

Napisz do autora:
Aleksandra Garbecka
dziennikarz
aleksandra.garbecka@
razemztoba.pl
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Turystyka medyczna szansą?
Nie od dziś mówi się, że 

Elbląg dzięki swojemu poło-
żeniu powinien stawiać na roz-
wój turystyki. Elbląskie Stare 
Miasto, Kanał Elbląski, Wyso-
czyzna Elbląska czy też Zalew 
Wiślany to jedne z głównych 
atrakcji przyciągających tury-
stów, których z roku na rok jest 
coraz więcej. Niestety więk-
szość z nich spędza w Elblągu 
tylko kilka godzin, traktując 
miasto jako jeden z punktów 
na planie swoich podróży. 
Warto zastanowić się, jakie 
usługi zatrzymałyby turystów 
na dłużej z wykorzystaniem 
istniejącej bazy.

Dobrym przykładem jest tu-
rystyka medyczna (w tym tury-
styka dentystyczna i wellness). 
Polega ona na celowym prze-
mieszczaniu się do obcego 
państwa z zamiarem poddania 
się tam planowanemu lecze-
niu w celu ratowania zdrowia, 
podniesienia jakości życia lub 
poprawy wyglądu, z przyczyn 
finansowych czy jakościowych 

niejednokrotnie połączonym 
ze zwiedzaniem odwiedzane-
go miejsca.

Na turystykę medyczną 
składają się dwa rodzaje usług: 
usługa medyczna oraz usługa 
turystyczna

W przypadku naszego mia-
sta obie te usługi coraz bar-
dziej się rozwijają i znajdują 
się na wysokim poziomie. Jeśli 
chodzi o usługi medyczne, to 
warto mieć na uwadze usłu-
gi świadczone przez lekarzy, 
pielęgniarki i fizjoterapeutów, 
w szpitalach, ambulatoriach, 
jak również usługi świadczone 
przez laboratoria medyczne 
i gabinety dentystyczne. Nie 
można ponadto zapominać 
o usługach wellness.

Dużym plusem jest bliskość 
Portu Lotniczego w Gdańsku, 
oferującego dogodne, w tym 
niskokosztowe połączenia 
z potencjalnymi rynkami, 
w których usługi medyczne są 
kilkakrotnie droższe niż w Pol-
sce. Do głównych klientów 

korzystających ze świadczeń 
zdrowotnych zalicza się Niem-
ców, Norwegów, Szwedów, 
obywateli z Wysp Brytyjskich, 
a także mieszkańców Kalinin-
gradu.

Nasuwa się pytanie, co 
Elbląg może zyskać dzięki 
promocji turystyki medycz-
nej? Przede wszystkim dzięki 
zwiększonej ilości turystów 
odwiedzających miasto zyska 
baza hotelowa, a także gastro-
nomiczna. Zyskają również 
gabinety odnowy biologicz-
nej i masażu, gabinety kosme-
tyczne, dentystyczne, a także 
chirurgii estetycznej. Zyskać 
mogą elbląskie szpitale oferu-
jące swoje usługi komercyjne. 
Rozwój turystyki medycznej 
ma wpłynąć na zwiększe-
nie zainteresowania naszym 
miastem, a także przełożyć 
się na powstawanie nowych 
miejsc pracy.

Warto już dziś podjąć dzia-
łania mające na celu rozwój 
turystyki medycznej w Elblągu. 

Istotne jest określenie jednost-
ki koordynującej zadania (sto-
warzyszenie, klaster, miasto), 
znalezienie zainteresowanych 
podmiotów skłonnych do 
współpracy,  wypracowanie 
form wspólnych działań, przy-
gotowanie materiałów promo-
cyjnych, uzyskanie wsparcia 
finansowego (środki budżeto-
we, a także pozabudżetowe).

Nie czekajmy, aby nie było 
za późno. Turystyka medyczna 
może być szansą na rozwój 
turystyczny naszego miasta.

Robert Turlej

fot. sxc.hu

www.razemztoba.plwww.razemztoba.pl
Znajdź nas na Facebooku!
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Można cieszyć się życiem z białą laską u boku
Koło Polskiego Związku Niewidomych w Elblągu, jak co roku,  z wigorem świętowało dzień Białej Laski – symbolu i nieodzownej 
pomocnicy osób niewidomych. Z  białą laską kroczą coraz odważniej  po naszych ulicach, choć ciągle nie bez przeszkód.

Po wielu przygo-
towaniach nadszedł 
wreszcie ten szczegól-
ny dzień: Dzień Białej 
Laski – wiernej towa-
rzyszki niewidomych 
i słabowidzących. Duża 
sala bankietowa Kawiar-
ni u Aktorów była pełna, 
w większości starszych 
pań i panów – członków 
Koła PZN z Elbląga i po-
wiatu elbląskiego.  Były 
życzenia, wzruszające 
podziękowania dla za-
służonych wolontariuszy 
i przyjaciół, apetyczny 
poczęstunek i zabawa, 
która miała trwać do 
białego rana. Do zaba-
wy nastroiły występy 
artystyczne zespołów 
muzycznych „Trauguttki” 
i „Uśmiech”. Ten ostat-
ni powstał niedawno, 
w ramach warsztatów 
muzycznych prowadzo-
nych przez Koło. Było 
czego posłuchać i na 
co popatrzeć: wigoru 
i fantazji dojrzałym  ar-
tystkom i artystom może  
pozazdrościć niejeden 
młody człowiek.

Tadeusz Milewski – kan-
dydat środowiska osób nie-
pełnosprawnych do Sejmiku 
Wojewódzkiego

Na uroczystość przy-
było sporo zaproszo-
nych gości z miejskich 
urzędów i instytucji oraz 
zaprzyjaźnionych orga-

nizacji pozarządowych. 
Wśród nich znalazł się 
Tadeusz Milewski, wie-
loletni i zasłużony dzia-
łacz społeczny, sekretarz 
Zarządu Okręgu PZN 
w Olsztynie i Prezes 
Warmińsko-Mazurskiego 
Sejmiku Osób Niepełno-
sprawnych.

Pan Tadeusz zdecydo-
wał się kandydować do  
Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskie-
go. Jak oświadczył, ma 
zamiar zajmować się 
różnymi ważnymi spra-
wami w województwie, 
jednak w szczególności 
problemami osób nie-
pełnosprawnych. Uwa-
ża, że wciąż jest za dużo 
różnego rodzaju barier 
wykluczających te oso-
by z życia społecznego 
i nieustannie trzeba sta-
rać się je usuwać. –Trze-
ba w końcu wprowadzić 
w życie Kartę Praw Osób 
Niepełnosprawnych, 
uchwaloną przez Sejm 
w 1997r., która ciągle nie 
jest respektowana – po-
wiedział . Zapytaliśmy czy 
widzi możliwość wspar-
cia spółdzielni inwalidów, 
które od pewnego czasu 
borykają się z ogromny-
mi problemami. Tadeusz 
Milewski odpowiedział: 
- różnie się o tym mówi. 
Stawia się dużo na otwar-
ty rynek pracy. Może to 
jest lepsza forma, bo to 

jest także rehabilitacja 
społeczna, ale nie wszy-
scy sobie poradzą na 
otwartym rynku pracy.  
Trzeba zapewnić  miejsca 
pracy w spółdzielniach in-
walidów dla tych najbar-
dziej poszkodowanych . 
W najtrudniejszej sytu-

acji są osoby niewidome, 
trudno jest dostosować 
dla nich stanowisko  pra-
cy. Jest też ograniczenie 
zawodów, które mogą 
wykonywać: osoba niewi-
doma nie może być np. 
kierowcą. Pewne zawody 
są już z góry wyłączone . 
Ale jest dużo zawodów, 
które może wykonywać 
osoba niewidoma, bo  
elektronika się tak pięknie 
rozwija i są coraz więk-
sze możliwości pracy na 
komputerze, na innych 
oprzyrządowaniach - na-
prawdę to jest rewolucja 
w samodzielnym egzy-
stowaniu osoby niepeł-
nosprawnej. W tej chwili 
kilka organizacji zajmuje 

się zatrudnieniem wspo-
maganym. Realizujemy 
właśnie projekt zatrudnie-
nia wspomaganego osób 
niewidomych i słabo wi-
dzących, mamy kontakty 
ze Szkocją, Anglią, gdzie 
czerpiemy z ich doświad-
czeń. Ten projekt jest 

w pełni zaawansowany, 
organizowane są spotka-
nia, konferencje i myślę, 
że przyniesie bardzo do-
bre efekty. 

Koło PZN w Elblągu ma 
ofertę dla każdego

W przerwie uroczy-
stości udzieliła krótkiego 
wywiadu Janina Maksy-
mowicz – Prezes Koło 
PZN w Elblągu.

Co najbardziej doskwie-
ra osobom niewidomym 
i słabo widzącym w Elblągu?

W tej chwili tak na-
prawdę, z uwagi na ak-
cję, którą przeprowadziło 
nasze Koło - usuwania ba-
rier architektonicznych 

w Elblągu i w powiecie, 
sytuacja nie jest aż tak 
drastyczna, jak kilka lat 
temu, kiedy  przestrzeń 
publiczna zupełnie nie 
była dla nas dostosowa-
na. Gdy zwróciliśmy się 
do firm, urzędów z naszą 
sugestią, żeby rozwiązać 

ten problem, okazało się, 
że miasto zmieniło zupeł-
nie swój wygląd: w wielu 
miejscach pojawiły się 
oznakowania schodów, 
Urząd Miejski zwraca się 
do nas o opinię w sprawie 
dostosowania instalacji 

Napisz do autora:
Teresa Bocheńska
dziennikarz 
teresa.bochenska@razemztoba.pl
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dźwiękowych do naszych 
potrzeb,  w sprawie do-
stosowania infrastruktury 
przystanków komunikacji 
miejskiej, ZKM nie po-
dejmuje żadnych decyzji 
bez konsultacji z nami, 
jeśli chodzi o dostosowa-
nie autobusów i  tramwaji 
do naszych potrzeb. Są 
oznakowane fakturo-
wo końce chodników 
i schodów. Mamy pewien 
kłopot  ze schodami te-
renowymi na ulicach, 
w parkach, ale nad tym 
będziemy powoli praco-
wać z władzami Miasta, 
może z firmami, ze skle-
pami , które w pobliżu 
funkcjonują i myślę, że 
ten problem też da się 
załatwić. Bardzo dobrze 
układa się współpraca 
z Urzędem Miasta- tu 
ukłon w stronę Depar-
tamentu Społecznego. 

Wszelkie nasze propo-
zycje, wnioski składa-
ne o dofinansowanie 
z PFRON takich imprez, 
jak dzisiejsza,  czy warsz-
tatów arteterapii,  zespołu 
„Uśmiech”, innych dzia-
łań skierowanych do 

bardzo wielu osób, spoty-
kały się z przychylnością 
i dostaliśmy na to jakieś 
środki. Nie są to wielkie 
pieniądze, ale naprawdę 
ułatwiają nam pracę.  

jakie jeszcze postulaty 
macie do nowego samorzą-
du, który zostanie wybrany?

Dobrze by było zain-
teresować się zatrudnie-
niem osób niewidomych 
i słabo widzących oraz 
rehabilitacją zawodową. 
Oprócz starszych osób, 
w naszym kole są też lu-
dzie w wieku aktywności 
zawodowej. Oczekujemy 
też ze strony samorządu 
większego wsparcia orga-
nizacji pozarządowych, 
w sensie udziału – nie 
mówię, że w zarządza-
niu – ale w przyjmowaniu 
naszych sugestii.  Bardzo 
walczy o to ESWIP, Fun-

dacja Elbląg. Niby są pro-
wadzone konsultacje, ale 
mam wrażenie, że pozo-
stajemy jakby poza nie-
widoczną barierą, brak 
takiego otwarcia. Myślę, 
że władze samorządowe 
powinny otworzyć się na 

nasze postulaty 
. Wszystko tak 
się rozmywa: 
niby mamy ja-
kiś program, 
niby wiemy, 
czego organi-
zacje pozarzą-
dowe oczekują 
od władz, ale 
gdzieś to po-
tem ginie, nie 
jest tak napraw-
dę realizowa-
ne - dlatego, że nie ma 
tam nas. Może powin-
niśmy kandydować do 
władz samorządowych  
i uczestniczyć bezpo-
średnio w podejmowa-
niu uchwał, przynajmniej 
mielibyśmy wpływ na de-
cyzje, jakie zapadają na 
różnych szczeblach.

jednym z planowanych 
działań miejskiego progra-
mu jest utworzenie ciągu 
edukacyjnego dla dzieci 
z dysfunkcją wzroku. Czy 
możecie w tym pomóc?

Należałoby w dużym 
stopniu zaangażować do 
tego zadania tyflopeda-
gogów. Temat jest mi 
znany, bo różne szkoły 
zwracały się do nas o po-
moc, nie mają nawet ma-
teriałów , na podstawie 
których mogłyby pra-
cować. Miałam własne 
podręczniki wydane 
przez PZN przed iluś 
tam laty, ale są jeszcze 
dobre i wiem, że szkoły 
z nich korzystają.   Polski 
Związek Niewidomych 
ma specjalistów od edu-
kacji dzieci z dysfunkcją 
wzroku i moglibyśmy zor-
ganizować szkolenia dla 
nauczycieli. Jednak nie 
wiemy, ile tak naprawdę 
jest takich dzieci. W na-
szym Kole mamy 14 dzie-

ci w wieku od 6 – 16 lat. 
Starsze dzieci już sobie 
radzą, ale maluchy są po-
zbawione takiej pomocy. 
A przecież wielu takich 
dzieci i młodzieży nie 
znamy. Przede wszyst-
kim trzeba się zwrócić 
do szkół z zapytaniem, 
czy mają rozeznanie, ile 
jest dzieci niewidomych 
i słabo widzących.

Czym zajmuje się Koło 
pomiędzy dniami Białej La-
ski?

Prowadzimy wiele 
działań. Są to duże ak-
cje, takie jak ta na rzecz li-
kwidacji barier w mieście 
i powiecie, o której wspo-
mniałam i stałe działania 
na rzecz naszych człon-
ków: w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca 
o godz. 14.00 odbywa-
ją się spotkania; w każdy 
wtorek prowadzone są 
warsztaty muzyczne, na 
których powstał zespół 
„Uśmiech”; w środy dzia-
ła sekcja sportowa – sza-
chy, warcaby, bowling; 
trwa III edycja warszta-
tów arteterapii „Barwa 
i kształt dotyku” – na wio-
snę planujemy wystawę 
prac uczestników. Mamy 
młodego wolontariusza,  
zdolnego informatyka, 
który każdego chętnego 
uczy obsługi komputera 

i telefonu wraz z progra-
mami i urządzeniami 
specjalistycznymi dla 
niewidomych.  Planu-
jemy utworzenie grupy 
turystycznej. Zapraszamy 
wszystkich członków do 
udziału w tych zajęciach 
– każdy może tu znaleźć 
coś dla siebie.

Bardzo ważne szko-
lenia prowadzi Okręg 
PZN w Olsztynie: m.in. 
uczy pisma punktowego 
Braille’a, prowadzi szko-
lenia komputerowe I i II 
stopnia, uczy czynności  
dnia codziennego, w tym 
poruszania się z białą la-
ską. Poruszania się z białą 
laską instruktor uczy indy-
widualnie, w miejscu za-
mieszkania danej osoby.

Jak widać, Związek 
Niewidomych wiele 
widzi , a elbląskie Koło 
mimo bardzo skromnych 
środków, ma całkiem 
niezłą ofertę rehabilita-
cji społecznej i spędza-
nia wolnego czasu dla 
niewidomych i słabo wi-
dzących mieszkańców 
Elbląga i powiatu.  Na-
tomiast dużo zostało do 
zrobienia w dziedzinie 
edukacji i zatrudnienia 
– tu wiele zależeć bę-
dzie od nowych władz 
samorządowych, które 
niedługo wybierzemy.
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E-urzędniczka
Wirtualna urzędnicz-

ka ma na celu ułatwienie 
mieszkańcom, przedsię-
biorcom i turystom do-
tarcie do odpowiednich 
treści znajdujących się 
na stronie www.elblag.
eu bez potrzeby prze-
glądania wielu pod-
stron i czasochłonnych 
poszukiwań w gąszczu 
informacji. Specjalną 
pionową zakładkę moż-
na odnaleźć w lewym 
górnym rogu miejskiej 
strony internetowej. 

Wystarczy wpisać 
w odpowiednie okien-

ko pytanie lub wybrać 
jeden z podanych tema-
tów. Wirtualna Urzęd-
niczka działa w oparciu 
o mechanizmy sztucznej 
inteligencji, dzięki cze-
mu rozumie pytanie 
i natychmiast znajduje 
odpowiedź, bądź kieru-
je do miejsca, w którym 
się ona znajduje.

Przygotowana baza 
zawiera odpowiedzi 
związane z około 200 
tematami z różnych 
dziedzin życia. Doty-
czą one: dowodów 
osobistych, praw jazdy, 

rejestracji pojazdów, 
ewidencji ludności, dzia-
łalności gospodarczej, 
Urzędu Stanu Cywilne-
go, a także innych za-
gadnień z zakresu spraw 
społecznych, polityki 
gospodarczej i nieru-
chomości, geodezji, 
zagadnień architekto-
niczno-budowlanych, 
dochodów, środowiska, 
edukacji.  Baza odpo-
wiedzi będzie sukce-
sywnie rozwijana na 
podstawie pytań poja-
wiających się od miesz-
kańców.

Ratownicy z nową bazą

Dobiega końca pro-
jekt „Rozwój nowocze-
snej stacji pogotowia 
ratunkowego poprzez 
budowę infrastruktury, 
zwiększenie pomocy 
medycznej i doświad-
czenia w regionie współ-
pracy transgranicznej”. 
Projekt jest partnerskim 
przedsięwzięciem re-
alizowanym wspólnie 

przez Wojewódzki Szpi-
tal Zespolony w Elblągu 
i Miejską Stację Pogoto-
wia Ratunkowego w Ka-
liningradzie.

W ramach polskiej 
części projektu na 
ukończeniu znajduje się 
bardzo poważna i kosz-
towna inwestycja, jaką 
jest przebudowa bazy 
zespołów wyjazdowych 

Nowa ulica w mieście
Podczas ostatniej 

sesji Rady Miejskiej 
elbląscy radni zde-
cydowali o wprowa-
dzeniu nowej ulicy na 
mapie Elbląga - Ofiar 
Sprawy Elbląskiej, któ-
ra wydzielona została 
podczas remontu dro-
gi nr 503.

W związku z reali-
zacją inwestycji dro-
gowej, polegającej 
na przebudowie ulicy 
stanowiącej ciąg drogi 
wojewódzkiej nr 503, 
wydzielono nową dro-
gę publiczną w ciągu 
ulicy Stoczniowej.

Jak podkreś la ją 
radni, Sprawa Elblą-

ska była najbar -
dziej odczuwalnym 
w Elblągu aktem sta-
linowskiego terroru 
- zdarzenia z nim 
związane rozpo -
czął wybuch pożaru 
w nocy z 16 na 17 
lipca 1949 r. w hali 
numer 20 Zakładów 
Mechanicznych im. 
Ś w i e r c z e w s k i e -
go. Następstwem 
zaś były represje 
i aresztowania pod 
zarzutem sabotażu. 
W świetle powyższe-
go podjęcie uchwały 
uznaje się za uzasad-
nione.

Prawie 4,5 tony 
żywności przyniosła 
w Elblągu zbiórka Po-
dziel się Posiłkiem. 
4,3 tony produktów 
spożywczych zebra-
no w  24 sklepach 
w Elblągu oraz 130 
kg w Jegłowniku. Bank 
Żywności serdecznie 
dziękuje elblążanom 
za wszystkie dary.

Zgodnie z sugestią 
Federacji Polskich 
Banków Żywności 
przeważają artykuły 
szczególnie przydat-
ne dla dzieci: płatki 

śniadaniowe, mleko, 
ryż, cukier, makaron. 
Jest sporo oleju, nie-
co mniej niż zwykle 
słodyczy. Wszystkie 
te produkty jeszcze 
w tym tygodniu trafią 
do placówek prowa-
dzących dożywianie 
dzieci i młodzieży, 
do organizacji opie-
kujących się dziećmi 
chorymi i niepełno-
sprawnymi, a także 
do wielodzietnych 
rodzin korzystają-
cych z pomocy spo-
łecznej.

Działu Ratownictwa Me-
dycznego WSZ w El-
blągu, mieszczącej się 
przy ul. E. Orzeszkowej 
6. Po zakończeniu prac 
elbląskie ratownictwo 
medyczne zyska naj-
nowocześniejszą bazę 
w województwie i jedną 
z najnowocześniejszych 
w kraju.

Zebrano 4,5 tony
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Terapia przez sztukę
W Centrum Spo-

tkań Europejskich 
„Światowid”, odbyły 
się warsztaty z dziedzi-
ny technik fusingu, mo-
zaiki szklanej i ceramiki 
przeprowadzone dla 
Elbląskiego Stowarzy-
szenia „Pro - Familia” 
z Elbląga, które niesie 
pomoc osobom niepeł-
nosprawnym, chorym 
psychicznie, ich rodzi-
nom, opiekunom oraz 
wszystkim tym osobom, 
które potrzebują wsparcia 
psychicznego. 

- Warsztaty, które od-
były się w pracowniach 
szkła artystycznego i ce-
ramiki, to nowe, ciekawe 
dla nas techniki - mówią 
instruktorzy. - Chcemy 
stworzyć możliwość 
pełnego uczestniczenia 
w zajęciach, które odwra-
cają uwagę od choroby 
i pozwalają odkryć pasje.

- Pracownia szkła ar-
tystycznego i ceramiki 
otwiera się na zajęcia 
z zakresu arteterapii - 
mówi Ludwika Załuska, 
prezes Stowarzyszenia 
„Pro - Familia”, a zarazem 

kierownik Środowiskowe-
go Domu Samopomo-
cy. - Chcemy w sposób 
praktyczny przekazywać 
wiedzę dotyczącą zagad-
nień technicznych i me-
rytorycznych. Przebieg 
szkolenia rozpoczął się 
od sposobów cięcia i ła-
mania szkła, nakładania 
fryt i pudrów szklanych. 
Nauczyliśmy się także 
posługiwania się szablo-
nami, tworzenia biżuterii, 
szlifowania krawędzi oraz 
ozdabiania luster techni-
ką mozaiki - dodaje.

Zajęcia sfinansowano 
z projektu Kampania Edu-
kacyjno - Informacyjna 
„Schizofrenia - Otwórzcie 
Drzwi” z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnospraw-
nych.

XIV dzień Papieski

Obchodzonemu 
w tym roku w niedzielę 
(12 października) dniu 
papieskiemu patrono-
wały słowa związane 
z kanonizacją papieża 
„Jan Paweł II - Świętymi 
Bądźcie”. Towarzyszące 
wspólnemu dziękczy-
nieniu przypomnienie 
pontyfikatu Jana Pawła 
II ma stanowić zachę-
tę do podążania drogą 
świętości we współcze-
snym świecie.

Nagrodę „Tuus” przy-
znano w Diecezji Elblą-
skiej już po raz ósmy. 
- Chodzi w niej o od-
wołanie do papieskie-
go pontyfikatu „Totus 
Tuus”, czyli „Cały Twój” 
- powiedział podczas 
dzisiejszej gali ks. dr 
Piotr Towarek. - Słowo 
„tuus” - „twój” oznacza 
kogoś, kto potrafi ob-
umierać dla siebie sa-
mego, będąc całkowicie 
nastawiony na pomoc 
innym. Wskazuje na ko-
goś, kto mówi słowami 
Jana Pawła: „jestem 
twój, do twojej dyspo-
zycji, pełen altruizmu 

i poświęcenia, oddaję 
siebie całkowicie”. 

Zgodnie z hasłem 
tegorocznych Dni Pa-
pieskich osoby nomi-
nowane do otrzymania 
nagrody „Tuus” starają 
się na co dzień kroczyć 
drogą ewangelicznych 
b ł o g o s ł aw i e ń s t w. 
Wśród wyróżnionych 
znalazły się: Krystyna 
Grzybicka - współ-
twórczyni Ośrodka Sa-
mopomocy dla Osób 
z Zaburzeniami Psy-
chicznymi, założyciel-
ka i prezes Elbląskiego 
Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom z Chorobą Al-
zheimera i Innymi Zabu-
rzeniami Psychicznymi; 
Wojciech Kaczorowski, 
prezes firmy budow-
lanej w Kwidzynie, 
a zarazem budowni-
czy kościoła św. Woj-
ciecha oraz klasztoru 
franciszkanów w Kwi-
dzynie, który wspomaga 
finansowo potrzebują-
ce dzieci; Ruch Wiara 
i Światło, który zajmu-
je się pracą z osobami 
niepełnosprawnymi 

intelektualnie (w El-
blągu działa przy pa-
rafiach św. Jerzego 
i św. Rodziny) oraz 
Celinę Orych, wielo-
letniego nauczyciela 
Zespołu Szkół Go-
spodarczych - współ-
organizatorkę ponad 
dwustu pielgrzymek, 
inicjatorkę wielu ak-
cji humanitarnych 
i charytatywnych, 
aktywistkę adopcji 
dziecka poczętego. 
Pamiątkowa statuet-
ka wręczona została 
ks. biskupowi Julia-
nowi Wojtkowskiemu 
- mariologowi, spe-
cjaliście od dziejów 
Diecezji Warmińskiej, 
a zarazem populary-
zatorowi kultu św. 
Wojciecha w Świę-
tym Gaju i tłumaczo-
wi średniowiecznych 
dzieł Jana z Kwidzyna, 
które poświęcone są 
patronce Diecezji El-
bląskiej, błogosławio-
nej Dorocie z Mątów.

Marta Kowalczyk

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania 
Kryzysowego od 1 listopada 2014 
r. do 31 marca 2015 r. zostaje uru-

chomiona bezpłatna, całodobowa infolinia dla 
osób bezdomnych o numerze 800 165 320. 
Przypominamy również, ze w okresie jesienno-
-zimowym osoby bezdomne mogą zgłaszać się 
do Domu dla Bezdomnych i Ośrodka Wspar-
cia i Interwencji Kryzysowej - Dom dla Matek 
z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy.ul. 
Nowodworskiej 49, Pogotowia Socjalnego przy 
Królewieckiej 102, Polskiego Czerwonego Krzy-
ża przy Placu Słowiańskim 13-14, Caritasu przy 
Zamkowej 17, tam otrzymają stosowną pomoc 
i schronienie w sytuacji zagrożenia życia. Można 
również dzwonić pod numer alarmowy Straży 
Miejskiej (tel. alarmowy: 986).

fot. UM Elbląg
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Bażantarnia - piękna i urokliwa, 
ale wymagająca nieustannej troski

PTTK Oddział Zie-
mi Elbląskiej wspólnie 
z wieloma partnerami 
zrealizował projekt pn. 
„Organizacja imprez tury-
styczno-krajoznawczych 
PTTK i wzmocnienie 
produktu turystyczne-
go-elbląskiej Bażantar-
ni”, wsparty finansowo 
przez Miasto Elbląg. 10 
października w Bibliotece 
Elbląskiej odbyło się spo-
tkanie podsumowujące 
przedsięwzięcie, na które 
przybyło liczne grono mi-
łośników leśnego parku.

Bażantarnia - las komu-
nalny w granicach Parku 
Krajobrazowego Wyso-
czyzna Elbląska, przed 
wojną owiany legendami 
teren wypoczynku elblą-
żan i cel turystycznych 
wycieczek mieszkańców 
Prus, jest też ulubionym 
miejscem dzisiejszych el-
blążan. Jak powiedzieli 
na wstępie gospodarze 
spotkania:  każdego dnia 
możemy spotkać tam 
spacerowiczów, rowerzy-
stów i tak sympatycznie 
nazywanych przez nas 
„kijkarzy”. W sezonie 
letnim można też usły-
szeć nastrojową muzykę 
z Muszli Koncertowej, na 
Górze Chrobrego zimą 
czekają atrakcje związa-
ne ze sportami zimowy-
mi a latem park linowy. 
Oprócz restauracji „My-
śliwska” są miejsca do wy-

poczynku i świętowania 
w gronach rodzinnych, 
towarzyskich, a także 
organizowania imprez 
rekreacyjno-sportowych. 
Jednak jest jeszcze dużo 
do zrobienia: zagospo-
darowanie szlaków tury-
stycznych, rewitalizacja 
dawnej małej architektury 
wymagają ciągłej pracy.

Bażantarnia jest też in-
tensywnie eksplorowana 
przez PTTK. Towarzystwo 
od dawna zabiegało 
z miernym skutkiem o od-
restaurowanie szlaków 
i większą dbałość o ten 
piękny leśny park, aż 
wreszcie wzięło sprawy 
w swoje ręce. W efekcie 
realizacji wymienione-
go na wstępie projektu 
powstały trzy produkty: 
nowe drogowskazy na 
wszystkich trasach tury-
stycznych, nowa mapa 
Bażantarni i film reklamo-
wy. Zaprezentował je Ka-
mil Zimnicki, koordynator 
projektu.- Bez pomocy 
pracowników zieleni 
miejskiej, nadleśnictwa, 
restauracji „Myśliwska”  
nie dalibyśmy rady. Po 
prostu wzięliśmy łopaty 
i kopaliśmy, a daszki przy-
gotował tartak Jagodno 
- opowiadał pokazując 
zdjęcia drogowskazów. 
Bardzo spodobał się 
uczestnikom spotka-
nia film „Bażantarnia 
Elbląska”, zrealizowany 

przez elblążan: Grze-
gorza Stycznia - zdjęcia 
i montaż oraz Kamila 
Zimnickiego - scenariusz 
i reżyseria.

Jak oznajmiła Agniesz-
ka Banaś - prezes elblą-
skiego Oddziału PTTK, 
film będzie pokazywany 
w całym kraju, promując 
nasze miasto. 

– Ten las miejski 
to dla wielu elblążan 
miejsce wypoczynku 
i rekreacji. Zielone płu-
ca miasta, przepiękna 
zieleń i ukształtowanie 
terenu, które zachęcają 
do kontaktów z przyro-
dą. To miejsce, którego 
urokiem zachwycają 
się mieszkańcy i turyści. 
Miejsce modne, gdzie 
na ścieżkach i szlakach 
spotkać można pieszych, 
rowerzystów, miłośników 
marszu z kijkami, rodzi-
ców z wózkami, osoby 
z czworonogami. Dzięki 
zakończonemu właśnie 
projektowi Bażantarnia 
zyskała przejrzyste ozna-
kowanie i mapy, które 

powinny uczynić jeszcze 
łatwiejszym jej poznanie. 
Dziękuję wszystkim, któ-
rzy byli zaangażowani 
w ten projekt, na czele 
z PTTK Oddziałem Zie-
mi Elbląskiej i pozostałym 
partnerom, którzy włą-
czyli się w jego realizację. 
Dzięki środkom unijnym 
polskie miasta budują 
drogi i rozwijają swoją 
infrastrukturę. Jednak dla 
zrównoważonego rozwo-
ju powinny również inwe-
stować w tereny zielone. 
W nowej perspektywie 
unijnej Elbląg chce pozy-
skać środki na stworzenie 
miejskiej sieci przestrzeni 
parkowo-rekreacyjnych. 
Jestem przekonany, że 
efektem realizacji tego 
dużego projektu będzie 
miasto zielone i przyjazne 
mieszkańcom – mówił 
prezydent Elbląga Jerzy 
Wilk. 

Spotkaniu towarzyszy-
ła wystawa zdjęć dawnej 
i obecnej Bażantarni pt. 
„Bażantarnia wczoraj 
i dziś”, przygotowana 

przez Dział Literatury 
Naukowej i Zbiorów 
Regionalnych Biblioteki 
Elbląskiej przy wsparciu 
finansowym Zarządu 
Głównego PTTK.

Partnerzy projektu: 
Nadleśnictwo Elbląg, 
Park Krajobrazowy Wyso-
czyzny Elbląskiej, Zarząd 
Zieleni Miejskiej, Przed-
siębiorstwo Turystycz-
ne „Góra Chrobrego”, 
Elbląskie Towarzystwo 
Kulturalne oraz firmy 
i organizacje współpracu-
jące przy jego realizacji, 
tj.:Agencja Reklamowa 
Contact, Biblioteka Elblą-
ska im. Cypriana Norwi-
da, Aeroklub Elbląski, 
Restauracja Myśliwska, 
Tartak Jagodno - z rąk 
pani Prezes otrzymały 
podziękowania i upomin-
ki. Odbierając dyplom 
Nadleśnictwo złożyło 
deklarację, że własnym 
sumptem odrestauruje 
słynny niegdyś „Parasol”, 
co wywołało aplauz miło-
śników Bażantarni.

Napisz do autora:
Teresa Bocheńska
dziennikarz 
teresa.bochenska@razemztoba.pl

fot. Teresa Bocheńska
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Samotni ojcowie na rodzicielskim
Z urlopów rodziciel-
skich będą mogli ko-
rzystać także samotni 
ojcowie - taka zmianę 
przewiduje projekt 
ustawy przygotowanej 
przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Spo-
łecznej, który dzisiaj 
przyjęła Rada Mini-
strów.

Obecnie ojc iec 
może skorzystać z urlo-
pu rodzicielskiego, gdy 
matka pracuje i wyko-
rzysta pierwsze 14 
tygodni zarezerwowa-
nego wyłącznie dla niej 
urlopu. Ojciec, nawet 
jeśli pracował i opła-
cał składki, nie może 
z niego skorzystać. 
Jego prawo do urlo-

pu wynika bowiem z 
uprawnień matki.

W takiej sytuacji 
znalazł się Pan Daniel 
Andrzejak. Po śmier-
ci swojej żony został 
sam z pięciorgiem 
dzieci. Choć praco-
wał i opłacał skład-
ki na ubezpieczenie 
społeczne, to nie mógł 
skorzystać z urlopu ro-
dzicielskiego ponieważ 
jego żona wcześniej 
nie pracowała.

- Uznaliśmy, że nigdy 
więcej nie możemy do-
puścić do takiej sytuacji 
i zaproponowaliśmy 
zmianę przepisów - 
mówi Władysław Ko-
siniak-Kamysz, minister 
pracy i polityki społecz-
nej.

Projekt zmian za-

kłada, że 
w  raz ie 
ś m i e r c i 
matki, po-
rzucenia 
przez nią 
d z i e c k a 
lub gdy jej 
stan nie 
pozwala 
na opiekę 
nad dziec-
k i e m , 
z urlopu 
rodziciel-
skiego bę-
dzie mógł skorzystać 
ojciec dziecka lub inny 
ubezpieczony członek 
najbliższej rodziny. Ta-
kie rozwiązanie będzie 
zabezpieczać rodzi-
ny, które znalazły się 
w trudnej sytuacji ży-
ciowej z powodu śmier-

ci matki lub porzucenia 
przez nią dziecka.

Zmiany obejmą rów-
nież zasady obliczania 
podstawy wymiaru za-
siłku w przypadku krót-
szego niż 12 miesięcy 
okresu ubezpieczenia 
chorobowego dla osób 
prowadzących pozarol-

niczą działalność oraz 
innych grup zawodo-
wych, dla których pod-
stawą wymiaru składek 
jest kwota deklarowa-
na. Jest to reakcja na 
odnotowaną dużą skalę 
nadużyć.   

Oprac. Red.

Przemoc w rodzinie - będzie rozszerzenie definicji?
W Polsce trwają prace 
nad ratyfikacją Kon-
wencji Rady Europy 
o zapobieganiu i zwal-
czaniu przemocy wo-
bec kobiet i przemocy 
domowej. W kwietniu 
br. prof. Irena Lipo-
wicz, Rzecznik Praw 
Obywatelskich wystą-
piła do Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej 
z propozycją uwzględ-
nienia i specjalnego 
wzmocnienia w Kon-
wencji systemu pomo-
cy kobietom starszym 
i z niepełnosprawno-
ściami, szczególnie na-
rażonym na przemoc.

Zdaniem Rzecznik 
istniejące programy 
i plany nowelizacji 
ustaw nie przewidu-
ją ponadto prawnych 
środków ochrony 
przed przemocą w sy-
tuacjach zawodowych 
czy publicznych, tak-
że w domach pomo-
cy społecznej i innych 
instytucjach opiekuń-
czo-rehabilitacyjno-
-leczniczych.

Konwencja Rady Eu-
ropy o zapobieganiu 
i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet i prze-
mocy domowej została 
otwarta do podpisu 11 
maja 2011 r. w Stambu-
le i stanie się wkrótce 
aktem wiążącym i jed-
nym z podstawowych 

źródeł prawa w tym za-
kresie. Jej ratyfikacja 
zobowiązuje do przy-
jęcia i wdrożenia kra-
jowej polityki mającej 
na celu zapobieganie 
i zwalczanie wszelkich 
form przemocy ze 
względu na płeć.

Według prof. Lipo-
wicz obecne zapisy 
i projekty zmian nie 
mogą spełniać roli „kra-
jowej polityki”. Zda-
niem Rzecznik dalsze 
działania programo-
we w zakresie zapo-
biegania i zwalczania 
przemocy nie powin-
ny ograniczać się tylko 
do sfery zawodowej, 
publicznej i Internetu. 
Nowelizacja Ustawy 
o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie 
powinna zostać po-
szerzona i obejmować 
zagadnienia przemocy 
ekonomicznej oraz re-
lacje osób, które już 
nie pozostają w stałym 
związku lub małżeń-
stwie i nie mieszkają 
razem, a mimo to nadal 
ulegają przemocy. Nie-
zbędne jest również 
uwzględnienie przy-
padków stosowania 
przemocy w sytuacjach 
pozazawodowych, 
w których dochodzi 
do mobbingu czy mo-
lestowania, m. in. na 
uczelniach, w szkołach, 
w działalności sporto-
wej, a także w domach 
pomocy społecznej 
i innych instytucjach 

opiekuńczo-rehabili-
tacyjno-leczniczych.

Rzecznik domaga 
się również wzmoc-
nienia efektywności 
stosowania środków 
umożliwiających izo-
lację sprawcy od ofiary, 
w szczególności w po-
staci nakazu opuszcze-
nia mieszkania. Tego 
rodzaju środek, wpro-
wadzony w 2010 r., 
nie jest właściwie i w 
pełni wykorzystywany. 
Zbyt często to ofiara 
- właśnie osoba star-
sza i niepełnosprawna, 
zmuszona jest opuścić 
dotychczasowe miej-
sce zamieszkania, 
trafiając np. do schro-
niska dla bezdomnych.

Oprac. Red.

fot. sxc.hu



Str. 28 http://www.razemztoba.plrazem z TOB¥

MASZ PRAWO

Kiedy i jak wezwać karetkę? Co jeśli nie 
jesteśmy ubezpieczeni?
Zadaniem pogotowia jest ratowanie życia ludzi. Karetkę można zatem wezwać tylko w uzasadnionych przypadkach – kiedy 
doszło do nagłego, bezpośredniego zagrożenia życia lub w tzw. stanach nagłych, które mogą prowadzić do znacznego 
uszczerbku zdrowia.

Karetkę wzywa się, 
zgłaszając sytuację 
związaną ze stanem 
zdrowia dyspozytorowi 
pod numerem telefonu 
999 lub 112. Zgodnie 
z rozporządzeniem mi-
nistra spraw wewnętrz-
nych i administracji z 31 
lipca 2009 r. w sprawie 
organizacji i funkcjono-
wania centrów powia-
damiania ratunkowego 
i wojewódzkich cen-
trów powiadamiania 
ratunkowego, zgło-
szenia na numer 
999 realizowane są 
przez dyspozytorów 
medycznych. Wy-
bierając numer 112, 
dodzwonimy się 
z kolei do operatora 
numerów alarmowych. 
Ten w przypadku gdy 
potrzebna jest pomoc 
medyczna, przekieruje 

połączenie do dyspo-
zytora medycznego. Na 
podstawie pytań zada-
wanych pacjentowi lub 
innej osobie wzywającej 
karetkę zdecyduje, czy 
wysłanie karetki jest za-
sadne.

Najważniejsze infor-
macje, które należy po-
dać dyspozytorowi, to: 
dokładne miejsce poby-
tu osoby potrzebującej 

pomocy medycznej, 
przyczyna wezwania, 
kto potrzebuje pomocy, 
a także kto pomoc wzy-

wa. Należy spokojnie 
i rzeczowo odpowiadać 
na pytania dyspozyto-
ra i dostosować się do 
jego zaleceń w zakresie 
udzielenia pierwszej po-
mocy. Jeśli dyspozytor 
na podstawie udzielo-
nych odpowiedzi oceni 
stan zdrowia pacjenta 
jako uprawniający do 
podjęcia interwencji 
przez lekarza lub ra-
townika medycznego, 
potwierdzi to słowami 
„Wezwanie przyjęte”. 
Odmówi wysłania ka-
retki, jeśli w jego oce-

nie życie 
pacjenta 
nie jes t 
zagrożone 
lub scho-
r z e n i e , 
na które 
cierpi, ma 
charakter 
przewle -

kły i może być leczone 
w innym trybie.

Jeśli dyspozytor uzna, 
że interwencja pogoto-

wia jest niezbędna, po-
dejmuje decyzję o tym, 
czy do pacjenta zostanie 
wysłana karetka podsta-
wowa, czy specjalistycz-
na. W skład tej pierwszej 
wchodzą dwie osoby 
upoważnione do wyko-
nywania medycznych 
czynności ratunkowych, 
wśród nich pielęgniarka 
lub ratownik medyczny. 
W karetce podstawowej 
nie ma lekarza. Z kolei 
w skład zespołu specja-
listycznego wchodzą 3 

osoby, w tym lekarz. 
W większości przypad-
ków, do których wzy-
wane jest pogotowie 
ratunkowe, obecność 
lekarza w karetce nie 
jest niezbędna.

Jeżeli osoba wzywa-
jąca karetkę jest prze-
konana, że dyspozytor 
medyczny niewłaściwie 
ocenił sytuację i nie 
miał racji odmawiając 
wysłania karetki, może 
poprosić dyspozytora 
o połączenie z lekarzem 

Napisz do autora:
Paweł Rodziewicz
prawnik
prawnik@razemztoba.pl

● utrata przytom-
ności, 

● zaburzenia świa-
domości, 

● drgawki, 
● nagły, ostry ból 

w klatce piersiowej, 
● zaburzenia ryt-

Sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, które wymagają wezwania karetki pogotowia ratunkowego to 
stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu, w szczególności:

mu serca, 
● nasilona duszność, 
● nagły, ostry ból 

brzucha, 
● uporczywe wymio-

ty, 
● gwałtownie postę-

pujący poród, 

● ukąszenia czy użą-
dlenia przez jadowite 
zwierzęta, 

● ostre reakcje aler-
giczne lub zatrucia 
lekami, środkami che-
micznymi czy gazami, 

● rozległe oparzenia, 

● udar cieplny lub 
wyziębienie organizmu, 

● porażenie prądem, 
● podtopienie lub 

utonięcie, 
● agresja spowodo-

wana chorobą psychicz-
ną, 

● dokonana pró-
ba samobójcza, 

● rozległa rana 
będąca efektem ura-
zu.
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dyżurnym pogotowia 
lub skontaktować się 
z lekarzem miejskim. 
W rozmowie z nim po-
winno się przytoczyć 
wszystkie argumenty 
przemawiające za ko-
niecznością przyjazdu 
pogotowia ratunkowe-
go. Decyzja lekarza 
przesądzić może o pod-
jęciu interwencji.

Wezwanie pomocy 
medycznej łączy się 
ściśle z powszechnym 
obowiązkiem udziele-
nia pomocy określonym 
w art. 162 Kodeksu Kar-
nego. Niedopełnienie 
tego obowiązku obłożo-
ne jest sankcją do 3 lat 

pozbawiania wolności. 
Każdy pacjent, zgod-

nie z art. 7 ust. 1 usta-
wy o prawach pacjenta 
i rzeczniku praw pacjen-
ta, ma prawo do natych-
miastowego udzielenia 
mu świadczeń zdrowot-
nych ze względu na za-
grożenie zdrowia lub 
życia. W przypadku, jeśli 
dana osoba oceniając 
stan zdrowia swój bądź 
kogoś innego, uważa, 
że jest on poważny i wy-
maga przyjazdu karetki, 
powinna wezwać pogo-
towie ratunkowe. 

Przyjazd środków 
transportu medyczne-
go w takiej sytuacji nie 

● Nie kontynuuje 
leczenia rozpoczęte-
go przez specjalistę 
lub lekarza rodzinne-
go,

● Nie przepisuje 
recept na leki stale 
stosowane przez pa-
cjenta chorego prze-

jakiej pomocy nie udziela lekarz pogotowia:
wlekle,

● Nie wydaje skie-
rowań do specjalisty,

● Nie wydaje żad-
nych zaświadczeń 
o stanie zdrowia ra-
towanego pacjenta,

● Nie wykonuje ba-
dań zleconych przez 

lekarza prowadzące-
go leczenie pacjenta,

● Nie wykonuje 
szczepień i zaleco-
nych pacjentowi za-
strzyków,

● Nie przepisuje 
zwolnień lekarskich.

jest odpłatny nawet 
w przypadku, gdy trans-
port jest wzywany do 
osoby nie posiadającej 
ubezpieczenia zdrowot-
nego. Inne świadczenia 
zdrowotne udzielane są 
wyłącznie za pełną od-

płatnością wg cennika 
usług obowiązującego 
w pogotowiu.  

Osoby, którym udzie-
lona została niezbędna 
pomoc medyczna w sy-
tuacji, gdy wyłącznym 
powodem był stan 

po spożyciu alkoholu 
lub stan nietrzeźwo-
ści, muszą się liczyć 
z pokryciem kosztów 
świadczenia zgodnie 
z obowiązującym cenni-
kiem usług medycznych.

Salony opalania - korzyści i zagrożenia
dbałość o własny wygląd, zdrowy styl życia oraz przywiązywanie coraz większej wagi do fizycznej atrakcyjności jest zna-
kiem naszych czasów. Nie dziwi zatem nikogo wzrost zainteresowania salonami opalania, które oferują nam uzyskanie 
albo utrzymanie opalenizny przez długi czas. jak się jednak okazuje, taki alternatywny sposób opalania nie zawsze kończy 
się dla nas korzystnie.

Przekonała się o tym 
konsumentka, która 
przyszła do Federa-
cji Konsumentów. Jej 
wizyta w solarium za-
kończyła się przykrymi 
konsekwencjami i ko-
niecznością wizyty… 
u lekarza. Skutkiem 
kilkuminutowej ekspo-
zycji na sztuczne pro-
mieniowanie UV były 
bowiem poparzenia 
i konieczność zastoso-
wania odpowiedniego 
leczenia ułatwiającego 
i przyspieszającego go-
jenie się podrażnionej 
skóry. Co było główną 
przyczyną takiego efek-
tu opalania? Zbyt duża 
moc lamp w kabinie 
opalającej. 

Bezpieczny poziom 
natężenia promienio-
wania UV nie powinien 

przekraczać 0,3 W/m². 
Wartość ta odpowiada 
promieniowaniu wystę-
pującemu na równiku 
i pozwala na skuteczne 
opalanie ciała. Dlate-
go też, aby uniknąć 
nieprzyjemnych kon-
sekwencji wizyty w so-
larium, pytajmy obsługę 
salonu o to, czy ich 
urządzenia opalające 
nie przekraczają zale-
canych norm. Jeśli nie 
mamy pewności, czy 
ustalony poziom pro-
mieniowania UV nie 
jest przekraczany, po-
winniśmy raczej zrezy-
gnować z usług danego 
salonu. 

Gdyby jednak zda-
rzyło się, że nasza skóra 
podczas wizyty w so-
larium uległa poparze-
niom, to pamiętajmy, 

że zgodnie z przepisa-
mi prawa (art. 637 oraz 
art. 471 Kodeksu cywil-
nego możemy złożyć 
pisemną reklamację 
do usługodawcy i za-
żądać zwrotu pienię-
dzy za źle wykonaną 
usługę. Dodatkowo art. 
415 Kodeksu cywilne-
go uprawnia nas do 
żądania naprawienia 
wyrządzonej szkody. 
Oznacza to, że jeśli 
wskutek opalania nasza 
skóra uległa poparze-
niom lub podrażnieniu, 
to mamy prawo doma-
gać się od salonu zwro-
tu kosztów leczenia lub 
kosztu niezbędnych 
medykamentów. 

Pomimo że promie-
niowanie UV może 
korzystne wpływać na 
nasz organizm (synteza 

witaminy D, leczenie 
niektórych schorzeń 
dermatologicznych, ale 
tylko po konsultacji z le-
karzem), to powinniśmy 
uważać z jego ilością 
i intensywnością. Poza 
chwilowym przyczynie-
niem się do zwiększenia 
atrakcyjności naszego 
wyglądu, może ono 
powodować także 
zmniejszenie elastycz-
ności skóry, powstanie 
nowych zmarszczek 
lub pogłębienie się 
już istniejących, a w 
skrajnych przypadkach 
może zwiększyć ryzy-
ko zachorowania na 
raka skóry (czerniaka). 
Pamiętajmy także, aby 
korzystać ze sprawdzo-
nych, profesjonalnych 
salonów opalania. 
Przed skorzystaniem 

z usługi dopytujmy, 
czy urządzenia opala-
jące nie przekraczają 
dozwolonych norm. 
Jeśli coś wzbudzi na-
sze podejrzenia, mo-
żemy o całej sprawie 
powiadomić właściwy 
dla naszego miejsca za-
mieszkania Wojewódz-
ki Inspektorat Inspekcji 
Handlowej, który pro-
wadzi bezpośredni 
nadzór nad salonami 
opalania. Dochodząc 
swoich praw, możemy 
również korzystać z nie-
odpłatnej pomocy Fe-
deracji Konsumentów. 
Nasi prawnicy dołażą 
wszelkich starań, aby 
prawa konsumentów 
były należycie chro-
nione i egzekwowane. 

Federacja 
Konsumentów
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Niepełnosprawność to nie tylko problem 
medyczny, ale także społeczny
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Osobom z niepełnosprawnościami, których w Polsce jest 4,7 mln, przysługują wszystkie prawa człowieka - to główne 
założenie konferencji pt. „Pełnoprawni niepełnosprawni”, którą zorganizowała Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej 
Radzie Adwokackiej, we współpracy z Biurem Rady Europy i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

Jak tłumaczył Mikołaj 
Pietrzak, przewodniczą-
cy Komisji Praw Człowie-
ka przy NRA, inspiracją 
do konferencji było pod-
jęcie przez Komisję Praw 
Człowieka przy Naczel-
nej Radzie Adwokackiej  
sprawy dostępu osób 
z niepełnosprawnościa-
mi do zawodu adwokata.

- Nasza komisja 
skierowała stosowne 
pismo do Ministra Spra-
wiedliwości, w którym 
poruszyła konieczność 
wprowadzenia dalszych 
zmian normatywnych, 
mających na celu do-
stosowanie do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 
egzaminu wstępnego na 
aplikację adwokacką 
oraz egzaminu końco-
wego, adwokackiego. 
Reakcja Ministra Spra-
wiedliwości, z której wy-
nikał brak konieczności 
dalszych usprawnień 
podczas egzaminów 
zawodowych dla adwo-
katów, uzasadniono tym, 
że dostęp do zawodów 
zaufania publicznego 
jest ograniczony „talen-
tem” i „kwalifikacjami”, 
w tym dobrą formą 
fizyczną i psychiczną. 
Zgodnie z konwencją 

ONZ dotyczącą osób 
niepełnosprawnych, pań-
stwo powinno pomagać, 
tymczasem wysiłki mini-
sterstwa koncentrują się 
na tym, by szukać pozor-
nie zgodnych z prawem 
uzasadnień ograniczać 
dostępność osób nie-
pełnosprawnych do 
zawodów prawniczych. 
Ten opór ukazuje, że 
niezbędne jest w dal-
szym ciągu podnoszenie 
świadomości społecznej, 
także wśród przedstawi-
cieli władzy publicznej 
- podsumował.

Niepełnosprawność 
w ujęciu prawa międzyna-
rodowego

Spotkanie podzielo-
no na 3 panele. Pierw-
szy skoncentrowany 
był głównie na przed-
stawieniu międzynaro-
dowych standardów 
ochrony praw osób 
z niepełnosprawno-
ściami, wyznaczanych 
przez: Konwencję 
ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, 
orzecznictwo Euro-
pejskiego Trybunału 
Praw Człowieka, Radę 
Europy czy Europejską 
Kartę Społeczną oraz 

odniesieniu ich do obo-
wiązujących w Polsce 
przepisów prawnych.

Poruszono także 
aspekt pracy socjalnej 
osób niepełnospraw-
nych w Konstytucji RP 
oraz temat i rolę pań-
stwa w zakresie realizacji 
świadczeń socjalnych, 
który szczegółowo omó-
wiła  prof. dr hab. Anna 
Musiała z Wydziału Pra-
wa i Administracji, UAM 
w Poznaniu. Zwróciła 
ona uwagę na zamęt ter-
minologiczny pomiędzy 
określeniami „osoba nie-
pełnosprawna” a „osoba 
z niepełnosprawnościa-
mi”.

- Analiza orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyj-
nego zapadłego na grun-
cie art. 69 Konstytucji RP 

nie wypada korzystnie 
dla osób niepełnospraw-
nych. Mimo że zostało 
w nim wyrażone konsty-
tucyjne prawo socjalne, 
to w zasadzie ma ono 
charakter programowy, 
w tym sensie, że wyzna-
cza tylko cel działalności 
państwa. Podobnie rzecz 
przedstawia się w kwestii 
rozumienia obowiązku 
przysposobienia do pra-
cy i komunikacji społecz-
nej - podkreśliła prof. dr 
hab. Anna Musiała.

O przyszłości edukacji, 
opiece medycznej i asy-
stenckiej

W drugiej części 
konferencji dr n. med. 
Krzysztof Kordel z Uni-
wersytetu Medycznego 
w Poznaniu dotknął kwe-

stii związanych z etyką 
lekarską w kontekście 
niepełnosprawności oraz 
dostępu osób z niepeł-
nosprawnościami do 
opieki medycznej i reha-
bilitacji oraz problemach 
z tego wynikających, 
szczególnie w dwóch 
dziedzinach: stomato-
logii i ginekologii. 

Prof. dr hab. Anna 
Firkowska-Mankiewicz 
z Akademii Pedagogiki 
Specjalnej w Warszawie 
w swoim wystąpieniu 
podjęła temat edukacji 
włączającej, która jej 
zdaniem jest drogą do 
przyszłości.  

- Aby można było 
mówić o edukacji włą-
czającej, system oświaty 
musiałby się przekształ-
cić tak, aby wyjść naprze-

fot. Aleksandra Garbecka 
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ciw potrzebom dziecka, 
żeby nie równać dzieci 
niepełnosprawnych do 
poziomu szkoły - wyja-
śniła Anna Firkowska-
-Mankiewicz. - To zmiana 
o charakterze koperni-
kańskim, od segregacji 
poprzez integrację do 
włączania... Niestety 
polski system naucza-
nia jest wciąż w systemie 
segregacyjnym. W du-
żej mierze jest to opór 
przeciwko zmianom, pla-
cówki edukacyjne boją 
się przyjęcia dziecka 
z niepełnosprawnością. 
Efektem tego jest niższy 
poziom edukacji w sto-
sunku do osób pełno-
sprawnych. W edukacji 
włączającej istotne jest, 
aby miejsce zamieszka-
nia było w dość bliskiej 
odległości od szkoły, 
docenia się w niej róż-
norodność i wspiera, 
oraz stara się włączyć 
wszystkie dzieci  nieza-
leżnie od stopnia upośle-
dzenia. Poza tym szkoły 
włączające poprawiają 
skuteczność i efektyw-
ność kosztową całego 
systemu oświaty, szkoły 
specjalne, integracyjne 
są zdecydowanie droż-
sze - podsumowała prof. 
dr hab. Anna Firkowska-
-Mankiewicz.

 Ważną sprawę, jaką 
jest opieka asystencka 
nad osobami z niepełno-
sprawnościami poruszył 
Jan Filip Libicki, niepeł-
nosprawny senator RP, 
zwracając uwagę na kil-
ka problemów, z którymi 
przyjdzie się zmierzyć. 
Pierwszy to finansowy, 
bowiem samodzielnie 
ani samorząd, ani bu-
dżet państwa tego nie 
udźwignie. Drugi to 
identyfikacja potrzeb, 

aby z pomocą asystenc-
ką być w tym obszarze, 
gdzie ona jest potrzeb-
na. Trzeci to potrzeby 
łączenia sił i środków, 
„parasolowania” organi-
zacji pozarządowych na 
rzecz realizacji tego za-
dania.

- Na początek należa-
łoby wprowadzić opiekę 
asystencką na zasadach 
pilotażu. Chcielibyśmy 
do końca kadencji taki 
pilotaż opracować, 
aby od 2016 r. mógł 
zafunkcjonować w kil-
ku miejscach w Polsce 
-zapowiedział senator Li-
bicki.

 Z kolei sędzia Doro-
ta Goss-Kokot - Wydział 
Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych Sądu Ape-
lacyjnego w Poznaniu 
wskazała na dylematy 
związane z osobami, 
które zaczęły pobierać 
renty jeszcze w latach 
90., a teraz są one im od-
bierane.

- W tamtych czasach 
orzecznictwo było li-
beralne, było związane 
z polityką państwa. Ren-
ta miała stanowić zabez-
pieczenie finansowe dla 
tych ludzi, którzy w tej 
chwili są już osobami 
starszymi i są tak przy-
wiązane do tej sytuacji, 
że nie są w stanie tego 
zmienić, a odebranie im 
prawa do renty po tylu 
latach, to dla nich kata-
strofa - tłumaczyła sędzia 
Dorota Goss-Kokot. - 
Problemem jest tu roz-
dźwięk pomiędzy opinią 
biegłych sądowych, któ-
rzy stwierdzają, że dana 
osoba jest zdolna do pra-
cy z posiadanymi kwalifi-
kacjami, a opinią lekarzy 
orzeczników, którzy opi-
niują, że dana osoba nie 

może uzyskać zdolności 
do wykonywania pracy.

O więzieniach, ubez-
własnowolnieniu i racjo-
nalnych usprawnieniach

W ostatniej części 
konferencji Anna Błasz-
czak z biura Rzecznika 
Praw Obywatelskich 
zasygnalizowała pro-
blem równości wobec 
prawa szczególnie osób 
z niepełnosprawnością 
psychiczną w Polsce, 
pokreślając, że liczba 
wniosków o ubezwłasno-
wolnienie wpływających 
do polskich sądów, jest 
coraz większa. 

- W Polsce jest ok. 78 
tys. osób ubezwłasno-
wolnionych, więc skala 
problemu jest szeroka. 
Oświadczenie interpre-
tacyjne złożone przez 
Polskę do konwencji 
a także brak ratyfikacji 
protokołu fakultatywne-
go powodują, że osoby 
z niepełnosprawnością 
intelektualną i psychicz-
ną w Polsce nie mogą 
powoływać się na tę 
konwencję, która jest 
konstytucją międzyna-
rodową w zakresie praw 
osób niepełnosprawnych 
w polskim systemie 
prawnym - skomento-
wała Anna Błaszczak.

 Funkcjonowanie osób 
z niepełnosprawnością 
w warunkach izolacji 
więziennej omówiła płk 
Lidia Olejnik, dyrektor 
Okręgowej Służby Wię-
ziennej w Opolu. 

- Polska praktyka pe-
nitencjarna wskazuje 
na to, że dobrze sobie 
radzimy w oddziaływa-
niach terapeutycznych 
ze skazanymi z zabu-
rzeniami psychicznymi 
i upośledzonymi umysło-

wo. Posiadamy 22 od-
działy, w których gdzie 
pracuje 12-osobowy 
zespół terapeutyczny; 
odbywają tam się m.in. 
kursy doskonalenia za-
wodowego, pozwalające 
podjąć pracę skazanym 
po opuszczeniu zakła-
du karnego. Sporym 
wyzwaniem dla pol-
skiego więziennictwa ze 
względu na bariery ar-
chitektoniczne są jednak 
skazani niepełnosprawni 
ruchowo. Jednym z nie-
licznych posiadających 
oddział dla skazanych 
niepełnosprawnych ru-
chowo jest Areszt Śled-
czy w Gdańsku, gdzie 
nie ma barier architek-
tonicznych, a cela jest 
w pełni dostosowana do 
potrzeb osób niepełno-
sprawnych ruchowo 
- zaakcentowała płk Li-
dia Olejnik. - W tej chwili 
na wózkach porusza się 
24 osadzonych, nieste-
ty musimy stworzyć im 
odpowiednie warunki 
w trakcie odbywania 
tej kary. Problemem 
jest również kadra, nie 
mamy odpowiednich lu-
dzi, asystentów, którzy 
mogliby pomagać przy 
różnych czynnościach, 
dlatego często skazany 
jest zdany na pomoc 
drugiego współwięźnia.

 Karolina Kędzio-
ra, radca prawny, wi-
ceprezes Polskiego 
Towarzystwa Antydy-
skryminacyjnego, skupiła 
się na zagadnieniu, jakim 
są racjonalne usprawnie-
nia, o których niewielu 
pracodawców wie, a są 
one zawarte w art. 23a 
ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych.  

- Byliśmy zobowią-
zani do wprowadzenia 
tego przepisu w związku 
z wejściem do Unii Euro-
pejskiej. Zgodnie z usta-
wą pracodawca ma teraz 
obowiązek przygotować 
stanowiska pracy dla 
osoby z niepełnospraw-
nością, pozostającej 
z nim w stosunku pracy, 
uczestniczącej w proce-
sie rekrutacji, odbywa-
jącej szkolenie, staż lub 
praktyki. W przypadku, 
kiedy koszty racjonalne-
go usprawnienia są zbyt 
wysokie, pracodawca 
może się od nich uchy-
lić. Racjonalne uspraw-
nienia wcale nie muszą 
wiązać się z nakładami 
finansowymi, czasem 
wystarczy tylko przeor-
ganizować pracę biura. 
Należy jednak pamiętać, 
że niedokonanie nie-
zbędnych racjonalnych 
usprawnień uważa się 
za naruszenie zasad rów-
nego traktowania w za-
trudnieniu - zaznaczyła 
Karolina Kędziora.

 Jak widać z powyż-
szego, refleksja z kon-
frencji nasuwa się sama. 
Niepełnosprawność nie 
powinna być postrzega-
na tylko jako problem 
medyczny, ale także 
społeczny, bowiem to 
na państwie spoczywa 
odpowiedzialność za za-
pewnienie koniecznych 
zmian, tak żeby osoby 
z niepełnosprawno-
ściami mogły korzystać 
w pełni z praw czło-
wieka, nie były dyskry-
minowane ze względu 
na niepełnosprawność 
i miały równy dostęp do 
takich obszarów życia 
jak: edukacja, zdrowie, 
rehabilitacja czy zatrud-
nienie.
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Akcja książki błyskawicznie nabiera 
tempa. Porwanie, typy spod ciemnej 
gwiazdy, tajemnicza skrzynia i sekretna 
organizacja Teslariuszy, a na dokładkę 
- niesamowita, tocząca się równolegle 
historia geniusza, Nikoli Tesli, zwanego 
Władcą Piorunów, która, choć może 
wydawać się fantastyczna, oparta jest 
na faktach z dzieciństwa i dorosłego 
życia słynnego serbskiego wynalazcy…

A zaczęło się tak:
Ojciec nastoletniego Toma kupuje na 

aukcji starodawną skrzynię pełną rysun-
ków wykonanych przez małego chłopca. 
Po kilku miesiącach znika z domu zosta-
wiając lakoniczny i niezrozumiały list. 

Czternastoletnia, poruszająca się 
na wózku Julia, jej wyjątkowy pies 
towarzyszący Spike i przyjaciel 
Tom nie wierzą w ucieczkę męż-
czyzny. Postanawiają go odszukać, 
tym bardziej, że sami o mało co 
nie zostają porwani… Akcji książki 
nie powstydziłby się najlepszy film 
szpiegowski! 

 
Niezwykli bohaterowie
Marcin Kozioł stworzył błysko-

tliwą powieść przygodową dla 
nastolatków. Historia oparta na 
faktach, intryga i nieoczekiwane 
zwroty akcji to jednak nie jedyne 
jej atuty. Najważniejsi są bohate-

Z NASZEj KSIĘGARNI

Polecamy
Pod red. Bogdan de Barbaro
„Schizofrenia w rodzinie”
Schizofrenia w rodzinie to książka o współpracy te-

rapeutów z rodziną pacjenta chorego na schizofrenię. 
Dwie pierwsze części to prezentacja teoretycznych 
podstaw dwóch głównych kierunków: podejścia 
systemowego i psychoedukacji. W części trzeciej 
autorzy proponują model integrujący te podejścia: 
opisują zasady postępowania oraz konkretne przy-
kłady współpracy z rodziną. Rodzaj pomocy terapeu-

tycznej, jaką otrzymuje rodzina, zależy od niej samej, używanego przez 
nią języka oraz jej gotowości do zmiany. Punktem wyjścia jest respekt 
wobec rodziny pacjenta, rozwijanie jej możliwości, ale także dostrzeganie 
jej brzemienia. Autorami są psychiatrzy i psychologowie, pracownicy Za-
kładu Terapii Rodzin oraz Kliniki Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Elyn R. Saks
„Schizofrenia. Moja droga przez sza-

leństwo”
W książce Elyn R. Saks pisze w sposób szczery 

i poruszający o swojej pa-
ranoi, niezdolności odróż-
niania urojonych lęków od 
prawdziwych, głosach roz-
brzmiewających w głowie, 
nakłaniających do strasz-
nych czynów. Wspomina 
także o przeszkodach, jakie 
musiała pokonać, aby stać 
się osobą, którą jest dzisiaj. 

„Książka jest zapisem wspomnień i refleksji po-
twierdzających, że osoba cierpiąca na psychozy 
dzięki lekom, psychoanalizie i odpowiednie-
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joanne Greenberg
„Życie to nie bajka”
Opowieść o dziewczynie, która uciekając 

przed trudnościami życia, wpadła w pułap-
kę stworzonego przez siebie świata obłędu. 
Przejmująca historia schizofreniczki, która 
miała odwagę rzucić wyzwanie chorobie. 
Autorka opisując własne zmagania z chorobą, 
napisała powieść wzruszająca, agresywną, 
przenikająca do głębi, wstrząsającą, delikat-

ną. Doktor Fried usiłowała opisać uczucia kogoś, kto nigdy w życiu 
nie zaznał prawdziwego zdrowia psychicznego. - My, którzy nigdy 
nie doświadczyliśmy tej choroby z pierwszej ręki, możemy się tylko 
domyślać, jakie to musi być straszne i samotne. Żąda się teraz od 
niej, aby zlikwidowała w sobie wszystkie te lata, które uznawała 
za rzeczywistość, i przyjęła inną wersję świata na wiarę. Choroba 
Deborah jest teraz rozpaczliwą walką o zdrowie.

mu wsparciu, może wieść twórcze życie, nawiązywać 
przyjaźnie i odnaleźć miłość”. Oliver Sachs, autor książki 
„Przebudzenia”.Ta znakomita opowieść o życiu skłania do 
refleksji i schlebia wyszukanym gustom. Czytając ją, można 
się delektować”. Leo Rangell, prezes Międzynarodowego 
Towarzystwa Psychoanalitycznego „Książkę powinien prze-
czytać każdy, kto interesuje się chorobami psychicznymi 
i ich leczeniem, niezwykłymi biografiami lub po prostu 
dobrą literaturą”. Robert Michels, wykładowca medycyny 
i psychiatrii Uniwersytetu Cornella „Odważna, śmiała, po-
ruszająca, do bólu szczera i inspirująca relacja z trwającej 
całe życie walki z demonami”. Dilip V. Jeste, wykładowca 
psychiatrii i neurologii Uniwersytetu Kalifornijskiego Elyn 
R. Saks naucza w Gould School of Law na Uniwersytecie 
Południowokalifornijskim i wykłada psychiatrię na wydziale 
medycznym Uniwersytetu Kalifornijskiego. Jest również 
członkinią klinicznego stowarzyszenia badawczego w No-
wym Centrum Psychoanalizy. 

rowie. Julia to łagodna 
i mądra nastolatka, któ-
ra porusza się na wóz-
ku inwalidzkim. Jednak 
fakt ten w żaden sposób 
nie pozbawił jej radości 
i chęci życia, a wręcz 
przeciwnie - ma w sobie 
tych cech jeszcze więcej. 
Spike - labrador, wyjąt-
kowo inteligentny lub 
wręcz (jak lubi o sobie 
myśleć) władający nad-
przyrodzonymi mocami 
pies, który wierzy, że pa-
mięta swoje poprzednie 
wcielenia, a przy okazji 
niezwykle bystry obser-

wator rzeczywistości 
obdarzony niebanalnym 
poczuciem humoru. Na 
koniec Tom - dzielny pięt-
nastolatek, który widzi 
kolory słów i czuje ich 
zapach, bez reszty odda-
ny swoim przyjaciołom 
i wykazujący niezwykłą 
odwagę. Czy ktoś oprze 
się takiemu fantastyczne-
mu trio?

 
Tajemnicza skrzynia
Wszystko zaczęło się 

w momencie narodzin 
geniusza - Władcy Pio-
runów. Dlaczego był tak 

nazywany? Odpowiedź 
znajduje się w książce. 
„Dość, że w dniu jego 
narodzin pioruny nie 
przestawały walić! Może 
anioły zdecydowały się 
uczcić ten cud narodzin. 
Chłopiec nadal popłaki-
wał zdziwiony nowym 
światem, w którym się 
znalazł. Po chwili jednak 
uspokoił się. W izbie za-
padła cisza. Na dworze 
jak na skinienie jakiegoś 
magicznego dyrygenta 
ucichły też grzmoty, 
a pioruny przestały roz-
świetlać okolicę. - Ooo! 

Komentarze do książki

Takiego zestawu bohaterów to jeszcze nie spotka-
łem w żadnej książce. Pies Spike, który pamięta swoje 
poprzednie wcielenia, Julia - dziewczyna jeżdżąca na 
wózku oraz Tom, który widzi kolory i czuje zapachy 
wyrazów. A to zaledwie początek tej przygody! Pewnie 
myślicie to co ja, kiedy zacząłem czytać „Skrzynię 
Władcy Piorunów” - zbyt dużo nieprawdopodobnych 
wątków. Macie rację. W dodatku potem jest ich coraz 
więcej. A co bardziej intrygujące, wiele z nich okazuje 
się całkowicie prawdziwych. Będziecie naprawdę 
zaskoczeni. Obiecuję. 

Aleksy Krysztofiak, 
www.ksiazkinaczacie.pl

Mamy tu chyba Władcę 
Piorunów - zażartował 
lekarz, patrząc na malca. 
Nie wiedział, jak proro-
cze były to słowa”. 

Mały Nikola od dziec-
ka wymyślał wynalazki 
i rysował swoje wizje 
na kartkach. Wszystkie 
wkładał do drewnianej 
skrzyni z wygrawerowa-
nymi literami NT, którą 
ponad 100 lat później 
znalazł ojciec Toma…

Nie tylko przygoda
„Skrzynia Władcy 

Piorunów” to również 

historia o tym, jak wiele 
można zdziałać, mając 
oddanych przyjaciół, 
otwarty umysł i chęć do 
działania. Historia o nie-
pełnosprawności, która 
nie musi oznaczać koń-
ca wszystkiego. Opisana 
oczami dwóch osób - Ju-
lii i jej psa towarzyszące-
go - pozwala zrozumieć 
ograniczenia osób po-
ruszających się na wóz-
kach i zobaczyć w nich 
ludzi takich samych jak 
ci zdrowi.

Natalia Kado

To naprawdę fantastyczna historia. Nie słyszałem 
o innej powieści przygodowej dla młodzieży, której 
głównymi bohaterami byliby: osoba na wózku i jej 
pies asystujący. To Dan Brown dla młodzieży. Ta 
powieść może pomóc w zmianie wizerunku osób 
z niepełnosprawnością (…) Fragmenty zamierzamy 
czytać w szkołach i w szpitalach.

Marek Sołtys, prezes Fundacji TPSW 
(Towarzystwo Przyjaciół 
Szalonego Wózkowicza)
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SLOW LIFE, 
CZYLI - NIE MUSISZ BYĆ PIERWSZY

Podoba mi się 
od dawna nie-
co przewrot-

ne porzekadło, które 
głosi:  „Życie jest jak 
bieg na 1000 metrów 
- kto szybciej biegnie, 
ten będzie szybciej na 
mecie…”. Wydaje mi 
się jednak, że nieko-

niecznie większości 
z nas chodzi o to, by 
szybko do tej mety do-
biec - odwrotnie - wy-
obrażamy sobie nasze 
życie jako niekończące 
się pasmo szczęścia, 
sukcesów, powodze-
nia… Coraz częściej 

jednak płacimy za na-
sze niedościgłe marze-
nia wysoką cenę. Co 
najciekawsze - wcale 
tego nie zauważamy.

Współczesne życie 
niepostrzeżenie „wsa-
dziło” większość z nas 
do czegoś w rodzaju 
karuzeli -  słowa: „nie 

mam czasu”, „brakuje 
mi czasu na wszystko” 
słyszymy coraz czę-
ściej, i sami też coraz 
częściej je powtarza-
my. Kiedyś wydawało 
mi się, że syndrom 
braku czasu to do-
mena ludzi starszych, 

którzy czują zbliżają-
cy się kres życia i chcą 
zatrzymać upływające 
chwile. Jest jednak ina-
czej - to właśnie ludzie 
młodzi, pracujący, czu-
ją się coraz bardziej 
„zagonieni”, zapra-
cowani, odczuwający 
brak wolnej chwili dla 

siebie i najbliższych. 
Prędkość życia ro-
dzi stres.

Żyjemy pod presją 
czasu. Szybkość re-
alizowania naszych 
zadań, chociażby za-
wodowych, wyznacza  
naszą skuteczność. 

Chcemy więcej, szyb-
ciej, dalej… Rzeczy -
wistość nas pogania, 
obiecując w zamian co-
raz to nowe osiągnię-
cia, sukcesy i zdobycze. 
A jak jest naprawdę?

 Naprawdę jest tak, 
że nasze możliwości 
życia „w biegu” są 
mocno ograniczone. 
Pokolenie „japiszo-
nów” z lat 90. coraz 
częściej zapełnia ga-
binety psychoterapeu-
tów, próbując poradzić 
sobie z syndromem wy-
palenia, zawodowego  
i życiowego. Obecni 
młodzi pracownicy 
korporacji już po kil-
ku latach pracy w mor-
derczym tempie i pod 
ciągłą presją osiąga-
nia wyników czują się 
jak wyeksploatowani 
emeryci, często też re-
zygnują z pracy wyma-

gającej dużego 
tempa na rzecz 
bardziej kom -
fortowego dla 
naszej psychiki 
miejsca zatrud-
nienia, nawet 
jeśli jest ono go-
rzej płatne. 

Dajemy się 
„poganiać” nie tylko 
jako pracownicy. Czę-
sto sami w naszych 
domach rodzinnych 
organizujemy swoiste 
„wyścigi”, uważając, 
że na przykład, nasze 
dzieci powinny brać 
udział w przynajmniej 

kilku treningach, ko-
repetycjach, kółkach 
zainteresowań itd.; wo-
zimy nasze pociechy 
z jednego miejsca na 
drugie, uważając, że 
jest to najlepsza inwe-
stycja w ich przyszłość. 
My sami uważamy - je-
śli jesteśmy kobietami 
- że codzienne sprząta-
nie „na błysk” mieszka-
nia, trzydaniowy obiad 
itp. to nasz obowiązek,    
i mimo że po powro-
cie z pracy z ciężkimi 
siatkami tak naprawdę 
mamy ochotę jedynie 
na to, żeby zwinąć się 
w wygodnym fotelu 
i odpocząć - zabiera-
my się do roboty „na 
drugi etat”, czyli prac 
domowych. Jeśli je-
steśmy mężczyznami, 
uważamy, że naszym 
obowiązkiem jest za-
rabianie jak najwięk-
szej ilości pieniędzy, 
branie kilku etatów, 
„fuch”, kosztem by -
cia z rodziną. Efekt? 
Długo nie daje on na 
siebie czekać. Frustra-
cja, stres i somatyczne 
jego objawy, jak bóle 
głowy, kłopoty z żo-
łądkiem i przewodem 
pokarmowym, bóle 
kręgosłupa i inne tego 
typu „atrakcje”. A co 
z naszą psychiką? Stres 
chroniczny może po-
wodować wymierne 
szkody, psychiczne 
i fizyczne, depresję, 
która już określana jest 

„Żyjemy pod presją czasu. Szybkość realizowania 
naszych zadań, chociażby zawodowych, wyznacza  
naszą skuteczność. Chcemy więcej, szybciej, dalej… 
Rzeczywistość nas pogania, obiecując w zamian co-
raz to nowe osiągnięcia, sukcesy i zdobycze. A jak 
jest naprawdę?”.
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mianem choroby XXI 
wieku, z uwagi na czę-
stość jej występowania 
i skutki społeczne… Jak 
często dopiero poważ-
na choroba zmusza 
nas do pozostawania 
w domu, lub - co gor-
sza - na oddziale szpi-

talnym. To tak, 
jakby nasz or-
ganizm komu-
nikował nam 
że ma już dość - i skoro 
rozsądek nie pozwalał 
nam zwolnić, nasze cia-
ło protestuje i odmawia 
dalszej współpracy…

Dlatego proponu-
ję, żeby - ZWOLNIĆ. 
Wbrew pozorom, 
zwolnienie tempa życia 
nie ma nic wspólnego 
z lenistwem, brakiem 
inicjatywy. Przeciwnie 
- jest propozycją tego, 
by bardziej świadomie, 
uważnie przyglądać się 
swojemu życiu, każdej 

jego chwili, jego prze-
jawom. Ruch „slow 
life” powstał w 1986 
roku we Włoszech i po-
czątkowo koncentro-

(55) 232-69-35

jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? 
Coś Cię bulwersuje, smuci bądź cieszy? 

Zadzwoń! 
Czekamy na Twój telefon! 

Założenia, które możemy sprobować wprowadzać w nasze własne życie są proste:

- spróbuj skon-
centrować się na 
chwili obecnej, nie 
wybiegaj zbyt czę-
sto myślą do przo-
du;

- każda chwila 
może być ważna 
- spróbuj się skon-

centrować nawet na 
prostych  codziennych 
czynnościach. Buddyści 
zen medytują również 
przy zmywaniu    na-
czyń…;

- spróbuj dokonywać 
świadomych wyborów, 
co jest dla Ciebie na-

prawdę ważne - trudno 
zrobić wszystko naraz, 
być wszędzie, zająć 
się wszystkim;

- tak często, jak Ci się 
to uda, wyłączaj telefon 
komórkowy, Internet. 
Pobądź sam ze sobą;

-  dostrzegaj ludzi wo-

koło i spróbuj spędzić 
z nimi trochę czasu;

- słuchaj tych, którzy 
mówią do Ciebie - po-
staraj się w tym czasie 
nie zaprzątać myśli in-
nymi sprawami;

- spędź trochę czasu 
w lesie, na łące, w par-

ku;
- i ZWOLNIJ - 

w każdym tego 
słowa znaczeniu: 
spróbuj wolniej 
jeść, chodzić, wol-
niej prowadzić sa-
mochód. 

wał się na aspektach 
dotyczących sposobu 
odżywiania. Stopnio-
wo pojęcie „slow life” 
rozciągnęło się na 
rozumienie sposobu 
życia w ogóle. Zasadą 
podstawową jest to, 
by nie poddawać się 
wszechobecnej presji 
czasu, nie poddawać 

się wymaganiom kon-
sumpcjonizmu, który 
próbuje nam zasuge-
rować, że powinniśmy 
chcieć coraz więcej, 

posiadać coraz więcej, 
zaopatrywać się w co-
raz to nowe modele 
modnych gadżetów. 
Proponuję  przepro-
wadzić eksperyment 
znajdujący się w po-
wyższej tabelce przez 
najbliższy miesiąc - jeśli 
chcecie, podzielcie się 
Waszymi  spostrzeże-

niami i wrażeniami. 
I wszystkim życzę - 
wolniejszego i bardziej 
świadomego życia!

Ewa Malanowska

„Dlatego proponuję, żeby - ZWOLNIĆ. Wbrew po-
zorom, zwolnienie tempa życia nie ma nic wspólne-
go z lenistwem, brakiem inicjatywy. Przeciwnie - jest 
propozycją tego, by bardziej świadomie, uważnie 
przyglądać się swojemu życiu, każdej jego chwili, 
jego przejawom”.
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Hutner w Krynicy
W Ośrodku Wypoczynkowym „LUXUS” w Krynicy Morskiej odbył się Ogól-
nopolski Turniej Warcabowo-Szachowy Osób Niewidomych i Słabowidzą-
cych im. Ludwika Hutnera oraz Ogólnopolski Turniej w strzelaniu z broni 
laserowej. W zawodach wzięło udział 37 zawodników z ośmiu Klubów 
Stowarzyszenia CROSS.

Elbląski Klub re -
prezentowało osiem-
naście osób. Byli też 
zawodnicy z Giżycka, 
Suwałk, Kielc, Byd-
goszczy, Bielsko-Białej, 
Piekar Śląskich i War-
szawy. Sędzią w głów-
nym turnieju był Leon 
Miklosik z Poznania.

Rozgrywki warcabo-
we odbywały się sys-
temem szwajcarskim 
na dystansie siedmiu 
rund. Z kolei szachowe 
- systemem rundowym. 
Podczas pobytu zor-
ganizowano również 
Ogólnopolski Turniej 
w strzelaniu z broni 
laserowej. Najwięcej 
zawodników, bo aż 
trzydziestu, startowa-
ło w turnieju warca-
bowym. Osiemnastu 

postanowiło zmierzyć 
się w strzelaniu z broni 
laserowej, a tylko sied-
miu walczyło w par-
tiach szachowych.

Po zaciętej spor-
towej  r ywa l izacj i 
i wspaniałej atmos-
ferze towarzyszącej 
całemu turniejowi,  
czternastego września 
wieczorem na uroczy-
stej kolacji, połączonej 
z wieczorkiem tanecz-
nym, ogłoszono wyniki 
turnieju. Najlepszym 
zawodnikom wręczo-
no puchary, dyplomy 
oraz nagrody. Puchary 
ufundowane przez Pre-
zydenta Jerzego Wilka 
wręczała Prezes Elblą-
skiego Klubu „Elcross” 
Janina Maksymowicz. 
Nagrody rzeczowe 

ufundowane przez 
Giżycki Klub Spor-
towy Niewidomych 
„Kormoran” wręczał 
Prezes tegoż klubu An-
drzej Gasiul.

Niewątpliwą atrak-
cją pobytu na turnie-
ju była możliwość 
zwiedzenia Krynicy 
Morskiej, w tym la-
tarni morskiej, oraz 
korzystania z kąpieli 
słonecznych nad mo-
rzem. Organizatorzy 
starając się uatrakcyj-
nić pobyt na turnieju, 
zorganizowali ognisko 
i wieczorek tanecz-
ny. W dniu wyjazdu 
uczestnicy turnieju 
wybrali się na prze-
jażdżkę tramwajem 
wodnym po Zalewie 
Wiślanym.            Red.

Złoto w Kazachstanie

W ostatnich dniach 
września (od 24 do 30 
września) w Kazach-
stanie odbywał się 
Międzynarodowy Turniej 
w Siatkówce Plażowej 
„Aktau Open 2014” 
w którym wystąpiła 
Reprezentacja Polski 
w Piłce Plażowej. Osta-
tecznie nasi panowie 
wrócili do kraju ze zło-
tem.

W skład naszej dru-
żyny weszło trzech za-
wodników z IKS „Atak” 
Elbląg (Adam Stępień, 
Artur Wąsowicz oraz 

Krzysztof Wojtaszek) 
oraz Bartłomiej Żok 
ze Startu Zielona 
Góra. Trenerem ze-
społu był Tomasz Bo-
gusz, a kierownikiem 
drużyny Tomasz Woź-
ny.

W turnieju wzięło 
udział sześć zespo-
łów: Polacy, dwie 
drużyny narodowe 
Kazachstanu oraz trzy 
zespoły klubowe. Ka-
dra Polski ostatecznie 
zajęła I miejsce wy-
grywając wszystkie 
spotkania po 2:0, a w 
finale pokonując go-
spodarzy z Aktau 2:1.

SZACHY 
I miejsce Hagner  

Pawerł „Syrenka” War-
szawa

II miejsce Wyrzykow-
ski Józef KSN „Łucznicz-
ka”Bydgoszcz

III  miejsce Zemła  
Krzysztof „Pionek” Biel-
sko Biała”

WARCABY
 I miejsce Ryszard 

Pawłowski GKSN ”Kor-
moran” Giżycko

II miejsce Kacprzyk 
Barbara „Syrenka” War-
szawa 

III miejsce Hanusz-
kiewicz Kazimierz „El-
cross „ Elbląg

IV miejsce Szach-
niewicz Ryszard „Ja-
ćwing” Suwałki 

dWUBOj / Karabin + 
pistolet/

I  miejsce Michał 
Michalak „Syrenka” 
Warszawa 164  pkt

II  miejsce Andrzej 
Gasiul GKSN ”Kormo-
ran” Giżycko 158  pkt

III miejsce Mak-
symiuk David GKSN 
”Kormoran” 152  pkt

WYNIKI
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Czas na łyżwy
Lodowisko jest do dys-
pozycji mieszkańców 
w każdy wtorek, czwar-
tek i piątek w dwóch 
sesjach, rozpoczynają-
cych się o godz. 18.00 
i 19.00. W weekendy 
(sobota i niedziela) 
obiekt będzie dostęp-
ny dla mieszkańców 
w godz. 12.30-18.30. 
Natomiast w ciągu 
tygodnia w godzinach 
rannych i południo-
wych z lodowiska ko-
rzystać będą szkoły 
i kluby sportowe.

Każda z sesji trwać 
będzie 50 minut, 
a koszt jednorazowe-
go wejścia na lodowi-
sko to: 9 złotych - bilet 

normalny, 6 zł - bilet 
ulgowy oraz 5 zł - bilet 
grupowy (powyżej 15 
osób). Jest także możli-
wość zakupu karnetów 
uprawniających do 10 
dowolnych wejść na 
ślizgawkę. W tym przy-
padku zapłacimy 80 zł 
za karnet normalny i 50 
zł za ulgowy. Z obiektu 
MOSiR-u można także 
korzystać w ramach 
Karty Dużej Rodziny, 
co uprawnia do zaku-
pu biletów w niższych 
cenach. Jednorazowe 
wejście na ślizgawkę 
w tym przypadku będzie 
nas kosztować: 6 zł - bi-
let normalny, 4 zł - bilet 
ulgowy, za karnet nor-
malny zapłacimy 50 zł, 
a za karnet ulgowy 30 zł.

Kasa lodowiska czyn-
na będzie we wtorki, 
czwartki i piątki w godz. 
16:00-19:30 oraz w so-
boty i niedziele w godz. 
11:30-18:00. Istnieje 
także możliwość tele-
fonicznej rezerwacji 

biletów, której można 
dokonać w godzinach 
otwarcia kasy, dzwoniąc 
pod nr (55) 625-63-13. 
Na lodowisku istnieje 
także możliwość wypo-
życzenia łyżew (koszt 
6 zł od pary), ostrzenia 

łyżew (7 zł) oraz sko-
rzystania z szatni (1 zł). 
W czasie otwartych sesji 
dostępny będzie także 
bufet oferujący ciepłe 
napoje, przekąski i sło-
dycze.

MOSiR 

Sekcja judo i medale
Od września w IKS „Atak” 
Elbląg działa sekcja judo, 
w skład której wchodzą 
osoby niepełnosprawne 
intelektualnie, które do 
tej pory reprezentowa-
ły klub ‚’SAKURA’’ i były 
wychowankami trenera 
Wojtka janika.

Przy wsparciu klubu, 
rodziców i trenera Ad-
rianny Romanowskiej 
udało się zorganizować 
pierwszy wyjazd na: 
I Otwarte Mistrzostwa 
Śląska w Judo Osób 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie, które od-
były się 12 października 
w Bytomiu. 

Sekcja swój pierwszy 
wyjazd może uznać za 
bardzo udany. Ze zgru-

powania wrócili z pokaź-
ną liczbą medali. Złoto 
zdobyli: Ania Rybicka, 
Agnieszka Strąk, Michał 
Bryl i Adam Wiśniewski. 
Srebrem mogą cieszyć się 
Weronika Fercho, Marcin 
Liszcz, Mateusz Roma-
nowski, Robert Jaworski 
oraz Michał Weroński. 
Brąz z kolei wywalczyli: 
Norbert Jaworski i Marek 
Chrust. 

Zawody były również 
debiutem dla najmłod-
szych zawodników sekcji. 
I oni również nie zawiedli. 
Z medalami wrócili także: 
Mirosław Kostka (złoto), 
Konrad Szumski (srebro) 
oraz Alan Wenta (brąz). 

Wszystkim gratulujemy 
i życzymy dalszych sukce-
sów.                           Red.

fot. MOSiR Elbląg

fot. IKS „ATAK”
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Przestrzeń publiczna bez barier?
Nie trzeba być niepełnosprawną osobą, aby dostrzec jak wiele w naszym otoczeniu jest barier trudnych do pokonania a ich 
likwidacja, często może zostać wykonana niewielkim kosztem i nakładem sił. Weźmy młodą matkę i wózek z dzieckiem 
i wyjdźmy na spacer.

Tyle już wystarczy, 
aby poznać, jak wiele 
jest jeszcze do zrobie-
nia w przestrzeni publicz-
nej. Nie uważam, że nic 
się w tej dziedzinie nie 
zmienia, gdyż nie jest to 
prawdą. Tylko głupiec tak 
stwierdzi. Faktem jednak 
jest, że chcąc dostoso-
wać nasze otoczenie do 
potrzeb osób z różnymi 
dysfunkcjami, spotyka-
my się z niemożliwością 
realizacji tego. Innych 
udogodnień potrzebuje 
przecież osoba niewido-
ma, innych – niepełno-
sprawny poruszający się 
na wózku czy o kulach.

Istnieją jednak miej-
sca, które w większym 
lub mniejszym stopniu 
przyjazne są osobom 
niepełnosprawnym. 
Stąd też rozpoczyna-
my w „Razem z Tobą” 
cykl artykułów „Bez 
barier...”, w którym pre-
zentować będziemy 
udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych na 
przykładzie naszego 
lokalnego środowiska. 
Z jednej strony będzie 
to promocja dla po-
szczególnych jednostek, 
a z drugiej – mobilizacja 
dla innych do wspólne-
go zmieniania naszego 
otoczenia. Nie jesteśmy 
przecież w stanie prze-
widzieć, czy któregoś 

dnia nie przyjdzie nam, 
zdrowym, dołączyć do 
wózkowiczów czy wyjść 
na spacer z białą laską 
w ręku. Prezentacja war-
tościowych rozwiązań to 
jedno. Z drugiej strony 
będziemy przedstawiać 
modelowe rozwiąza-
nia stosowane pod-
czas dostosowywania 
miejsc pracy i przestrze-
ni publicznej dla osób 
niepełnosprawnych, 
bazując na wypracowa-
nych efektach projektu 
„Ramowe wytyczne 
w zakresie projektowania 
obiektów, pomieszczeń 
oraz przystosowania sta-
nowisk pracy dla osób 
niepełnosprawnych 
o specyficznych potrze-
bach”, realizowanego 
przez Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Zawo-
dowej ze środków Unii 
Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Ma to zo-
brazować, jak niewiele 
czasami potrzeba, aby 
osoba na wózku, o ku-
lach czy z dysfunkcją 
wzroku poczuła się pew-
niej w otoczeniu. 

Na początek przy-
pomnijmy sobie, jak 
w 2010 roku nasza re-
dakcja zorganizowała 
przy pomocy Pawła Ku-
lasiewicza swoisty patrol 
miasta pod względem 

jego dostosowania do 
potrzeb osób niepełno-
sprawnych. 

Progi zwalniające, 
wysokie krawężniki, 
nierówne chodniki czy 
absurdalne rozwiązania 
architektoniczne, niewi-
doczne oznakowania 
komunikacji miejskiej, 
samochody tarasujące 
chodniki, znaki drogowe 
pośrodku chodnika, brak 
czytelnego rozróżnienia 
chodników na część dla 
pieszych i rowerzystów, 
brak oznaczeń schodów 
oraz brak sygnalizacji 
dźwiękowej na przej-
ściach dla pieszych – to 
odczuł na własnej skórze 
nasz patrol sprawdzający 
dostępność miasta dla 
osób niepełnospraw-
nych. Najgorzej sytuacja 
wyglądała na elbląskiej 
starówce, gdzie kilku-
krotnie usłyszeliśmy, że 
z chęcią dostosowano by 
dany obiekt do potrzeb 
osób z różnymi dysfunk-
cjami, lecz najczęściej 
nie pozwalał na to kon-
serwator zabytków. Tak 
do tych słów odniosła 
się ówczesna redaktor 
naczelna naszego pisma: 
„Trudno oprzeć się re-

fleksji, że nie nadążamy 
za Europą i światem 
z myśleniem, że cokol-
wiek człowiek stworzył 
– powinno służyć czło-
wiekowi. Na Zachodzie 
nie ma już praktycznie 
zabytków nieudostępnio-
nych osobom niepełno-
sprawnym – wszędzie 
buduje się windy, pod-
jazdy, poręcze. I nikt nie 
rozdziera szat z powodu 
«strat estetycznych», bo 
po pierwsze na pewno 
każdy potrafi odróżnić 
część zabytkową obiek-
tu od funkcjonalnego 
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nowego urządzenia czy 
dobudowanego podjaz-
du, a po drugie: nie nos 
jest dla tabakiery, tylko 
tabakiera dla nosa. Co 
pod rozwagę Konserwa-
torowi Zabytków dedy-
kujemy”. 

Co zmieniło się przez 
te cztery lata? Jak małym 
kosztem i niewielkim na-
kładem sił można pomóc 
w codziennej egzystencji 
osobom niepełnospraw-
nym? Tego wszystkiego 
będziemy świadkami już 
od przyszłego numeru 
„Razem z Tobą”.
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APETYT NA ZdROWIE

Malina sama w sobie 
posiada bardzo wiele 
witamin i minerałów, co 
powoduje, że jest jedną 
z tych roślin, najbardziej 
cenioną przez zielarzy 
i dietetyków. Zawarte 
w niej składniki dzia-
łają rozgrzewająco na 
nasz organizm, przez 
co wyśmienicie nadają 
się jako środek przeciw-
gorączkowy. Owoce te 
zawierają w sobie m.in. 
kwas cytrynowy, jabłko-
wy, salicylowy), liczne 
cukry jak również bo-
gactwo witamin (m.in. 
C, E, B1, B2, B6) oraz 
wiele substancji mineral-
nych - przede wszystkim 
potas, magnez, wapń, 
żelazo). Sok z malin 
jest najczęściej stoso-
wanym sposobem na 
walkę z przeziębieniem. 
Jednym ze sposobów 
jest dodawanie go do 
gorącej herbaty, co 
skutecznie rozgrze-
wa organizm. Innym, 
mniej znanym spo-

sobem zastosowania 
malin w leczeniu jest 
przygotowanie naparu 
z suszonych owoców. 
Pamiętać należy jednak, 
że owoce te są bardzo 
delikatne i łatwo się 
gniotą, puszczając sok 
i w równie szybkim tem-
pie stają się niezdatne 
do spożycia. Stąd też 
chcąc je ususzyć nale-
ży zbierać je podczas 
suchej pogody do pła-
skich łubianek i zaraz 
po tym suszyć lub prze-
rabiać na sok. Prawidło-
wo wysuszone maliny 
powinny zachować na-
turalną barwę i przyjem-
ny zapach. Pamiętajmy 
że malin do suszenia 
nie myjemy. Można je 
suszyć w tradycyjnej 
domowej suszarce do 
warzyw, ziół i grzybów. 
Trwa to ok. 3 dni non 
stop.  

jak suszyć maliny? 
Obecnie istnieje wie-

le odmian tego owo-

cu, lecz najbardziej 
zdrowotne są te dziko 
rosnące np. w lasach. 
Układamy je na sitach 
suszarki jedna obok 
drugiej, zachowując od-
stęp. W trakcie suszenia 
nic z nimi nie robimy, 
możemy tylko przekła-
dać sita. Jest taki mo-
ment w trakcie suszenia, 
że maliny przyklejają się 
do sita. Nie próbujmy 
ich na siłę odklejać. Kie-
dy już będą całkowicie 
suche bez problemu 
je zdejmiemy.

Po wysuszeniu ma-
liny mają ładny kolor, 
są matowe, lekkie jak 
piórko i nie zmieniają 
swojego kształtu. Poza 
tym są kruche, ale spo-
kojnie można je włożyć 
w całości do słoika. 
Przechowujemy szczel-
nie zamknięte, najlepiej 
bez dostępu dzienne-
go światła. Używamy 
w sezonie jesienno-zi-
mowym, bo teraz mo-
żemy zajadać świeże. 

Liście też działają na 
zdrowie

Również same liście 
tych owoców posiadają 
właściwości lecznicze. 
Można je zbierać wio-
sną i przez całe lato - po-
winny być zdrowe, bez 
plam, młode, ale już do-
brze wyrośnięte. Suszyć 
można je podobnie jak 
owoce. 

P r z y g o t o w a n y 
z nich napar działa 
przeciwbakteryjnie 
i przeciwzapalnie, ha-
mując rozwój bakterii 
jelitowych i skutecznie 
zmniejsza biegunkę 
oraz działa kojąco pod-
czas bólów miesiączko-
wych. Wszystko dzięki 
zawartych w nich garb-
nikach, flawonoidach, 
kwasach organicznych, 
związkach żywicowych, 
sole mineralne (m.in. że-
laza, miedzi, wapnia). 
Suszone liście wchodzą 
w skład ziołowych mie-
szanek moczopędnych 
i żółciopędnych dostęp-

nych w aptekach i skle-
pach zielarskich. 

Napar z owoców malin
2 łyżki suszonych 

malin zalej szklanką 
wrzątku i odstaw pod 
przykryciem na 15 
minut. Przecedź. Pĳ 
2-3 razy dziennie po 
szklance naparu pod-
czas przeziębienia, gry-
py, anginy, zapalenia 
oskrzeli - gdy chorobie 
towarzyszy gorączka.

Napar z liści malin
Łyżkę liści malin za-

lej 1/2 szklanki wrzątku 
i pod przykryciem od-
staw do naciągnięcia 
na 15 minut. Przecedź. 
Pij po 1/2 szklanki na-
paru 2-3 razy dziennie 
w nieżycie żołądka i je-
lit, a także jako łagodny 
lek przeciwbiegunkowy. 
Napar z liści można też 
stosować do płukania 
w stanach zapalnych 
gardła i jamy ustnej.

Red.

Apetyt na zdrowie... 

Malina
jesień mimo swoich pięknych żółto-pomarańczowo-brązowych barw ma jeszcze tę ciemniejszą stronę, czyli chłód i deszcz. Co za 
tym idzie nasz organizm, po ciepłym lecie, narażony jest na przeziębienia. Tutaj po chłodnym dniu lub w pierwszych objawach 
choroby niezastąpiona staje się malina a jej właściwości lecznicze znane są już od wieków. jednak mało kto wie, że podobne 
działanie mają również liście tychże owoców.
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