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Dostała 
nowe życie 

Czasem przeszczep jest ostatecz-
nym rozwiązaniem w walce o życie. 
To problem, który trzeba poruszać 
w publicznej debacie – może do-
tknąć każdego z nas...

Aktywnie 
do przodu 

Za sprawą fundacji Aktywnie do 
Przodu w Gdańsku powstanie pierw-
sza wypożyczalnia handbike’ów, czyli 
rowerów napędzanych pracą rąk. Dla 
osób niepełnosprawnych to szansa...

Dystrofia 
niejedno ma imię

Corocznie 7 września obchodzony 
jest Światowy Dzień Świadomości 
o Dystrofii Mięśniowej Duchenne’a 
(World Duchenne Awareness Day).

Niesłyszący model 
robi karierę 

Młodzi duchem, 
gotowi do działania 

Przekazują sobie pozytywną 
energię, wiedzę i doświadczenie, 
by wspólnie zdobywać nowe umie-
jętności i ciekawie spędzać czas. 
Seniorzy i juniorzy wracają...
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Nyle Dimarco jest modelem 
i społecznikiem, ale także osobą 
głuchą. Jest zwycięzcą programu 
„American‘s Next Top Model’s” oraz 
czempionem w programie...
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SPORT: 
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Beata Peplińska-Strehlau, 
przewodnicząca elbląskiego koła Pol-

skiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie

Zrobiliśmy wszystko, czego Miasto 
od nas zażądało, spełniliśmy wszystkie 

stawiane nam warunki, włożyliśmy mnóstwo 
pracy i własne środki w przygotowanie dokumentacji, 
w której nie zabrakło nawet warunków zabudowy i zago-
spodarowania wydanych przez Departament Architektury 
Urzędu Miejskiego, złożyliśmy w terminie wniosek o dotację 
z funduszy unijnych zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 
z Urzędem Marszałkowskim, po to, żeby dowiedzieć się, 
że to wszystko na nic i budynki ma otrzymać instytucja, 
która wcześniej nigdy się nimi nie interesowała. Mamy 
123 uczestników i ich rodziny, 95 pracowników, to też są 
wyborcy pana prezydenta.  

Więcej w temacie napiszemy już w następnym numerze 
Razem z Tobą. Tekst dostępny jest również na razemztoba.
pl/16547

dr hab� n� med� Marek Pacholczyk, 
 wybitny specjalista w dziedzinie medycy-

ny transplantacyjnej, Ordynator Kliniki Chi-
rurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Szpitalu 

Dzieciątka Jezus w Warszawie
Mogę się nawet przyznać, ze ojcem chrzestnym moje-

go syna jest jeden z pacjentów, któremu przeszczepiłem 
wątrobę. Wszedł on poniekąd do mojej rodziny. Nigdy nie 
prezentowałem tego drugiego modelu lekarza, czyli lekarza 
na dystans. Oczywiście przesada w żadną ze stron nie jest 
dobra. Przekroczenie pewnych barier jest niedopuszczalne, są 
na to stricte lekarsko–prawne zasady. Myślę jednak, że wielu 
chorym pomagało to, że złapałem ich za rękę i powiedziałem: 
słuchaj, damy radę, nie denerwuj się.

Cały wywiad z doktorem już w następnym numerze Razem 
z Tobą. 

prof� Adam Jelonek, 
prezes Fundacji Ronalda McDonalda 

w Polsce
Idea polega na tym, aby stworzyć przy szpi-

talach pediatrycznych hotele, w których będą 
warunki domowe – nie w luksusowych pokojach 

i sypialniach, lecz w miejscach wspólnego działania rodzice dzielą 
się doświadczeniami, wspierają się, równocześnie mając idealne 
warunki do odpoczynku. Pozwala im to na spędzenie czasu 
z dziećmi w innych warunkach, z lepszą, pozytywną energią.  

Cały materiał o powstającym w Warszawie Domu Ronalda 
McDonalda już w nastepnym numerze Razem z Tobą. 

Powiedzieli nam...
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Wydawać by się mogło, że wszystko 
co najlepsze, mają już są sobą. Osoby 
starsze postrzegane są często jako te 
schorowane, niedołężne, potrzebu-
jące opieki, nieszczęśliwe, których 
jedynym zajęciem jest obserwowanie 
ludzi za oknem, wpatrywanie się w te-
lewizor i wizyty w kościele.  Nic bar-
dziej mylnego, seniorzy coraz częściej 
pokazują, że mimo wieku nadal chcą 
być aktywną częścią społeczeństwa. 
I choć są widoczni na wielu płasz-
czyznach, to znajdą jeszcze czas dla 
ukochanych wnuków, herbatkę z są-
siadką czy chwilę relaksu w urokliwym 
domku na Mazurach. Przyglądając 
się osobom starszym, niejednokrot-
nie mam wrażenie, że ich przewaga 
nad nami młodymi jest większa niż 
mogłoby się nam wydawać. Pomijam 
oczywiście wieloletnie doświadcze-
nie i mnogość przeżyć, które już za 
nimi, a z których powinno się czerpać  

garściami, by znów nie obudzić się 
z ręką w nocniku.

Czy tylko ja mam momentami 
wrażenie, że seniorzy coraz bardziej 
przestają pasować do tego świata? 
I choć jak wspomniałem już wyżej, 
odchowali dzieci, wypracowali lata 
w zakładach pracy i teraz mają chwilę 
dla siebie, to cały czas są tacy spo-
kojniejsi. Za każdym razem, gdy po-
jawiają się na horyzoncie, czas jakby 
zwalnia  - uspokaja się. Czego nam 
młodym, ciągle za czymś goniącym, 
wielokrotnie brakuje. Nie mamy czasu 
na nic – często nawet dla własnych 
rodzin a mimo tego idziemy do przo-
du, rozwijamy się. 

Zatrzymajmy się jednak na chwilę. 
Czy nam młodym, kiedy dojdziemy 
już do wieku naszych babć i dziad-
ków,  zostanie jeszcze trochę sił, by 
czerpać radość z seniorskiego życia? 
Czy wiemy, czym w ogóle jest radość 
z życia? Jak wynika z badań CBOS, 
aż 72% Polaków myśli o starości jako 
stanie, przed którym czuje się lęk. 
Wszystkiemu winne stereotypy. Sta-
rość kojarzona jest najczęściej z koń-
cem aktywności, zarówno w życiu 
prywatnym, jak i zawodowym, jak 
również z problemami finansowymi.

Trochę to smutne, ale mam wraże-
nie, że już niedługo obraz seniora, 
który znamy dotąd, ulegnie diametral-
nej zmianie. W „jesień życia” wkroczy 
pokolenie wychowane na innych war-
tościach i mające zupełnie inne prio-

rytety niż dzisiejsi seniorzy. Dawniej, 
ze względu na wiek, doświadczenie 
życiowe oraz wiedzę, osoby starsze 
uczyły młodych i wprowadzały ich 
w dorosłe życie, dzięki czemu czuły 
się potrzebne i szanowane. Nasze 
pokolenie wychowane w erze ciągłe-
go rozwoju cywilizacyjnego i niemal 
nieograniczonego dostępu do wie-
dzy zdaje sobie sprawę, że przyjdzie 
moment, w którym przestaniemy 
być potrzebni dla innych, bo młodzi 
wówczas wszystko „wyguglują”, a to, 
co będzie mówił dziadek lub babcia, 
uznawane będzie za coś zacofane-
go i archaicznego i tego się boimy  
i z pewnością odbije się to na przy-
szłym wizerunku seniora. 

Staram się jednak wierzyć, że może 
nie będzie tak źle.

Mimo wszystko, z okazji przypa-
dającego na początku października 
Międzynarodowego Dnia Osób Star-
szych, w imieniu własnym jak i całej 
redakcji Razem z Tobą, życzę wszyst-
kim seniorom, by jesień życia była 
tylko tą złotą, mieniącą się wszystkimi 
barwami – pełną pięknych przeżyć, 
miłości najbliższych, dobrego zdrowia 
i uśmiechu. 

Rafał Sułek
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Z korespondencji:

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych nie ustanawia obowiąz-
ku poinformowania pracodawcy o posiadaniu orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności. Korzystanie przez osobę 
niepełnosprawną z uprawnień pracowniczych przewi-
dzianych w ustawie o rehabilitacji (...) jest prawem a nie 
obowiązkiem danego pracownika.

Jednakże zgodnie z Kodeksem pracy, do którego odsyła 
art. 66 ustawy o rehabilitacji (...) w sprawach nieuregu-
lowanych jej przepisami, „Pracodawca ma prawo żądać 
od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych 
osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko; imiona 
rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do 
korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychcza-
sowego zatrudnienia”.

Powyższy katalog informacji rozszerza § 2 pkt 1 art. 221 
Kodeksu pracy, zgodnie z którym „Pracodawca ma prawo 
żądać od pracownika podania, niezależnie od danych 
osobowych, o także innych danych osobowych pracow-
nika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci 
pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze 
względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych 
uprawnień przewidzianych w prawie pracy”. W tej kategorii 
mieści się również informacja o stopniu niepełnosprawności.

Decyzja o zgłoszeniu pracodawcy faktu posiadania orze-
czenia o stopniu niepełnosprawności należy wyłącznie do 
pracownika. Osoba niepełnosprawna nie zgłaszając faktu 
posiadania orzeczenia nie ponosi z tego tytułu żadnych 
negatywnych konsekwencji.

Czy trzeba przedstawić 
pracodawcy orzeczenie  
o niepełnosprawności?

● W jednym z serwisów internetowych pojawił się tekst doty-
czący, głośnego ostatnimi czasy w środowisku osób niepełno-
sprawnych, tematu dotyczącego zniesienia zakazu dorabiania 
na świadczeniu pielęgnacyjnym. Autor sugeruje w nim, że osoby, 
które latami opiekowały się bliskimi nie mają się co bać powrotu 
na rynek pracy. Powinny się szybko przebranżowić i zatrudnić 
jako...opiekunowie osób niepełnosprawnych. Mam wrażenie,  
że proponuje się tym ludziom, że najlepsze dla nich wyjście, to: 
„wpaść z deszczu pod rynnę”.
● W amerykańskim stanie Oklahoma dwoje policjantów 

przekonało się, jak to jest być głuchym. Z tą różnicą, że w ich 
wypadku za swoją „dysfunkcję” poniosą sowitą karę. A wszystko 
przez to, że podczas jednej z interwencji zastrzelili niesłyszącego 
mężczyznę. I choć sąsiedzi dawali im znać, że osoba, którą mają 
naprzeciw siebie, jest niesłysząca i porozumiewa się z otoczeniem 
za pomocą gestów, to jeden z nich poraził niepełnosprawnego 
paralizatorem, a drugi oddał w jego kierunku strzały. Po wszystkim, 
funkcjonariusze nie potrafili racjonalnie wytłumaczyć powodów 
takiego obrotu spraw. Czyżby dolegliwości sprzężone?   
● Przed nami jesień. Czas więc podsumować lato, które już 

za nami. Z pewnością hitem numer jeden „ciepłych” miesięcy  
było powracające niczym bumerang stwierdzenie: „k... znowu 
pada”. Zatem, byle do świąt i oby były białe...

NFZ uruchomił specjal-
ną, bezpłatną przeglą-

darkę skierowania.nfz.gov.pl. 
Dzięki niej można sprawdzić 
swoje miejsce w kolejce do 
wyjazdu do sanatorium, wy-

starczy wpisać jedynie numer skierowania.
Jednocześnie NFZ informuje, że nie powiadamia oczeku-

jących pacjentów o ich miejscu w kolejce do sanatorium za 
pomocą SMS oraz e–mail.

Oferowane przez stronę internetową sanatorium.mobi 
płatne powiadomienia smsowe dotyczące statusu skierowania 
do sanatorium nie są usługą NFZ. 

AG

Kolejkę sprawdzisz 
w internecie 



http://www.razemztoba.plrazem z TOB¥Str. 6

Zakończył się kolejny Poland Bu-
siness Run, czyli charytatywny 

bieg, z którego dochód zostanie prze-
znaczony na protezy i rehabilitację dla 
osób z niepełnosprawnością ruchu.

W tegorocznej edycji Poland Business 
Run wzięło udział ponad 20 tysięcy 
biegaczy w pięcioosobowych sztafetach 
z ośmiu miast w Polsce. Organizatorom 
biegu udało się zebrać ponad 1,5 milio-
na złotych (1,651,197,80zł). Pieniądze 
dla beneficjentów, czyli podopiecznych 
fundacji PBR, będą wykorzystane na 
sfinansowanie protez lub innego za-
opatrzenia ortopedycznego oraz reha-
bilitację, w tym pomoc psychologiczną. 

Oprócz firm do biegu przyłączyli 
się znani sportowcy i celebryci (m.in. 
Przemysław Cypryański, Anna Dere-
szowska, Robert Korzeniowski), a także 
wojskowi, którzy biegli dla żołnierzy 
rannych w trakcie wykonywania misji.

Pieniądze dla podopiecznych Fun-
dacji Poland Business Run pochodzą 
z opłat startowych biegu oraz akcji „Po-
magam bardziej” (do której przyłączyły 
się osoby niemogące wziąć udziału 
w biegu oraz ci, którzy chcieli okazać 
dodatkowe wsparcie). Wiadomo już, 
że pomoc trafi do co najmniej 66 osób, 
które dzięki temu będą mogły nie tylko 
normalnie funkcjonować, ale też speł-
niać swoje marzenia.

MS

Pobiegli dla 
niepełnosprawnych 
ruchowo

SPOŁECZEŃSTWO 

Zdarza się, że w kontakcie z róż-
nego rodzaju niepełnosprawno-

ścią ludzie nie wiedzą, jak powinni się 
zachować. PKP Intercity przygotowało 
poradnik, w którym podróżni znajdą 
wskazówki dotyczące savoir-vivre’u.

W poradniku stworzonym we współ-
pracy z Fundacją Integracja znajdują 
się ilustracje obrazujące różne sytuacje 
komunikacyjne, które mogą zdarzyć 
się w pociągu lub na peronie. Broszura 
podpowiada m.in. jak zachować się 

Savoir-vivre wobec niepełnosprawnych

BEZ BARIER

Na nowy rządowy program, po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi 
małej infrastruktury sportowo–rekreacyjnej w Polsce, Ministerstwo Sportu 

i Turystki w ciągu dwóch lat przeznaczy 100 mln zł.
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, 

rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, 
sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie 
zieleni. Strefy mają sprzyjać integracji społecznej poprzez wspólne podejmowa-
nie aktywności fizycznej i być skierowane do różnych grup wiekowych. Obiekty 
zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie, zaprojektowane z dbałością o integracyjny 
charakter przestrzeni, mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej 
dla dzieci, rodzin oraz osób starszych.

O dofinansowanie (w dwóch wariantach) z rządowego programu budowy 
Otwartych Stref Aktywności (OSA) mogą ubiegać się jednostki samorządu teryto-
rialnego, podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje 
czy spółdzielnie mieszkaniowe. Przystąpienie do programu będzie miało uprosz-
czoną procedurę, m.in.: jedna gmina – jeden wniosek – wiele stref. Start naboru 
wniosków do programu planowany jest na styczeń 2018 roku.

Szczegóły znaleźć można na stronie: razemztoba.pl/16476
Bożena Ulewicz

SPOŁECZEŃSTWO

w stosunku do osób z niepełnospraw-
nością wzroku czy pomóc osobom 
z dysfunkcją ruchu.

Publikację można znaleźć w Inter-
necie pod adresem: www.intercity.pl/
savoir-vivre, a także w Centrach Obsługi 
Klienta. Oprócz tego PKP Intercity bę-
dzie wyświetlało slajdy z broszury na 
ekranach przy kasach. Dodatkowo na 
facebook’owym czacie przewoźnika 
eksperci udzielą odpowiedzi na pytania, 
których nie ma w poradniku.          MS

Rusza OSA� Pula środków wynosi 100 mln 
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Profilaktyka to droga do dobrego 
zdrowia. Niestety, dla wielu mężczyzn 
nowotwór jąder to temat tabu. W przeła-
mywaniu stereotypów i zwięk-
szaniu świadomości na temat 
choroby pomaga kampania 
„Odważni wygrywają”.

Celem kampanii społecz-
no-edukacyjnej „Odważni 
wygrywają” jest zwiększanie 
świadomości istnienia nowo-
tworu jąder oraz zachęcenie 
mężczyzn w wieku 17-37 lat 
do regularnych badań. Profi-
laktyka jest niezwykle istotna, 

Mężczyzno, nie bój się badańEDUKACJA

ponieważ  wcześnie wykryty rak jąder 
jest wyleczalny w 100%.

Akcje prowadzone w ramach kam-

Z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych na olsztyńskiej Scenie Staromiejskiej odbył się festyn z licznymi atrak-
cjami w języku migowym. Uczestnicy mogli obejrzeć pantomimę „Smyk” i teatrzyk „Pajacyki”, a także występy 

grupy teatralnej „Szkot” oraz grupy „MigBand”, która zaprezentowała teledyski w języku migowym. Tego dnia legenda 
o św. Jakubie miała swoją premierę w języku migowym. Odbyły się również warsztaty artystyczne, kosmetyczne, rę-
kodzielnicze i, rzecz jasna, języka migowego. Oprócz części artystycznej i warsztatowej na uczestników czekały inne 
atrakcje, m.in.: gra miejska, wystawa prac fotograficznych, porady edukacyjno–informacyjne i nauka pierwszej pomo-
cy. Wydarzenie organizowane było przez Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu „Pokonać 
ciszę” oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie.                                                                                                        MS

Pokonali ciszę dobrą zabawą

SPOŁECZEŃSTWO

Łatwiejszy dostęp do profesjonalnej opieki medycznej, 
a co za tym idzie lepsza profilaktyka i profesjonalne 

leczenie osób starszych. W Sopocie już za półtora roku 
będzie to możliwe. 22 września oficjalnie rozpoczęła się 
budowa Centrum Opieki Geriatrycznej.

Starania Sopotu o szpital dla osób starszych zakończyły 
się sukcesem. Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej i środ-
kom pochodzącym z budżetu miasta, już w połowie 2019 r. 
oddane do użytku zostanie centrum, w którym osoby starsze 
znajdą profesjonalną opiekę. Nowoczesna aparatura me-
dyczna, oddziały dzienne, sieć poradni oraz system szkoleń 
będą, dzięki szpitalowi, lepiej dostępne dla potrzebujących, 
starszych osób. Profilaktyka, a gdy trzeba sprawne leczenie, 
wpłyną na poprawę komfortu życia seniorów i ich rodzin.

– Dzięki nowemu Centrum Geriatrycznemu pomorscy 
seniorzy będą mieli łatwiejszy dostęp do usług zdrowotnych, 
jeszcze lepiej dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb 

Budowa Centrum już ruszyła

ZDROWIE

– mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomor-
skiego. – Ośrodek będzie świadczył kompleksowa opiekę 
ambulatoryjną. Dzięki sprawnemu leczeniu i rehabilitacji 
pacjenci szybciej powracać będą do zdrowia.

Przewidywany koszt budowy Centrum Geriatrycznego 
to ponad 27 mln zł, z czego 7,6 mln pochodzić będzie 
z budżetu miasta, czyli pieniędzy sopockich podatników. 
Centrum będzie oddziałem Pomorskiego Centrum Reu-
matologii im. dr Jadwigi Titz–Kosko w Sopocie.

Red.

panii obejmują wiele działań, m.in. 
happeningi, prelekcje w szkołach po-
nadgimnazjalnych oraz stronę interneto-

wąodwazni.com, na której młodzi 
mężczyźni znajdą wiadomości 
na temat choroby, instrukcję sa-
mobadania i informacje o spe-
cjalistach. Częścią kampanii jest 
również promujący profilaktykę 
nowotworową spot filmowy „Od-
ważne jajo”.

Kampanię realizuje Funda-
cja „Gdyński Most Nadziei” we 
współpracy z Miastem Gdynia.
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Monika Szałas: Transplantacja w polskim społe-
czeństwie to ciągle trudny temat, o tym zazwyczaj 
się nie rozmawia� Dlaczego?

Iwona Nowik: Myślę, że ludzie unikają roz-
mowy na ten temat z przekonania, że ich to 
nie dotyczy. Tak nie jest. Należy pamiętać, że 
transplantologia to nie jest sklep z częścia-
mi zamiennymi. Trzeba zmienić tok myślenia. 
Bardzo dużo o tym mówić, pokazywać ludzi, 
którzy mają za sobą przeszczep. Jedna zmarła 
osoba (przy założeniu, że organy nadają się 
do transplantacji) jest w stanie uratować co 
najmniej sześcioro ludzi.

Pani ma za sobą przeszczep wątroby�
Kilkanaście lat chorowałam na marskość 

wątroby. Bardzo długo nikt nie zdawał sobie 
sprawy z powagi sytuacji. To choroba postę-
pująca, z czasem pogłębiała się, aż przyszedł 
dzień, kiedy stoi się pod ścianą. W pewnym 
momencie istnienia choroby medycyna jest 
na tyle bezradna, że jedyne, co może zapro-
ponować, to przeszczep. Mój miał miejsce 
30 stycznia 2015 roku w Szpitalu Klinicznym 
Dzieciątka Jezus w Warszawie. Organ pochodzi 
od dawcy martwego. Ktoś umarł, a ja dostałam 
nowe życie.

Jak wyglądał proces?
Droga, którą trzeba przejść, żeby doszło 

do przeszczepu, trochę zajmuje.  Do poradni 
transplantologicznej jeździłam około 2,5 roku. 
Trzeba przejść bardzo skomplikowane kwalifi-
kacje. Trzeba udać się do około dwudziestu 
różnych lekarzy, którzy muszą wyrazić zgodę, 
m.in. do kardiologa, laryngologa, pulmonologa, 
gastrologa i endokrynologa, psychiatry. Uzy-
skana zgoda to możliwość zapisania na listę.

A później?
Oczekiwanie. Siedzenie w domu z zapa-

kowaną walizką albo w szpitalu, gdy ktoś jest 

Dostała nowe życie

ZDROWIE

Czasem przeszczep jest ostatecznym rozwiązaniem w walce o życie� To problem, który trzeba poruszać w pu-
blicznej debacie – może dotknąć każdego z nas� O transplantologii i osobistych doświadczeniach opowiada 
pani IWONA NOWIK, która za cel obrała integrację osób po przeszczepach�

Monika SzałaS

redakcja@razemztoba.pl
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Domy Pomocy Społecznej to miejsca, 
w których przebywają osoby starsze, 
zniedołężniałe, ciężko chore i niepeł-
nosprawne. Opiekę nad nimi sprawują 
pielęgniarki, których praca jest obciąża-
jąca zarówno fizycznie, jak i psychicznie. 
Zatrudnionych w DPS nie obejmuje tzw. 
zembalowe, czyli podwyżka 4 x 400 zł 
z 2015 roku.

Wynagrodzenia personelu medycz-
nego w DPS regulują przepisy ustawy 
o pracownikach samorządowych i roz-
porządzenia o ich wynagrodzeniach, co 
oznacza, że nie podlega on finansowa-
niu ze środków NFZ, a w efekcie nie jest 
objęty podwyżkami zagwarantowany-
mi kontraktami NFZ. ZPP zaapelował 
o zwiększenie wynagrodzenia pielęgnia-
rek zatrudnionych w DPS.

Z odpowiedzi resortu zdrowia wy-
nika, że obowiązujące przepisy umoż-
liwiają poprawę sytuacji finansowej tej 
grupy zawodowej poprzez wydzielenie 
w ramach podmiotu leczniczego specjal-
nej jednostki organizacyjnej udzielającej 
świadczeń zdrowotnych mieszkańcom 
domów pomocy społecznej. Prawo 
określa miesięczny minimalny poziom 
wynagrodzenia, a podmioty lecznicze 
mają swobodę w tworzeniu zakładowej 
polityki płacowej.

Jednak nie zawsze takie działania są 
podejmowane, co skutkuje frustracją 
pielęgniarek, które chciałyby być odpo-
wiednio wynagradzane za ciężką pracę.

Źródło: kuruer.pap.pl
Oprac. MS

Personel medyczny zatrudniony 
w Domach Pomocy Społecznej nie 
zostanie objęty podwyżkami przewi-
dzianymi dla pracujących w ramach 
kontraktów z NFZ� Związek Powiatów 
Polskich (ZPP) zaapelował o wypra-
cowanie rozwiązania, dzięki któremu 
pensje pielęgniarek z DPS wzrosną�

Nie wszystkie 
pielęgniarki 
dostaną podwyżki

SPOŁECZEŃSTWO

w złym stanie. W styczniu 2015 roku 
byłam w domu cztery dni, resztę czasu 
spędziłam głównie w szpitalach. To sie-
dzenie i czekanie na telefon.

Po uzyskaniu zgody długo czekała Pani 
na przeszczep?

Byłam w tak kiepskim stanie, że od mo-
mentu wyrażenia zgody do transplantacji 
upłynęły trzy tygodnie. Mój organizm, 
zatruty toksynami, zupełnie przestawał 
funkcjonować. Zapadałam w śpiączki 
i nie wiedziałam, czy się z nich obudzę.

Zazwyczaj chyba trwa to dłużej?
To zależy od wielu czynników, w tym 

uwarunkowań medycznych. Są ludzie, 
którzy mogą jeszcze trochę poczekać, 
inni nie. Dla nich to „być albo nie być”, 
przeszczep musi odbyć się jak najszybciej. 
Jednak brakuje organów, ludzie potrafią 
wiele miesięcy lub lat czekać na swo-
ją szansę.

Pierwsze dni po przeszczepie musiały być 
trudne� Jak wyglądały?

Na początku myślałam, że śnię. 
Człowiek budzi się na silnych lekach 
przeciwbólowych, otoczony aparaturą. 
W pierwszych dniach wszystko jest pro-
blemem, nawet podstawowe czynności. 
Zaczyna się rehabilitacja – po przeszcze-
pie wątroby na nowo nauka oddychania, 
siadania, schodzenia z łóżka. Przez prawie 
miesiąc miałam założone 74 klamry, które 
ograniczały moją mobilność, a musiałam 
się ruszać. Proces fizycznego dochodzenia 
do siebie to około 2,5 miesiąca. Z drugiej 
strony, wzruszały mnie małe rzeczy, jak 
np. pierwsze śniadanie.

Śniadanie?
Tak. Chora wątroba to przede wszyst-

kim ścisła dieta: nic surowego, nic świe-
żego, nic ciężkostrawnego. Nawet sałatę 
przed jedzeniem trzeba było sparzyć 
wrzątkiem. Przed operacją – kleik ryżo-
wy. A pierwsze śniadanie po przeszczepie 
składało się z chlebka, świeżej sałaty, 
wędliny, pomidora i ogórka bez skórki, 
co dla mnie było abstrakcją. Mam za 
sobą kilkanaście lat restrykcyjnej diety. 
Gdy lekarz powiedział, że takie śniadania 
będę mogła jeść zawsze, rozpłakałam się.

Teraz można wszystko?
Niekoniecznie. Nie mogę stosować 

wielu przypraw, ani jeść grapefruitów 
i niektórych warzyw, ale to małe niedo-
godności.

Poza tym może Pani cieszyć się pełnią ży-
cia?

Pewnych rzeczy nie mogę robić. Spor-
ty ekstremalne nie wchodzą w grę, na 
szczęście spacery, rower i inne mniejsze 
aktywności jak najbardziej. Nie mogę się 
opalać, a podróżowanie jest dość utrud-
nione. Za każdym razem muszę mieć przy 
sobie historię choroby, zapas leków i duży 
bagaż. Nie jeżdżę też samochodem. To 
akurat kalkulowanie ryzyka, bo czasem 
z powodu leków zdarzają mi się kołatania 
serca i zawroty głowy.

Skutki uboczne przyjmowania leków mu-
szą być uciążliwe�

Czasem są, a biorę bardzo dużo le-
karstw. Do końca życia będę przyjmowała 
leki immunosupresyjne. Zapobiegają od-
rzutowi organów, a jednocześnie niszczą 
odporność. Mój organizm nie broni się 
przed infekcjami, dlatego trzeba bardzo 
na siebie uważać. Przy tym mniejsza od-
porność powoduje, że każdy większy 
wysiłek to mistrzostwo świata.

Wygląda na to, że życie po przeszczepie 
wiąże się z niedogodnościami�

Owszem. Ze względu na konieczność 
monitorowania stanu zdrowia, a także 
inne ograniczenia, mam problem ze 
znalezieniem pracy. Raz lub dwa w mie-
siącu spędzam kilka dni w Warszawie 
na badaniach To jednak nic nie znaczy. 
Dostałam nowe życie, lepsze życie, które 
trzeba dobrze przeżyć. Cały czas szukam 
pracy. Staram się zintegrować środowisko 
osób przed i po przeszczepie, założyć coś 
w rodzaju grupy wsparcia, gdzie można 
liczyć na czyjąś pomoc, radę, wiedzę czy 
doświadczenie. Wyszukuję takich ludzi, 
nawiązuję z nimi kontakt. Podczas kon-
ferencji „Transplantacja – podaruj siebie 
innym” można było z nimi porozmawiać.

Jakie ma Pani plany na przyszłość?
Staram się propagować transplanto-

logię, bo w którymś momencie może to 
dotknąć każdego z nas. Bardzo zależy mi 
na integrowaniu osób po przeszczepach 
w środowisku lokalnym, ale nie tylko. 
Marzę też o zorganizowaniu Dnia Trans-
plantologii, z imprezami i materiałami 
edukacyjnymi. To jednak wymaga środ-
ków finansowych i dużego zaangażowa-
nia wielu ludzi. Zobaczymy, co z tego 
wyjdzie, będę się o to starała.



się w przestrzeni publicznej i wszech-
obecne bariery architektoniczne. 
W związku z tym jako kluczowy ele-
ment wsparcia wskazuje się dosto-
sowanie placówki do potrzeb osób 
z dysfunkcją ruchu, dofinansowanie 
dojazdu do szkoły oraz do zakupu 
niezbędnych pomocy naukowych 
i podręczników.

Zagwarantowanie dostępu do edu-
kacji w przypadku tej grupy zaczyna 
się od możliwości uczęszczania na za-
jęcia. Gdy uczeń z niepełnosprawno-
ścią ruchową znajdzie się już w szkole, 
ważne jest, by zapewnić mu odpo-
wiednie warunki do nauki (ułatwie-
niem będzie np. miejsce w niedużej, 
odległości od nauczyciela i tablicy).

NIEWIDZąCy I NIEDOWIDZąCy W SZKOlE
Dla osób z niepełnosprawnością 
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Raport z „Badania potrzeb osób 
niepełnosprawnych” (o którym sze-
rzej napiszemy w kolejnym numerze 
Razem z Tobą) udowodnił, że sytu-
acja osób z niepełnosprawnościami 
wymaga poprawy w wielu aspektach. 
Jednym z ważniejszych jest edukacja, 
która obok aktywności zawodowej ma 
duży wpływ na jakość życia. Szczegól-
ne znaczenie ma dla ludzi młodych 
– badani w wieku 14–17 lat posta-
wili edukację na pierwszym miejscu 
w hierarchii najistotniejszych potrzeb.

JAKIE POTRZEBy W POSZCZEgólNyCh gRu-
PACh WySuWAJą SIę NA PIERWSZy PlAN?

Najgorzej w obszarze edukacji 
przedstawia się sytuacja osób z upo-
śledzeniem intelektualnym. Aż 66% 
badanych nie ukończyło żadnej szkoły 
(lub co najwyżej szkołę gimnazjalną). 
W tej grupie jest również najwięcej 
osób, które nie planują kontynuować 
edukacji. Nauka osób z niepełno-
sprawnością intelektualną lub psy-
chicznie chorych często przyjmuje 
formę indywidualnego nauczania 
bądź odbywa się w szkołach specjal-
nych. Warto pamiętać, że badana 
grupa ma dużą potrzebę integracji, 
dlatego włączanie społeczne powinno 
obejmować także obszar edukacji.

Ze względu na specyfikę niepełno-
sprawności, osoby z upośledzeniem 
umysłowym (a także – w pewnym 
stopniu – osoby zmagające się z cho-
robami psychicznymi) potrzebują 
kompleksowego wsparcia w obszarze 
edukacji. Dla tej grupy szczególnie 
ważne są potrzeby w zakresie po-
mocy pozafinansowej. Jeśli chodzi 
o postawę społeczeństwa, rezultaty 
może przynieść zmiana nastawienia: 
istotne jest poświęcenie uczniowi 
dużej uwagi w połączeniu z wyrozu-

Edukacja a potrzeby niepełnosprawnych 
BEZ BARIER

Rozpoczął się rok szkolny, więc kompletowanie wyprawki rodzice raczej mają za sobą: są plecaki, podręczniki 
i zeszyty� Czego poza szkolnymi przyborami potrzebują niepełnosprawni uczniowie? Przede wszystkim możli-

wości zdobycia wykształcenia�

Monika SzałaS

miałością i cierpliwością. Zdobywaniu 
wykształcenia sprzyja mała liczebność 
klas (cisza i spokój ułatwiają skupie-
nie) oraz udział w specjalistycznych 
i dodatkowych zajęciach, takich jak 
nauka zachowań prospołecznych, 
wyjazdy integracyjne lub kultural-
ne czy zajęcia wyrównawcze. W tej 
grupie ważny jest również dostęp 
do specjalistów, np. psychologa lub 
logopedy. Dostosowane do potrzeb 
zajęcia wychowania fizycznego mogą 
stać się częścią rehabilitacji fizycznej.

SZKOłA BEZ BARIER ARChITEKTONICZNyCh
Osoby z niepełnosprawnością ru-

chową biorące udział w badaniu jako 
ważniejsze wskazywały potrzeby fi-
nansowe. Zdobywanie wykształcenia 
jest dla tej grupy problematyczne ze 
względu na trudności w poruszaniu 
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cyjną. Aparat słuchowy, system FM, 
nakładka do implantu ślimakowego – 
urządzenia mogą usprawnić przepływ 
informacji, umożliwiając uczniom 
zdobywanie wiedzy. Osoby z niepeł-
nosprawnością słuchową potrzebują 
również odpowiednich programów 
komputerowych i sprzętu, a także 
przystosowanych form zaliczeń i ma-
teriałów naukowych.

Wśród wskazywanych potrzeb zna-
lazły się również elementy wsparcia 
niezwiązane ze sprzętem – dla osób 
z niepełnosprawnością słuchową istot-
na jest również pomoc specjalistów 
(psychologa, logopedy) oraz zajęcia 
dostosowane do potrzeb, np. wykłady 
z językiem migowym.

POTRZEBy POWSZEChNE
Osoby z niepełnosprawnościami 

napotykają wiele przeszkód na drodze 
do zdobycia wykształcenia, a badanie 
wykazało, że specjalne potrzeby ma 
co trzecia ucząca się osoba niepeł-
nosprawna.

Dysproporcje w obszarze edukacji 
pojawiają się ze względu na rodzaj 
dysfunkcji, a także miejsce zamiesz-
kania – niepełnosprawni mieszkający 
w małych miejscowościach lub na wsi 
mają bardziej utrudniony dostęp do 
specjalistycznego wsparcia niż ci, 
którzy żyją w dużych miastach.

Istnieją jednak potrzeby powszech-
ne. Bez względu na rodzaj niepeł-
nosprawności dotyczą one sprzętu 
pomocniczego związanego z posiada-
ną dysfunkcją. Dla każdej z badanych 
grup istotne jest również wsparcie 
finansowe, dlatego wśród kluczowych 
instrumentów wsparcia są: dofinan-
sowanie na zakup podręczników i po-
mocy naukowych, dofinansowania 
kosztów dojazdu lub zakwaterowania, 
opłata za czesne oraz związana z na-
uką pomoc materialna bez konkret-
nego przeznaczenia.

Jak pokazuje raport, edukacja jest 
z jednym aspektów życia, w których 
konieczne jest wprowadzenie zmian, 
by osoby z różnymi niepełnosprawno-
ściami mogły korzystać z prawa do 
zdobywania wiedzy na równi z peł-
nosprawnymi uczniami.

BEZ BARIER

redakcja@razemztoba.pl

wzroku już droga do szkoły lub na 
uczelnię może być problematyczna 
– w przestrzeni publicznej brakuje 
sygnalizacji dźwiękowej, która mo-
głaby ułatwić przemieszczanie się. 
Napotykane bariery są również zwią-
zane z dostępem do informacji. Czego 
w szkole potrzebują słabowidzący 
i niewidzący uczniowie?

W zdobyciu wykształcenia pomoc-
ne będą specjalnie przystosowane 
podręczniki (większy druk, język Bra-
illa, elektroniczna wersja podręczni-
ka) oraz formy zaliczeń (wydłużenie 
czasu, sprawdzanie wiedzy poprzez 
odpowiedzi ustne). Integralną częścią 
edukacji staje się wiedza przekazywa-
na drogą elektroniczną, na różnego 
rodzaju platformach internetowych. 
Ważne jest, by strona www, na któ-
rej znajdują się treści edukacyjne, 
była przystosowana do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością wzrokową, 
np. poprzez możliwość ustawienia 
kontrastu lub powiększenia tekstu. 
Pomocne w tym będą również urzą-
dzenia związane z dysfunkcją (takie 
jak powiększalniki czy lupy) oraz spe-
cjalne programy komputerowe.

NIEPEłNOSPRAWNOŚć SłuChOWA 
A EDuKACJA

Z przeprowadzonego badania wy-
nika, że dla osób z niepełnospraw-
nością słuchu edukacja jest bardzo 
ważna. Niestety, specyfika dysfunkcji 
i wynikające z niej trudności komuni-
kacyjne często stają na przeszkodzie 
w zdobyciu wykształcenia, szczegól-
nie w przypadku znacznego stop-
nia niepełnosprawności.

Dla osób z dysfunkcją słuchu nie-
zwykle istotna jest sfera komunikacji: 
znajomość języka polskiego, umiejęt-
ność mówienia, a także możliwość 
stałej asysty tłumacza migowego. Jak 
pokazują wyniki badania, środowisko 
osób niepełnosprawnych słuchowo 
„ma tendencję do zamykania się we 
własnym gronie”, co czasem prowa-
dzi do izolacji. Włączanie społecz-
ne może mieć pozytywny wpływ na 
przebieg edukacji. Co jeszcze ułatwi 
osobom z dysfunkcją słuchu zdoby-
wanie wykształcenia? Wśród wskazy-
wanych potrzeb na pierwszym plan 
wysuwają się te związane ze sprzętem, 
który zmniejszy barierę komunika-

Celem konkursu jest nagrodzenie 
firm, instytucji i ludzi, których działal-
ność na rzecz osób z niepełnospraw-
nością wzrokową podnosi standardy 
nowoczesnej rehabilitacji i przyczynia 
się do emancypacji środowiska. Pod-
mioty zasługujące na miano Idola 
zostaną wybrane w kilku kategoriach.

Tytuł Idola Środowiska oraz statu-
etkę otrzymają trzy osoby, których 
innowacyjne podejście i pomysło-
wość pozytywnie wpływają na sytu-
ację niewidomych i słabowidzących. 
Jedno wyróżnienie trafi do firmy lub 
instytucji, która docelowo nie kieruje 
swoich działań do środowiska niepeł-
nosprawnych wzrokowo, ale wpro-
wadza rozwiązania umożliwiające 
inwalidom wzroku korzystanie z usług 
na równi z pełnosprawnymi osobami.

Miano Idola otrzymają także urzędy 
oraz placówki edukacyjne (każde we 
własnej kategorii), odznaczające się 
wyjątkową dostępnością dla niewido-
mych i słabowidzących oraz przeciw-
działające ich izolacji i dyskryminacji. 
W kategorii Media na wyróżnienie 
zasługują osoby fizyczne lub prawne, 
które poprzez sposób przedstawienia 
lub dostosowanie tworzonych materia-
łów przyczyniają się do emancypacji 
niepełnosprawnych wzrokowo.

Idolem mogą zostać również pro-
dukty dla niewidomych oraz sła-
bowidzących zaprezentowane na 
wystawie REHA, a także firmy biorące 
w niej udział.

Prezentacja kandydatów wybranych 
przez internautów oraz ogłoszenie 
wyników konkursu nastąpi 16 paź-
dziernika w Warszawie, podczas Wiel-
kiej Uroczystej Gali rozpoczynającej 
Międzynarodową Konferencję REHA 
FOR THE BLIND POLAND.

MS

Organizowany przez Fundację Szansa 
dla Niewidomych konkurs wyłoni wyjąt-
kowe podmioty działające na rzecz osób 
z niepełnosprawnością wzroku�

Wybiorą 
idola
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Wszystko zaczęło się od pomysłu, 
który zrodził się w głowie Anny Stopiń-
skiej, opiekunki grupy. Zorganizowała 
ona pierwsze 3-dniowe warsztaty inter-
pretacyjno–filmowe dla chętnych, mło-
dych i zdolnych osób. Po nich uczniom 
tak bardzo spodobał się pomysł miga-
nia muzyki, że domagali się kolejnych 
warsztatów... I w ten sposób doszło 
do powstania MMM, czyli Młodzi Mi-
gają Muzykę.  Warte uwagi jest to, że 
do grupy mogą należeć tylko osoby 
uczęszczające do ośrodka, dlatego też 
ich członkowie się zmieniają. Dotych-
czas przygodę z MMM przeżyło już 
34 uczniów.  

INTERPRETACJA I MONTAŻ PIOSENEK 
NIE Są łATWE

Podczas oglądania teledysku wydaje 
się, że nie jest to zbyt skomplikowane. 
W rezultacie wymaga to długich przy-
gotowań. Najpierw trzeba wybrać pio-
senkę, która zostanie przetłumaczona.

- Z jej doborem to właściwie za każ-
dym razem trochę inna historia. Zazwy-
czaj to wygląda tak, że wrzucamy na 
naszą wewnętrzną grupę facebook’ową 
piosenki, które chcielibyśmy zamigać. 
Po dyskusjach, na drodze eliminacji oraz 
głosowania wybieramy piosenkę, którą 
będziemy nagrywać. Termin warsztatów 
jest zawsze ustalany również na grupie 
facebook’owej. Tłumaczenie, a raczej 
interpretacja piosenki na język migo-
wy jest wymagająca i skomplikowana. 
Wbrew pozorom nie jest to coś jak tłu-
maczenie kilku zdań z języka polskie-
go na język angielski. Poprawniejszym 
określeniem jest właśnie interpreta-

Głusi mogą wszystko...
PasjONaci

Od 5 lat z powodzeniem starają się łączyć świat ciszy ze światem dźwięku, tłumacząc piosenki na Polski 
Język Migowy tak, aby ich tekst był zrozumiały dla osób niesłyszących, udowadniając w ten sposób, że nie 
ma barier, a głusi mogą wszystko��� oprócz słyszenia� Poznajcie grupę Młodzi Migają Muzykę, tworzoną przez 

uczniów z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla głuchych „Przystanek łucka” w Warszawie�

ALEKSANDRA GARBECKA

cja, ponieważ migając muzykę zawsze 
staramy się zachować jej sens, oddać 
charakter.  Treść piosenki interpretuje-
my, oddając jej sens w Polskim Języku 
Migowym, który nie jest kalką języka 
polskiego. Jest to po prostu inny język, 
który używają Głusi w Polsce. Czuwa 
nad nami lektor – Natalia Pietrzak, która 
jest ekspertem w zakresie PJM – tłuma-
czy Patryk Dąbrowski, z grupy Młodzi 
Migają Muzykę.

Interpretacja utworu to także jej 
nastrój i emocje. Jak dodaje Magdale-
na Wdowiarz, członkini grupy MMM 

ważne jest zwrócenie uwagi na to, czy 
dana piosenka jest smutna, czy radosna, 
czy ma na celu zmotywowanie innych. 
Rozumiejąc charakter utworu można 
użyć odpowiedniej mimiki, połączyć 
emocje z językiem migowym.

Dobór repertuaru oraz interpretacja 
utworu to jednak nie wszystko. Na ko-
niec trzeba wszystko nagrać i zmonto-
wać. Jak przyznaje Patryk Dąbrowski, 
samo nagrywanie jest często męczące. 
Zawsze ktoś się pomyli. A jak już się 
uda  nagrać bezbłędnie to zawsze warto 
zrobić powtórkę. Jest to pomocne przy 

oprócz słyszenia
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montażu, który też nie zawsze jest łatwy.
- Praca w grupie nad tworzeniem 

teledysku wymaga dużo wysiłku i za-
angażowania. Trzeba pilnować kamery, 
światła, realizacji pomysłu, sfilmować 
detale, sprawdzać czy osoba przed ka-
merą dobrze wygląda, czy nie trzeba 
czegoś poprawić, np. stroju czy maki-
jażu – dopowiada Magda Wdowiarz.

PASJA I ZAANgAŻOWANIE PONAD WSZyST-
KO

Wysiłek całej ekipy nie idzie jednak 
na marne. Grupa staje się coraz bardziej 

rozpoznawalna. Najczęściej oglądany 
ich teledysk „Bałkanica” zespołu Piersi 
na kanale You Tube ma już ponad 40 
tysięcy wyświetleń. Dzięki nim miga-
nie muzyki staje się coraz bardziej po-
wszechne. Grupa obraca się w rożnych 
stylach muzycznych, więc każdy może 
znaleźć tam coś dla siebie. W zależno-
ści od możliwości MMM biorą udział 
w różnych eventach. W styczniu wzięli 
udział w 25. finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Piotrkowie Try-
bunalskim. Mieli także okazję wystąpić 
z zespołem Video podczas 21. Wielkiej 
Gali Integracji oraz z Kayah w progra-
mie „Kabaret na żywo”.  Zdarza im się 
bywać także na spotkaniach dla mło-
dzieży. Czasem zapraszani są do szkół, 
gdzie przedstawiają siebie i prezentują 
swoje teledyski. Angażują się również 
w propagowanie ciekawych idei kul-
turalno – edukacyjnych. W zeszłym 
roku grupa nagrała spot promujący IV 
Warszawski Tydzień Kultury Bez Barier.  
Jej twórczość jest w większości bardzo 
dobrze postrzegana. Jak podkreśla Jo-
anna Huczyńska, z grupy MMM - wielu 
osobom podobają się nasze teledyski, 
słyszymy  zazwyczaj pozytywne komen-
tarze. Przyjmujemy wszystkie uwagi, 
bo pozwalają nam stale się rozwijać 
i stawać lepszymi, w tym, co robimy.

- Ludzie często zachwycają się na-
szym miganiem muzyki. Nie mogą tego 
pojąć, że Głusi potrafią czuć muzykę. 
Jestem dumna z tego, co tworzymy 
w naszej grupie i chcemy pokazać in-
nym nasze „dzieła” – podsumowuje 
Magda Wdowiarz.

redakcja@razemztoba.pl

- Lodołamacze to ludzie, firmy, instytu-
cje, które angażują się w rozwiązywanie 
problemów osób niepełnosprawnych. 
Tworząc coraz lepsze warunki pracy 
i prowadząc dojrzałą politykę personal-
ną, stają się symbolem etyki w biznesie 
i otwarcia na potrzeby osób niepełno-
sprawnych. Lodołamacze to również pra-
codawcy, którzy w swojej działalności 
wykraczają poza zakres obowiązków 
i w szczególny sposób dbają o zdrowie 
swoich pracowników. To dziennikarze, 
redaktorzy, którzy w swoich artykułach, 
audycjach, programach tworzą klimat 
sprzyjający zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych – tłumaczą organizato-
rzy konkursu.

W tym roku po raz pierwszy na-
grodzono pracodawców nie tylko 
z województwa pomorskiego, ale tak-
że kujawsko-pomorskiego, podlaskie-
go i warmińsko-mazurskiego i to nie 
w trzech, a sześciu kategoriach.

Nagrodzeni:
• kategoria zatrudnienie chronione – 

ZAZ „Sowa” w Lipniaku,
• kategoria otwarty rynek - Meblarska 

Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda” z Gi-
życka,

• kategoria instytucja - Integracyjny 
Klub Sportowy „Zryw” ze Słupska,

• kategoria przyjazna przestrzeń – Fun-
dacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Na-
turalnej Niepełnosprawnych w Toruniu,

• kategoria zdrowa firma – firma „Kli-
mawent” z Gdyni

• kategoria dziennikarz bez barier – 
Dorota Abramowicz

• Wyróżnienia otrzymały Muzeum im. 
Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 
i Państwowa Galeria Sztuki z Sopotu, 
Super Lodołamacza otrzymało Stowa-
rzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych 
„Tłok” z Torunia, zaś Lodołamacz Spe-
cjalny trafił do Krystyny Dominiczak. 

Red.

Tradycyjnie we wrześniu, już po raz 
12 odbyła się uroczysta gala wręcze-
nia nagród w plebiscycie Pracodaw-
ców Wrażliwych Społecznie o tytuł 
lodołamacza 2017�

lodołamacze przyznane

BEZ BARIER
„Język migowy nie jest pokazywaniem liter. To 

konkretne określenia słów, wyrażeń. Głuchoniemy 
musi nauczyć się je pokazywać poprawnymi gesta-
mi by poprawnie się wysławiać i by go rozumiano. 

Przeciętny Kowalski patrząc na gestykulację osoby głuchoniemej stosu-
jącej język migowy PJM nie zrozumie co „mówiący” ma na myśli. Czyli 
gesty głuchego to nie „kalambury”. Nie da się odgadnąć co ktoś ma na 
myśli, języka migowego trzeba się po prostu nauczyć. Nie ma czegoś 
takiego jak uniwersalny język migowy. Na świecie istnieje prawie 200 
jego odmian. Głusi w Polsce posługują się językiem migowym PJM, 
który posiada własną, odmienną od polskiej strukturę gramatyczną”.

Źródło: laryngo.pl



osób w śpiączce, prowadzony przez 
zakon -  dodaje Marta Kowalczyk. 
Mimo natłoku obowiązków, Marta 
jednak nie zwalnia tempa. 

- Chciałabym skończyć jak najszyb-
ciej książkę, którą w tej chwili piszę 
o Dorocie z Mątów. Moim marzeniem 
jest także, aby wydać publikację o śre-
dniowiecznej mistyczce, wizjonerce 
- Jucie z Chełmży. Przede wszystkim, 
chciałabym jednak pracować na uczel-
ni jako wykładowca etatowy i móc 
promować magistrów i doktorantów 
– podsumowuje Marta Kowalczyk.
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- Jest to na pewno duże wyróżnie-
nie. Cieszę się, że zostałam doceniona 
za dotychczasową pracę. To także 
zobowiązanie na przyszłość, aby kon-
tynuować pracę na rzecz potrzebują-
cych – podkreśla Marta Kowalczyk. 
A dla tych, od kilku lat niestrudzenie 
robi bardzo wiele. Sama jest osobą 
niepełnosprawną, poruszającą się na 
wózku, jednak to nie przeszkadza jej 
realizować się zarówno w życiu pry-
watnym jak i zawodowym. Z Funda-
cją Maltańską współpracowała przez 
4 lata. W ramach projektów, przez 
ten czas udało jej się objąć pomocą 
w różnym zakresie około 150 osób 
niepełnosprawnych zarówno rucho-
wo jak i z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, z Elbląga i powiatu. 
- Organizowaliśmy różnego rodza-
ju szkolenia, dzięki którym wiele 
z tych osób mogło podnieść kwali-
fikacje bądź zdobyć nowy zawód, 
spotkania z psychologiem i fizjotera-
peutą, zakupiliśmy też kilkadziesiąt 
artykułów pomocowych, takich jak 
laptopy z odpowiednim oprogramo-
waniem, specjalne dyktafony, sprzęt 
rehabilitacyjny w postaci wózków 
inwalidzkich, krzeseł pionizujących, 
chodzików czy poduszek przeciw-
odleżynowych. Oferowaliśmy rów-
nież wsparcie w postaci asystenta dla 
osób poruszających się na wózkach 
oraz pomoc prawną, dzięki czemu 
wielu osobom udało się rozwiązać 
problemy z mieszkaniem czy z zadłu-
żeniem – tłumaczy Marta Kowalczyk. 
Od 2 lat Marta działa jednak na nieco 
innym polu. Angażuje się bowiem 
bardziej w pomoc poszkodowanym 
na Ukrainie, a konkretnie koordynuje 
i organizuje zbiórki, dzięki którym do 
tych najbardziej potrzebujących trafia 

Nagrodzona za pomoc potrzebującym 
SPOŁECZEŃSTWO

Elblążanka dr hab� teologii Marta Kowalczyk odznaczona została przez Zakon Maltański „Krzyżem Pro Merito 
Melitensi”� Wyróżnienie przyznawane jest osobom zajmującym się bezinteresowną pomocą  i pracą na rzecz 
osób potrzebujących� Na liście osób z tym zacnym odznaczeniem znajdują się m� in� Władysław Bartoszewski, 

Zbigniew Religa oraz Maria Kaczyńska�
to, co najpotrzebniejsze czyli 
m. in. środki czystości, środki 
odkażające oraz odzież.

9 PuBlIKACJI NA KONCIE
Choć nagrodę Marta otrzy-

mała za całokształt swojej 
pracy, doceniono także jej 
dorobek naukowy, w tym na 
rzecz samego Zakonu Mal-
tańskiego. W 2015 roku uka-
zał się przygotowany przez 
nią Maltański Poradnik dla 
Seniorów, który jest bezpłat-
nie rozprowadzany w ośrod-
kach Pomocy Maltańskiej. 
W lipcu, tego roku zaś uka-
zała się już 9 książka, pierw-
sza pod jej redakcją. Jest ona 
ukoronowaniem konferencji 
maltańskiej, która odbyła się 
w 2014r z okazji 900-lecia ist-
nienia zakonu maltańskiego.  
-  Publikacja jest podsumowa-
niem działalności zakonu na 
ziemiach polskich. Praca nad 
nią trwała długo, gdyż jest to 
praca zbiorowa. Publikacja, 
z której dochód przeznaczo-
ny jest na cele charytatywne, 
zawiera głównie historyczne 
artykuły, których autorami są znani 
specjaliści z zakresu znajomości za-
konów rycerskich i historii średniowie-
cza. Z publikacji można dowiedzieć 
się jak szeroki wachlarz pomocy ofe-
ruje Zakon Maltański. Niewiele osób 
wie, że w kilka lat po tym jak zakon 
został zatwierdzony przez papieża 
Paschalisa w XII w., w Poznaniu po-
wstało pierwsze na ziemiach polskich 
hospicjum. W Poznaniu do tej pory 
istnieje maltański WTZ oraz bezpłat-
na przychodnia maltańska, zaś na 
terenie woj. warmińsko-mazurskie-
go, w Barczewie działa szpital dla 

ALEKSANDRA GARBECKA
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Dimarco założył również fundację, 
która działa na rzecz środowiska osób 
niesłyszących. Szerzy świadomość o ASL 
(Amerykańskim Języku Migowym) i jego 
kulturze oraz walczy o wprowadzenie 
zapisu w amerykańskim prawie, który 
zapewniałby dostęp do języka migowe-
go wszystkim głuchym dzieciom w USA 
przed 5 rokiem życia.

Dimarco wychowywał się w rodzinie, 
której ponad 25 członków to osoby 
głuche, włączając w to także jego brata 
bliźniaka, który jest DJ-em. Tylko oko-
ło 10 proc. głuchych dzieci pochodzi 
z rodzin niesłyszących, 90 proc. z nich 
rodzi się w rodzinie słyszącej.

– Wielu ludzi nie wie, że osoba głu-
cha może normalnie funkcjonować 
w społeczeństwie, że jest inteligent-
na i może odnosić sukcesy. Niestety 

Niesłyszący model robi karierę 
PasjONaci

Nyle Dimarco jest modelem i społecznikiem, ale także osobą głuchą� Jest zwycięzcą programu „American ‘s 
Next Top Model’s” oraz czempionem w programie „Dancing with the stars”�

tylko 25 proc. rodziców 
dzieci głuchych używa ję-
zyka migowego. Do 5 roku 
życia to najlepszy czas dla 
dziecka głuchego na naby-
wanie nowych umiejętności 
językowych. Potem dzieci 
mają trudności z komuniko-
waniem się z innymi ludźmi, 
nazywa się to „ogranicza-
niem języka”, dlatego nie 
można pomijać tego okresu. 
Dorastanie bez języka zmie-
nia bowiem mózg dziecka 
na zawsze, wpływa na pa-
mięć, umiejętność czytania i pisania, 
zdolności matematyczne i utrudnia mu 
posługiwanie się płynnie w jakimkolwiek 
języku w przyszłości – podkreśla Nyle 
Dimarco – Każdemu dziecku, które 

ogląda teraz to wideo, chciałbym powie-
dzieć, że będzie musiała stawić czoła 
wielu wyzwaniom, ale jedyny sposób, 
aby wyjść z tego obronną ręką, to nigdy 
się nie poddawać – dodaje.             AG

wych podzielą się 
z  uczestnikami 
praktyczną wiedzą 
dotyczącą różnych 
obszarów funkcjo-
nowania, a także 
podpowiedzą, jak 
korzystać z narzę-
dzi ułatwiających 
codzienne życie.

Szkolenia zo-
staną przeprowa-
dzone w Ośrodku 
Leczniczo–Reha-
bilitacyjnym PZN 
„NESTOR” w Mu-
szynie (ul. Lipowa 
4). Uczestnicy mogą liczyć na zakwa-
terowanie i wyżywienie w ośrodku, 
zajęcia programowe ze specjalistami, 

Wsparcie dla osób tracących wzrok EDUKACJA

Polski Związek Niewidomych zorganizuje dwa szkolenia, dzięki którym osoby z dysfunkcją wzroku nauczą się 
większej niezależności i lepszego funkcjonowania w różnych aspektach życia�

a także zajęcia integracyjne w czasie 
wolnym. Muszą jednak dotrzeć do 
ośrodka na własny koszt.

MS

W szkoleniach pn. „Ku samodziel-
ności – program wsparcia dla osób 
tracących wzrok” wezmą udział osoby 
niewidome i słabowidzące z całego 
kraju, które zostały przyjęte do PZN 
w ciągu ostatnich dwóch lat, mają wy-
kształcenie co najmniej średnie, a także 
posiadają orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności. Pierwsze ze szkoleń, które od-
będzie się w dniach 15.10–21.10.2017 
roku, przewidziano dla uczestników 
w wieku do 55 lat. Drugie będzie mia-
ło miejsce w listopadzie (3.11–9.11) 
i wezmą w nim udział osoby przed 45 
rokiem życia.

Na osoby z dysfunkcją wzroku czeka-
ją przede wszystkim wykłady i ćwicze-
nia przeprowadzane przez specjalistów. 
Tyflolodzy podczas zajęć programo-
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EDUKACJA   

Bank nigdy nie prosi klienta o login i hasło do konta internetowego ani telefonicznie, ani mailowo – taka jest 
najważniejsza informacja, którą powinni zapamiętać wszyscy użytkownicy bankowości elektronicznej� Tę 
priorytetową zasadę upowszechnia NBP, wspierając prowadzone przez media i organizacje pozarządowe 

kampanie informacyjno–edukacyjne�

Korzystając z bankowości internetowej, 

Wszystkie urządzenia, z których 
korzystamy przy obsłudze naszego 
rachunku bankowego powinny być 
chronione poprzez stosowanie stale 
aktualizowanego, legalnego oprogra-
mowania, programów antywiruso-
wych oraz zapory sieciowej służącej 
do ochrony przed atakami z zewnątrz. 

Niezidentyfikowane e–maile i ich 
załączniki, zagadkowe SMS – to po-
tencjalne zagrożenie nie tylko dla kom-
puterów, smartfonów, ale – przede 
wszystkim – dla kont bankowych. Nie 
ma co się zastanawiać: jeśli mamy wąt-
pliwości co do pochodzenia e–maila, 
czy SMS–a, natychmiast go usuńmy.

Dla ilustracji stopnia zagrożenia przy-
pominamy sprawę, o której poinformo-
wała Prokuratura Krajowa. 11 osobom 
przedstawiono zarzuty, że działając 
w zorganizowanej grupie przestępczej, 
ukradli z kont bankowych 1,2 mln zł. 

Grupa działała od maja 2015 do 
kwietnia 2017 r. w Warszawie i innych 

miastach. Do pokrzywdzonych były roz-
syłane maile z „zainfekowaną” w załą-
czonych w plikach treścią, co pozwalało 
na zainstalowanie na danym kompute-
rze oprogramowania, które przekiero-
wywało wszystkie próby logowania się 
na koncie w banku na fałszywą stronę 
zarządzaną przez hakerów.

„Loginy i hasła do konta za pośrednic-
twem internetu trafiały w ręce przestęp-
ców. Dzięki temu mogli oni dokonywać 
operacji na kontach osób pokrzywdzo-
nych i przelewać pieniądze na rachunki 
założone przez tzw. słupy. Osoby te, 
na polecenie sprawców, podejmowały 
gotówkę i przekazywały członkom grupy 
przestępczej” – podała w komunikacie 
Prokuratura Krajowa.

W polskim prawie istnieje możliwość 
zawarcia umowy kredytowej na odle-
głość, wystarczy podać swój PESEL oraz 
numer dowodu osobistego. Jeżeli bank 
uzna, że osoba nie jest zarejestrowana 
w Biurze Informacji Kredytowej jako nie-

wiarygodny kredytobiorca, czyli ma tzw. 
czyste konto, bardzo prawdopodobne 
jest, że przyzna kredyt. Wszystkie dane 
można podać przez telefon, a umowa 
często przychodzi do domu później, 
niż pieniądze trafią na konto.

Z jednej strony jest to wygodne dla 
kredytobiorców, z drugiej – rodzi nie-
bezpieczeństwo, że w przypadku, kiedy 
nasze dane osobowe trafią w niepowo-
łane ręce, mogą zostać wykorzystane do 
różnego rodzaju przestępstw, na przy-
kład właśnie do wyłudzenia kredytu. 

Należy więc też być ostrożnym, od-
powiadając telefonicznie na pytania 
dotyczące numeru PESEL czy numeru 
dowodu osobistego osobie, która poda-
je się za pracownika banku. Nie mamy 
pewności, z kim rozmawiamy. A niestety 
ludzie dosyć niefrasobliwie podają takie 
dane przez telefon. 

Źródło: kurier.pap.pl
Red.

miej się na baczności
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Zmiany nazw elbląskich ulic� Co mieszkańcy powinni wiedzieć? 

formularzu (druk EZP: emeryci, renci-
ści; druk US–13: osoby nie posiadające 
żadnego tytułu do ubezpieczenia; osoby 
prowadzące działalność oraz pracodaw-
cy – na dokumentach zgłoszeniowych) 

3. Dostawcy mediów (np. energii elek-
trycznej, gazu, wody) – osoby będące 
klientami powinny zmianę danych adre-
sowych zgłosić do właściwego dostawcy.

4. Banki, firmy ubezpieczeniowe – na-
leży zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście.

5. Centralna Ewidencja Działalności 
Gospodarczej – należy zgłosić osobiście.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 7 
września br� radni podjęli uchwały w spra-
wie zmiany nazw następujących ulic:

1. Armii Ludowej na Generała Włady-
sława Andersa;

2. Rodziny Nalazków na Józefa Wy-
bickiego;

3. Kapitana Diaczenki na Starowiejską;
4. Leona Kruczkowskiego na Zbignie-

wa Herberta;
5. Zniesiono nazwę Skwer im. Jan-

ka Krasickiego.
Uchwały dotyczące zmiany nazw ulic 

wchodzą w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

Zmiana nazwy ulicy dokonana na 
podstawie ww. ustawy nie ma wpływu 
na ważność dokumentów zawierających 
nazwę dotychczasową – są one nadal 
ważne, co oznacza, że:

– nie trzeba wymieniać dowodów 
osobistych, prawa jazdy, dowodu reje-
stracyjnego pojazdów ani innych doku-
mentów zawierających dotychczasową 
nazwę – będą ważne dopóki nie upłynie 
ich termin ważności,

–  nie ma potrzeby dokonywana zmian 
aktów notarialnych - zmiany wprowadza-
ne w księgach wieczystych, rejestrach, 
ewidencjach i pismach urzędowych zosta-

W związku z wejściem w życie ustawy z 1 kwietnia 2016 r� o zakazie propagowania komunizmu 
lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej, konieczna była zmiana nazw czterech ulic w Elblągu�

ną dokonane z urzędu.
Mieszkańcy ulicy 

ponoszą koszty zwią-
zane ze zmianą pie-
czątek osobistych lub 
firmowych, wizytówek, 
a także ewentualnych 
tablic usytuowanych 
na ścianach budynków 
z nową nazwą ulicy, szyl-
dów, banerów reklamo-
wych i reklam. Miasto 
w żadnym przypadku 
nie może zrekompenso-
wać tych kosztów – brak 
podstaw prawnych dla 
tego typu działania.

Mieszkańcy zmienianych nazw ulic po-
winni zgłosić zmiany adresowe następu-
jącym instytucjom:

1. Urząd Skarbowy w Elblągu – osoby 
fizyczne nieprowadzące działalności go-
spodarczej zgłaszają zmianę przy najbliż-
szym kontakcie z Urzędem Skarbowym 
(np. podczas składania zeznania roczne-
go). Można także wypełnić zgłoszenie 
aktualizacyjne ZAP 3.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 
osoby pobierające świadczenia powinny 
zgłosić zmianę danych adresowych na redakcja@razemztoba.pl
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W ciągu dziesięciu lat istnienia Nagrody PISF elbląski Światowid 
był do niej nominowany aż pięć razy. Za działalność DKF–u, edukację 
filmową i trzy razy za całokształt.

– Myśleliśmy, że to byłaby dobra klamra, gdyby dokładnie w dniu, 
w którym mija 55 lat od pierwszej projekcji w Kinie Światowid, przy-
darzyła nam się ta nagroda. I tak właśnie się stało – mówi Natalia 
Piotrowska, kierownik Kina Światowid.

Ogłoszenie laureatów oraz wręczenie nagród odbyło się 19 września 
2017 roku na uroczystej gali. Gala miała miejsce podczas 42. Festi-
walu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nagrodę odebrali Antoni 
Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu 
oraz Natalia Piotrowska, kierownik Kina Światowid.

– Cieszymy się, że spośród kilkuset kin istniejących w Polsce na 
forum ogólnopolskim nagradzana jest działalność Kina Światowid. To 
zasługa codziennej pracy wszystkich pracowników kina – podkreśla 
dyrektor Antoni Czyżyk.

Nagrody PISF są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, do-
ceniającym pracę osób i  instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. 
To jedyne polskie nagrody, wręczane w kilkunastu kategoriach, za zna-

Mamy najlepsze kino 
SPOŁECZEŃSTWO  

Dokładnie w dniu swoich 55� urodzin Kino Światowid z Elbląga zostało wyróżnione prestiżową Nagrodą Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej (PISF) - jedyną polską nagrodą za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego kina�

w kraju

towo-wychowawczych przebrane za produkty spożywcze pro-
testują przeciwko marnowaniu żywności, któremu towarzyszą 
różne konkursy.

W tym roku konkurs plastyczny dla przedszkoli i szkół odbędzie 
się  pod hasłem „Nie marnuję, segreguję”. Prace przyjmowane 
będą do 6 października. Tegoroczny przemarsz, do którego za-
proszone są placówki, przejdzie trasą: Park Planty – ul. Hetmań-
ska – ul. 1 Maja – Plac Słowiański – stare miasto – ul. Zamkowa. 
Zakończenie marszu będzie miało miejsce w  Zespole Szkół 
Techniczno-Informatycznych, gdzie ogłoszone zostaną wyniki 
i wręczone nagrody laureatom konkursu „Nie marnuję, segreguję” 
oraz za najładniejszy strój i transparent w marszu. Przygotowano 
też zabawy edukacyjne  dla uczestników w temacie akcji.

- Mamy nadzieję, że apele młodzieży o niemarnowanie żyw-
ności dotrą do mieszkańców Elbląga, którzy jeszcze wyrzucają 
niedojedzone kanapki, przeterminowane produkty, czy zgniłe 
owoce i warzywa. Dzieci będą mogły swoje rodziny nauczyć za-
sad gospodarowania żywnością, tak, aby niczego nie wyrzucać, 
oszczędzając tym samym pieniądze. Przy okazji przypominamy 
producentom i sieciom handlowym oraz działkowiczom, że Bank 
Żywności przyjmuje każdą nadającą się do spożycia żywność, która 
z różnych względów nie została sprzedana lub zagospodarowana 
i przekaże ją bezpłatnie tym, którzy potrzebują pomocy – mówi 
Anna Jabłońska, koordynatorka „Strajku Żywności”.

Dzień 16 października poświęcony został żywności� Orga-
nizacje pomocowe i ekologiczne zwracają w tym dniu uwagę 
na problem marnowania żywności w ogromnej skali przez 
społeczeństwa w krajach rozwiniętych, przy jednoczesnym 
problemie niedożywienia do głodowej śmierci włącznie w kra-
jach ubogich i ogarniętych konfliktami�

Międzynarodowy Dzień żywności obchodzony jest w Polsce 
m.in. przez banki żywności, które postawiły sobie za cel łago-
dzenie obydwu problemów. W wielu miastach organizowane 
są różne akcje, mające w tytule żywność. Bank Żywności 
w Elblągu postawił na edukację dzieci i młodzieży, w myśl 
starego przysłowia „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym 
na starość trąci”.

Od kilku lat w Międzynarodowym Dniu Żywności elbląski 
Bank organizuje przemarsz pod nazwą „Strajk Żywności”, 
w którym dzieci i młodzież z elbląskich placówek oświa-

Żywność jest bezcenna – 

nie marnujmy jej

SPOŁECZEŃSTWO

TERESa BoCHEŃSka

czące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego 
kina i ułatwienie dostępu do polskiej twórczości filmowej. 
Nagrody PISF są przyznawane od 2008 roku. Kandydatów 
mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły filmowe, władze 
samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą 
i inne podmioty działające w sektorze kultury.

Fot. Marcin Kułakowski, PISF
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Opakowań S.A., który profesjonalnie zajmuje się zbieraniem 
z rynku puszek napojowych, a następnie przygotowaniem ich 
do recyklingu. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili Toruń i korzystali 
z atrakcji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. 

To tylko część z atrakcji, które towarzyszyły temu wyjazdowi, 
był to również czas nauki, zabawy i zawiązywania nowych przy-
jaźni.

Galerię zdjęć można obejrzeć na: razemztoba.pl/16483
Red.

uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
nr 2 w Elblągu oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 w El-
blągu wiodą prym wśród szkół promujących recykling, czego 
efektem jest zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie Fundacji 
RECAl� Nagrodą był wyjazd na Zieloną Szkołę w Solcu Kujawskim�

Jest to nagroda dla 10 najaktywniejszych placówek z ca-
łej Polski, które w roku szkolnym 2016/2017 brały udział 
w Programie „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” 
jednym z najstarszych programów edukacji recyklingowej 
w Polsce. 

Podczas zielonej szkoły, koordynatorzy przedstawili krótkie 
prezentacje na temat działań związanych z recyklingiem 
prowadzonych w swojej placówce. Uczniowie zwiedzali 
zakład firmy Can-Pack S.A. wytwarzający aluminiowe puszki 
do napojów oraz zakład CP Recycling Organizacji Odzysku 

W nagrodę pojechali 
do Solca Kujawskiego

EDUKACJA

Elbląskie panie (i nie tylko!) spotykają się 
cyklicznie, by charytatywnie szyć specjalne 
poduszki, które trafiają do potrzebujących 
dzieci z różnych placówek. „Celinki” swoją 
nazwę wzięły od imienia pomysłodawczy-
ni – elblążanki Celiny Jankowskiej, która 
od blisko 15 lat kieruje inicjatywą. 

- Najważniejsze są aplikacje wyszywane 
haftem krzyżykowym. Mamy je z całego 
świata, otrzymujemy je ze Stanów Zjed-
noczonych, z Wielkiej Brytanii i Austrii. 
W Elblągu wyszywa nam je pani Marysia. 
Aplikacje znajdują się w centrum poduszki, 
do nich doszywamy materiały i poduszka 
powstaje metodą patchworku – mówi 
Celina Jankowska i dodaje: - Docieramy 
do dzieci i dorosłych w hospicjach w całej 
Polsce. Szukamy ich sami, żeby im dać 
radość i sygnał, że ktoś o nich pamięta.

Poduszki rozdawane są przy różnych 
okazjach do domów dziecka, szpitali i ho-
spicjów – wszędzie tam, gdzie potrzebna 
jest odrobina serca.

Spotkania w SP 4, podczas których 

Dar radości
ELBLąG

Turkot maszyn do szycia, kolorowe materiały i uśmiechy na ustach� W Szkole Podstawowej numer 4 praca wre 
od rana� Tam powstają  „celinki” – wyjątkowe poduszki, które trafią do osób potrzebujących dobrego serca�

powstają „celinki”, to przede wszystkim 
okazja do spełnienia dobrego uczynku, 
ale też sposób na kreatywne spędzenie 
wolnego czasu. 

- Bardzo lubię haftować. Nauczyłam się 
szyć „celinki” i patchworku, który jest do 
tego potrzebny. Jestem na 
emeryturze i szycie sprawia 
mi przyjemność. W domu 
wszystko mam udekorowa-
ne, dlatego wolę szyć dla 
dzieci – mówi Alicja Licz-
nerska, uczestniczka klubu 
„Od Juniora do Seniora”.

Do inicjatywy można 
przyłączyć się w każdej 
chwili. Mogą zrobić to oso-
by, które nie potrafią szyć 
(spotkanie jest doskonałą 
okazją, by się tego nauczyć) 
– potrzebne jest również 
wsparcie logistyczne przy 
prasowaniu czy pruciu.

Panie tworzące „celinki” 

MaRzEna ŻaCHowSka 

same zakupują materiały, jednak nie za-
wsze mają na to środki, dlatego apelują do 
ludzi o pomoc. Jeśli mamy w domu niepo-
trzebną włóczkę lub materiały bawełniane, 
można je przekazać do wykorzystania 
w szczytnym celu.                                 MS
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Sensoryczna nauka świata
EDUKACJA

Formuła Festiwalu co roku się 
zmienia, ale – w moim przekona-
niu –  zawsze łączy w sobie  coś, 
co w takiej szkole jak nasza jest 
bardzo ważne: możliwość dotknię-
cia, poczucia, zjedzenia� To bar-
dziej przemawia do dzieci, a nie 
sam tekst – powiedział leszek 
Iwańczuk, dyrektor Specjalnego 
Ośrodka Szkolno–Wychowawczego 
nr 1 w Elblągu, gdzie odbył się 
tegoroczny Festiwal Nauki�

„Idź w stronę natury” – taką na-
zwę nosił Festiwal Nauki, który już od 
pierwszych minut zachęcał do pozna-
nia każdej z zaplanowanych atrakcji. 
Po krótkim apelu powitalnym, ucznio-
wie wraz z zaproszonymi gośćmi udali 
się do wyznaczonych klas, gdzie znaj-
dowało się jedenaście różnych stano-
wisk. Pomysłom na przekazanie wiedzy 
o naturze i otaczającym nas świecie 
nie było końca. Jedna z koncepcji ba-
zowała na nauce o właściwościach 
składników odżywczych przekazywa-
nej w formie ciekawostek.

- To są klasy gimnazjalne, które nie-

aGniESzka MaLinowSka

długo wejdą w świat dorosłych, a tak 
naprawdę nie wiedzą, jak dobrać so-
bie pożywienie w ciągu dnia. Wzorują 
się na dorosłych, którzy nadużywają 
czy to herbaty czy kofeiny. Dla nich 
określenie, że posiłek powinien zawie-
rać wszystkie składniki odżywcze, nic 
nie mówi, stąd pomysł na taką zabawę 
na tegorocznym Festiwalu – mówiła 
Gabriela Terlikowska, nauczycielka 
przedmiotów zawodowych w zawo-

dzie kucharz.
Kolejnym stanowiskiem cieszącym 

się ogromnym zainteresowaniem była 
„Ziołowa herbaciarnia”, którą wypeł-
niał zapach melisy i hibiskusu. Stojące 
na stole prawdziwe, świeże zioła przy-
ciągały wzrok. Uczniowie mogli po-
znać wygląd, zapach i strukturę roślin, 
a dzięki świeżo zaparzonej herbacie 
– także smak. Grażyna Tumanowska, 
nauczycielka języka polskiego zapyta-

Oddali krew potrzebującym
ELBLąG

Tym razem znów prawie 12 litrów krwi z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i usług trafi do potrzebujących� 
Wszystko za sprawą jubileuszowej 10� akcji honorowego oddawania krwi, która odbyła się w szkole�

– Akcja dedykowana była pamięci 
97. rocznicy zwycięskiej Bitwy War-
szawskiej – zwanej „Cudem nad Wi-
słą”. Ponad 30 uczniów oraz kilku 
nauczycieli z entuzjazmem wzięło 
w niej udział. Ze względu na to, że nie 
wszystkim chętnym uczniom udało się 
oddać krew w tym dniu, 28 listopada 
odbędzie się kolejna akcja tego typu 

zapowiada Jerzy Pędzisz, prezes HDK 
„Absolwent” przy ZSIŚiU.

Podobnie jak w poprzednich edy-
cjach, wśród oddających krew nie 
zabrakło tych, którzy zrobili to po 
raz pierwszy. Tym razem aż dziesięciu 
uczniów zdecydowało się na to.

Podczas całej akcji zebrano 11 700 
ml krwi.

– Dzisiaj dziękujemy każdemu, kto 
dzieli się swoją krwią. To był nasz te-
raźniejszy „Cud nad Wisłą” A.D.2017, 
poprzez który zaznaczyliśmy, że my 
oddajemy krew dla bliźnich – podsu-
mowuje Jerzy Pędzisz.

Red.
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Sensoryczna nauka świata

na o pomysł na ziołową herbaciarnię 
stwierdziła: - jest to taki powrót do 
medycyny ludowej. Chciałyśmy przy-
bliżyć dzieciom informacje o ziołach, 
potwierdzić to, że powinny korzystać 
z natury. Młode pokolenie zapomina 
o naturze, a my starsi powinniśmy im 
to przypominać, stąd pomysł na to sta-
nowisko.

W tym roku Festiwal Nauki wzbo-
gacony został o zaprezentowanie pro-

jektu edukacyjnego „Jak walczyć ze 
stereotypami?” realizowanego przez 
drugie klasy gimnazjalnie.

Pojawił się pomysł, aby kwestie do-
tyczące stereotypów poruszane były 
także na różnego rodzaju zajęciach 
– powiedział mgr Leszek Iwańczuk. 
Projekt obejmuje ogromny wachlarz 
dziedzin, w których walka ze stereo-
typami jest bardzo trudna. Uczniowie 
wykonując tematyczne plakaty i mapy 
myślowe – zaczynając od sportu i ży-
wienia, poprzez media aż na uprze-
dzeniach narodowościowych kończąc 
–  obalali popularne schematy myśle-
nia.

Dodatkową niespodzianką było 
mini zadanie złożone z dwóch eta-
pów: pierwszym z nich było odczytanie 
kodów ukrytych na korytarzach szkoły, 
w czym dopomóc miały specjalne apli-
kacje komórkowe. Drugim etapem było 
poprawne odpowiedzenie na pytania 
ukazujące się po zeskanowaniu kodu.

Sensoryczne doświadczanie świata 
jest czymś więcej niż zwykłą nauką, 
dlatego uczestnicy Festiwalu bawili 
się doskonale.

Staramy się, by wszystko było przy-
stępne i bliskie dzieciom. Chcemy przy-
bliżyć im to, co mogło wydawać się 
tylko czystą abstrakcją – podsumowała 
Edyta Pardo, nauczycielka języka pol-
skiego.

redakcja@razemztoba.pl

W realizacji zakupu pomaga 
PFRON, ale wymagany jest wkład 
własny. Bez pomocy z zewnątrz or-
ganizacja nie da rady sfinansować 
tego wydatku.

– Do Warsztatu Terapii Zajęciowej 
F.P.D.N. im. Matki Teresy z Kalkuty na 
co dzień uczęszcza 50 uczestników 
– osób z niepełnosprawnością w stop-
niu umiarkowanym i znacznym. Część 
z nich z powodu nieprzewidywalnych 
ataków epilepsji, braku orientacji 
w terenie, czy trudności w przemiesz-
czaniu się, wymaga wsparcia w orga-
nizacji dowozu na zajęcia. Bus często 
służy również w wyjazdach na zajęcia 
dodatkowe czy zawody, dlatego jest 
nam niezbędny – tłumaczą pracow-
nicy WTZ.

Jeśli ktoś chciałby dołożyć „cegieł-
kę” do zakupu nowego busa, może to 
zrobić przekazując wpłatę na konto 
WTZ: 
56 1240 2265 1111 0010 3496 2524 
Warsztat  Terapi i  Za jęc iowej 
F.P.D.N. im. Matki Teresy z Kalkuty 
ul. Saperów 14f, Elbląg.

Koniecznie z dopiskiem: „Bus dla 
WTZ”. Liczy się każda złotówka!

AG

Bus, który do tej pory woził 
uczestników WTZ F�P�D�N im� Matki 
Teresy z Kalkuty w Elblągu po 13 
latach intensywnej pracy niestety 
odszedł na emeryturę� Samochód, 
który umożliwi osobom z niepeł-
nosprawnościami systematyczne 
korzystanie z rehabilitacji prowa-
dzonej w placówce, to konieczność�

Pomóż zebrać 
środki 
na nowego 
busa

ELBLąG
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Młodzi duchem, gotowi do działania

ELBLąG

Ideą międzypokoleniowych spo-
tkań w Klubie Aktywności Osób Star-
szych „Od Juniora do Seniora” jest 
wymiana wiedzy i doświadczeń. Dla 
uczniów to nauka poprzez wychowa-
nie, a starsi uczest-
nicy zyskują więcej 
energii dzięki kon-
taktowi z dziećmi. 
Wspólnie mogą 
wiele zdziałać.

- To nieprawdo-
podobne doświad-
czenie dla jednej 
i drugiej strony. 
Wartością jest wy-
miana doświad -
czeń, z  których 
możemy czerpać 
– tu jest pełna 
wzajemność. Nie 
spodziewal iśmy 
się, że ta między-
pokoleniowa współpraca będzie tak 
dobrze się układać – podsumowała 
pierwsze działania w klubie Hanna 
Szuszkiewicz, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 4.

Klub rozpoczął swoją działalność 
wiosną tego roku. Jego członkowie 
regularnie spotykali się w trzech 
sekcjach: sportowej, komputerowej 
i gospodarczej. 

IlE głóW, TylE POMySłóW
Spotkania w klubie „Od Juniora do 

Seniora” będą odbywały się trzy razy 
w tygodniu w sekcjach tematycznych. 
Poza sekcjami zaplanowano szereg 
innych atrakcji. Pierwszą z nich to 
jesienny festyn rodzinny na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 4. Oprócz 
tego w październiku odbędzie się 
wycieczka do Gietrzwałdu oraz piknik 
w Nadbrzeżu, a w grudniu spotkanie 

wigilijne. Klubowicze będą również 
brać udział w wydarzeniach organi-
zowanych w mieście i szkole.

Inne formy aktywności zależą od 
potrzeb, zainteresowań i wyobraźni 
seniorów. Organizatorzy są otwarci na 
propozycje, a tych podczas spotkania 

inaugurującego pojawiło się wiele. 
Wśród pomysłów znalazły się m.in. 
lekcje języka obcego, nauka tańca, 
a nawet stworzenie kabaretu. 

Spotkania tematyczne startują 
w poniedziałek w sekcji gospodar-
czo-artystycznej, która obejmuje 
różnorodne działania. Tutaj juniorzy 
i seniorzy mogą ćwiczyć zdolności 
manualne na zajęciach kulinarnych, 
rękodzieła czy majsterkowania.

- Tam się zamyka cały wachlarz 
różnych propozycji, m. in. gotowanie, 
szycie, majsterkowanie czy czytanie. 
Tutaj może pojawić się wszystko – po-
wiedziała Hanna Szuszkiewicz - Nasze 
dzieci bardzo chcą jak najwięcej zajęć 
związanych z kulinariami. Będziemy 
musieli sprostać ich wymaganiom 
i oczekiwaniom. Liczymy, że razem 
z seniorami nam się to uda.

Z kolei czwartki poświęcono za-

Przekazują sobie pozytywną energię, wiedzę i doświadczenie, by wspólnie zdobywać nowe umiejętności i cie-
kawie spędzać czas� Seniorzy i juniorzy wracają do szkoły� Okazją do ich pierwszego spotkania był jesienny 
piknik rodzinny w Szkole Podstawowej nr 4�

jęciom komputerowym. Podczas 
spotkań uczniowie pod okiem nauczy-
cieli pokazują seniorom, jak korzystać 
z komputera, a także wprowadzają 
ich w tajniki internetu. Osoby starsze 
mogą nauczyć się, jak poruszać się 
w świecie mediów społecznościowych 

czy stworzyć pi-
smo urzędowe.

W środy od-
bywać się będą 
usprawniające 
zajęcia sportowe, 
dostosowane do 
wieku, możliwo-
ści i stanu zdro-
wia ćwiczących. 
Klubowicze będą 
musieli trochę 
poczekać zanim 
włożą wygodny 
dres i sięgną po 
piłki czy taśmy, 
ponieważ ta sek-
cja zacznie dzia-

łać od czwartego października.

gOTOWI DO DZIAłANIA
Pierwsze powakacyjne spotkanie 

seniorów z uczniami odbyło się pod-
czas jesiennego pikniku rodzinnego, 
kończącego miejski rajd rowerowy.  

- W okolicy nie ma domu sąsiedz-
kiego, żadnego miejsca do spotkań, 
gdzie można wyjść razem i poroz-
mawiać. Dla osób starszych i dzie-
ci z naszej szkoły chcemy stworzyć 
przestrzeń dla każdego, kto nie chce 
siedzieć w domu i ma ochotę wyjść 
i wspólnie spędzać czas lub nauczyć 
się czegoś nowego – zachęca Beata 
Wachniewska-Mazurek, działająca 
w Stowarzyszeniu Inicjatyw Rodzin-
nych.

Monika SzałaS

redakcja@razemztoba.pl
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Ministerstwo Zdrowia wprowadziło 
od 1 stycznia 2017 roku obowiązkowe 
szczepienia przeciwko zakażeniom 
pneumokokom dla dzieci w pierwszym 
roku życia.  Są to szczepienia bezpłat-
ne. Za szczepienia dzieci starszych 
trzeba płacić. Na wniosek grupy elblą-
skich radnych władze miasta Elbląga 
przygotowały „Program uzupełniający 
szczepienia obowiązkowe przeciw 
zakażeniom pneumokokowym wśród 
dzieci urodzonych w 2015-2016 roku  
z  terenu miasta Elbląga”. Szczepienia 
w ramach tego programu całkowicie 
sfinansuje Miasto.

W Polsce szczepienia przeciwko 
pneumokokom są realizowane w bli-
sko 40 programach lokalnych, m.in. 
w Płocku, Policach, Poznaniu, Kaliszu,  
Jeleniej Górze, Bogatyni, Krakowie. 
W województwie kujawsko-pomor-
skim oprócz dzieci szczepione też 
będą osoby dorosłe 65+. Elbląski pro-
gram obejmie dzieci zamieszkałe na 
terenie miasta Elbląga, nie mające 
przeciwwskazań do szczepienia, uro-
dzone w 2015 -2016 roku, od 2 roku 
życia, nie szczepione wcześniej szcze-
pionką przeciw zakażeniom pneu-
mokokowym. Aktualnie na terenie 
Miasta Elbląg zamieszkuje 1861 dzieci 
urodzonych w latach 2015-2016 za-
meldowanych na terenie Miasta Elbląg 
na pobyt stały lub czasowy, w tym: 
904 dzieci urodzonych w 2015 r. i 957 
dzieci urodzonych w 2016 r. 

Miasto planuje zaszczepienie 320 
dzieci urodzonych w roku 2015 i tyle 
samo urodzonych w 2016. Rodzice, 
którzy będą chcieli zaszczepić dziecko 
urodzone w roku 2015 lub 2016 na 
koszt miasta, będą musieli udzielić 
pisemnej zgody. Następnie dziecko 
zostanie zbadane i po stwierdzeniu 
braku przeciwwskazań zaszczepione. 

Strzeżmy dzieci 
ZDROWIE

Prezydent Elbląga chce chronić elbląskie dzieci przed zarażeniem pneumokokami, które są jedną z głównych 
przyczyn umieralności, przede wszystkim u dzieci najmłodszych� W Elblągu powstał program szczepień dzieci 
urodzonych w latach 2015 i 2016, których nie obejmuje program rządowy�

przed pneumokokami

redakcja@razemztoba.pl

TERESa BoCHEŃSka 

Szczepienia będą wykonywane przez 
wyspecjalizowane pielęgniarki pod 
nadzorem lekarskim, w placówkach 
NZOZ, spełniających warunki wyko-
nywania szczepień ochronnych. Ze 
względu na budżet decydować będzie 
kolejność zgłoszeń.

Program zakłada rozległą akcję pro-
mocyjną zachęcającą do szczepień,  
zaplanowaną w różnych formach, tak, 
aby dotarła do jak największej liczby 
osób. Zaplanowano m.in. konferencje 
prasowe, podczas których Prezydent 
Miasta Elbląg będzie zapraszał rodzi-
ców lub opiekunów prawnych dzieci 
objętych programem do skorzystania 
ze szczepień oraz działania promocyj-
ne w elbląskich mediach i podmiotach 
działalności leczniczej. 

Pneumokoki, to bakterie będące 
najczęstszą przyczyną chorób u dzie-
ci. Często osiedlają się w gardle lub 
nosie, nie zawsze wywołując od razu 
chorobę. Mogą uaktywnić się w sprzy-
jających temu okolicznościach, a ich 

nosiciel, nawet sam zdrowy, zakaża 
innych. Zakażenia pneumokokami 
wywołują inwazyjną chorobę pneu-
mokokową (IChP), która może mieć 
szczególnie ciężki przebieg u dzieci 
poniżej 5 r.ż.  Stanowi zagrożenie 
życia i może mieć trudne do leczenia 
postacie posocznicy, zapalenia opon 
mózgowo-rdzeniowych, inwazyjnego 
zapalenia płuc z bakteriemią, sta-
wów, kości, wsierdzia lub otrzewnej. 
Pneumokokowe zakażenia inwazyj-
ne charakteryzują się występowa-
niem poważnych powikłań i wysoką 
śmiertelnością – ostrzegają autorzy 
elbląskiego programu. Według da-
nych Światowej Organizacji Zdrowia 
około 14,5 mln dzieci poniżej 5 roku 
życia choruje rocznie na świecie na 
IChP, a blisko 1 mln dzieci w wieku  
od 1 do 59 miesiąca życia rocznie 
umiera z ich powodu. 



Rozdano Bursztynowe Dźwigi
To oni podążają śladami inicjatora ruchu hospicyjnego w Polsce i na co dzień propagują idee 
opieki hospicyjnej� Nagrody Prezydenta Miasta gdańska „Bursztynowe Dźwigi” za szerzenie hospicyjnej 
gościny serca wręczył podczas III Konferencji Onkologiczno–Paliatywnej im� ks� E� Dutkiewicza Piotr Kowalczuk, 
zastępca prezydenta ds� polityki społecznej�

GDAŃSK
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Konferencja organizowana jest 
w 15. rocznicę śmierci ks. Eugeniusza 
Dutkiewicza SAC (1947–2002), zało-
życiela, a obecnie patrona hospicjum 
dla dzieci i dorosłych w Gdańsku, naj-
starszego i największego na Pomorzu. 
W tym roku po raz pierwszy, podczas 
konferencji, Fundacja Hospicyjna przy-
znała nagrodę im. ks. E. Dutkiewicza. 
Uhonorowane zostały nią osoby indy-
widualne i instytucje, które podążyły 
śladami inicjatora ruchu hospicyjnego 
w Polsce i w sposób szczególny pro-
pagują idee opieki hospicyjnej.

– Każda z osób uhonorowana przez 
nas podąża drogą wytyczoną przez ks. 
Eugeniusza Dutkiewicza, który jako 
pierwszy w Polsce podjął się powo-
łania domowej opieki hospicyjnej. 
W swojej pracy poświęcają czas i umie-
jętności, by wspierać osoby u kresu 
życia i ich rodziny. Ważne, jest abyśmy 
pamiętali, jak ważna jest ich praca. 
Byśmy wspierali ich działania, choćby 
jako wolontariusze lub przekazując 
wsparcie finansowe dla hospicjum. 

Dzięki takim drobnym gestom dobre-
go serca pomagamy im nieść wsparcie 
tym, którzy tego potrzebują –mówi 
Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta 
ds. polityki społecznej.

Osoby indywidualne otrzymały 

także nagrodę Prezydenta Miasta 
Gdańska „Bursztynowe Dźwigi” za 
szerzenie hospicyjnej gościny serca. 
Pełną listę nagrodzonych można zna-
leźć na stronie: razemztoba.pl/16418

Olimpia Schneider 

Centrum Aktywności Społecznej już działa 

W jednym miejscu można uzyskać poradę prawnika, psychoterapeuty i psychiatry� Tutaj wsparcie można otrzymać 
również od asystenta i doradcy zawodowego� 11 września otwarto Centrum Aktywności Społecznej na Dolnym 
Mieście przy ul� łąkowej 34/4�

GDAŃSK

– Warto zapamiętać nowy adres na 
Dolnym Mieście, pod którym można 
uzyskać profesjonalną pomoc i wspar-
cie. Nie bójmy się prosić o pomoc na 
życiowych zakrętach. Fenomen tego 
miejsca to niezwykła przestrzeń, pod-
nosząca jakość wsparcia oraz współ-
praca wielu podmiotów, by uzyskać 

najlepszy efekt dla gdańszczanek 
i gdańszczan – mówił po otwarciu 
Centrum Piotr Kowalczuk, zastępca 
prezydenta ds. polityki społecznej.

W ramach projektu mieszkańcy 
Gdańska, w szczególności Dolnego 
Miasta, mogą skorzystać ze wsparcia 
psychologicznego i środowiskowego. 

Swoje dyżury odbywa tu prawnik, 
psychoterapeuta, psychiatra. Asystent 
wraz z doradcą zawodowym wspiera 
ją i pomagają w zdobyciu i utrzyma-
niu zatrudnienia.

Olimpia Schneider 
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Powstanie Regionalne 

– Bardzo się cieszę, że odchodzimy 
od stereotypu seniora spędzającego 
czas wolny w domu – mówił prezydent 
Olsztyna, Piotr Grzymowicz. – Jak widać 
mamy w Olsztynie wiele miejsc, gdzie 
osoby starsze mogą aktywnie spędzić 
czas, są traktowane w sposób godny, 
gdzie mogą czuć się potrzebne oraz 
dowartościowane. Takie miejsca i takie 
działania chcemy promować.

Akcja „Miejsce Przyjazne Seniorom” 
ma na celu promowanie działających na 
terenie Olsztyna instytucji i organizacji 
przyjaznych osobom starszym. Miejsca 
wybrane w ramach konkursu otrzymują 
certyfikat „Miejsca Przyjaznego Senio-
rom”. Wyróżniono 37 instytucji i orga-
nizacji. Są wśród nich kawiarnie, sklepy, 

apteki, instytucje kulturalne, 
edukacyjne, rekreacyjne, uży-
teczności publicznej i inne, 
w których osoby starsze czu-
ją się swobodnie, są godnie 
traktowane i obsługiwane 
i które odpowiadają na po-
trzeby starszych mieszkańców 
poprzez dostosowanie swojej 
architektury oraz oferowa-
nie produktów, usług i zniżek 
specjalnie skierowanych do 
tej grupy.

Podmioty, które otrzymały certyfikaty 
w maju zgłosiły chęć udziału w akcji. 
Jakość oferowanych przez nie usług 
zweryfikowała specjalna komisja. To 
już druga edycja konkursu, w 2016 roku 

wyróżniono 33 podmioty posiadające 
ofertę produktów, usług dostosowaną 
do potrzeb osób starszych lub skierowa-
ną specjalnie do tej grupy społecznej.

Źródło: olsztyn.eu

– W ostatnim czasie zjawiska at-
mosferyczne stają się coraz bardziej 
dynamiczne, uderzają z coraz większą 
mocą – mówił prezydent Olsztyna, Piotr 
Grzymowicz. – Do tej pory Olsztyn 
nie ucierpiał w wyniku tego typu zda-
rzeń, jednak chcemy być przygotowani. 
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa 
stworzy możliwości wczesnego ostrze-
gania i informowania mieszkańców 
o już zaistniałym albo przewidywanym 
zagrożeniu oraz umożliwi właściwą 
koordynację działań ratowniczych. 
W piątek (1 września) w ratuszu pod-
pisano umowę dotyczącą budowy Re-
gionalnego Centrum Bezpieczeństwa 
i Regionalnego Magazynu Kryzysowe-
go. Centrum ma powstać w ciągu 16 
miesięcy od podpisania umowy. Swoim 
działaniem obejmie obszar Olsztyna 
oraz powiatu.

Razem z Regionalnym Centrum 
Bezpieczeństwa powstanie Regional-
ny Magazyn Kryzysowy, tworzony na 
wypadek klęsk żywiołowych i zdarzeń 
nadzwyczajnych. Ma zapewnić środki 
umożliwiające służbom zmniejszenie 
rozmiarów szkód i likwidację skutków. 
W magazynie znajdować się będzie 
sprzęt niezbędny do prowadzenia 
działań ratowniczych na wypadek wy-
stąpienia powodzi czy innych klęsk ży-
wiołowych, katastrof budowlanych oraz 
innych miejscowych zagrożeń. 

Ogłoszono konkurs na stworzenie 
znaku graficznego, który będzie je sym-
bolizować oraz identyfikować w sieci 
i w materiałach drukowanych.

– Zadaniem uczestników jest stworze-
nie logo w dwóch wariantach – mówi 
Paweł Micek z Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony Ludności. – 

Samego symbolu oraz symbolu wraz 
z typografią. Znak ma być łatwy do 
zapamiętania i rozpoznania oraz funk-
cjonować w wersji kolorowej i czarno–
białej. Do projektu autor musi dołączyć 
podstawową księgę znaku.

Konkurs potrwa do 23 października. 
Projekt wraz z kartą zgłoszenia należy 
dostarczyć do Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzę-
du Miasta Olsztyna. Zwycięzcę wyłoni 
komisja konkursowa, której przewodni-
czyć będzie prezydent Olsztyna. Przy 
ocenie ważna będzie czytelność przeka-
zu i estetyka. Dodatkowe punkty przy-
znawane będą również za oryginalne 
podejście do tematu. Laureata konkursu 
poznamy 24 listopada. Autor zwycięskiej 
pracy otrzyma 5 tys. zł.

Źródło: olsztyn.eu

Centrum zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańcom Olsztyna i powiatu� W ratuszu 
podpisano umowę na jego budowę�

W tych miejscach osoby starsze czują się swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane� Jakość została po-
twierdzona certyfikatem�

OLSZTYN 

Miejsca przyjazne seniorom
SENIOR

Centrum Bezpieczeństwa 
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Spotkania z Kawiarence Senioralnej

Jeden temat przewodni i tyle głosów, ile osób chętnych do wymiany poglądów� W „Kawiarence 
dla Seniorów” można nie tylko opowiadać o własnych doświadczeniach, ale i zdobywać nowe� 

TORUŃ 

„Kawiarenka dla Seniorów” to miej-
sce spotkań i dyskusji. Zbierają się 
tam osoby, które wychodzą z prze-
konania, że starość nie musi ozna-
czać zamknięcia w czterech ścianach. 
W kawiarence w Kamienicy Inicja-
tyw (ul. Kopernika 22) na seniorów 
czekają ciekawi goście i interesujące 
tematy, na które można dyskutować 
godzinami. Wokół czego skupiły się 
wrześniowe rozmowy?

Tematyka panelowych spotkań jest 
bardzo zróżnicowana, a jeden z do-
minujących motywów to kultura. Na 
początek warsztaty „Stan skupienia” 
i wykład, skupiające się wokół słowa 
i kreatywnych gier językowych, które 
przeprowadzi Fundacja YOU HAVE IT. 
W połowie cyklu Halina Gumowska 
- trenerka umiejętności społecznych 
i rozwoju osobistego oraz autorka 
książek psychomotywacyjnych – po-

spędzony czas. Służy temu stały ele-
ment spotkań – Muzykowanie w Ka-
mienicy, czyli wspólne śpiewy przy 
gitarze i akordeonie. Jak mówią, mu-
zyka łagodzi obyczaje. Na pewno wie 
o tym Anna Przeperska, psychotera-
peutka, która przedstawiła seniorom 
recepty na budowanie dobrych relacji 
z bliskimi. Warto pamiętać, że pozy-
tywna energia i dobre nastawienie 
to ludzka siła napędowa. O tym, co 
można osiągnąć, gdy bardzo chce 
się osiągnąć cel, opowiedział Jacek 
Gużyński, który przybliży okoliczności 
powstania Sklepu Charytatywnego.

Spotkania odbywające się w każdy 
wtorek i czwartek (w godzinach 11-
15) są więc dla toruńskich seniorów 
okazją do kreatywnego spędzania 
wolnego czasu, integracji oraz do-
świadczania nowych rzeczy.

MS

Nagrodzeni za 25 lat czynienia dobra 
Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej ludzi Niepełnosprawnych, 
która od ćwierćwiecza angażuje osoby z dysfunkcjami w różne formy ak-
tywności ruchowej, została uhonorowana medalem Thorunium�

SPOŁECZEŃSTWO

Założona w 1992 roku przez Stanisława Duszyńskiego Fundacja Ducha opiera 
działalność terapeutyczną na formach aktywności ruchowej, które zazwyczaj nie są 
dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Fundacja organizuje obozy hipoterapeu-
tyczne, konno–wspinaczkowe czy kajakowe, a także prowadzi działalność stacjonarną 
w obiektach przy Szosie Bydgoskiej, gdzie niepełnosprawni dorośli i dzieci biorą udział 
w codziennych ćwiczeniach terapii konnej czy wspinaczki na sztucznej ściance.

Uhonorowanie działalności fundacji miało miejsce przy okazji jej jubileuszu.  
13 września prezes Fundacji Ducha Joanna Duszyńska–Gawińska odebrała z rąk 
prezydenta Torunia Michał Zaleskiego medal Thorunium, czyli najwyższe wyróżnienie 
przyznawanie instytucjom zasłużonym dla miasta.

– Medal „Thorunium” jest wyrazem wdzięczności za poprawę komfortu życia wielu 
niepełnosprawnych torunian. Za utwierdzanie nadziei wielu rodzin, za niesioną pociechę 
i okazywane wsparcie terapeutyczne. Jest również aktem potwierdzającym znaczenie 
współpracy Fundacji Ducha z wieloma instytucjami życia publicznego Torunia, a także 
z samorządem miejskim, i to od 1994 roku – powiedział prezydent Michał Zaleski.

Źródło: UM Toruń
Oprac. MS

prowadziła spotkanie „Jak przypad-
kiem zostałam artystką”. Toruńscy 
seniorzy mogli również porozma-
wiać z Krystyną Starczak-Kozłowską 
– autorką tomu poezji „Dotyk traw” 
i książki o kanadyjskiej Polonii.

Kultura jest istotnym elementem ży-
cia, ale nie można zapominać o przy-
ziemnych sprawach. Osoby starsze 
często padają ofiarami oszustw, dla-
tego warto ku przestrodze rozma-
wiać o zagrożeniach. Wykład o tych 
związanych z podpisywaniem umów 
m.in. na gaz i prąd przeprowadziła 
Bożena Sawicka, Miejski Rzecznik 
Konsumentów w Toruniu. Temat 
wrócił pod koniec cyklu za sprawą 
prawnika, który opowiedział o umo-
wach ubezpieczeniowych.

„Kawiarenka dla Seniorów” to nie 
tylko wymiana poglądów i doświad-
czeń, ale przede wszystkim dobrze 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wy-
chowawczym im� Janusza Korczaka 
w Toruniu powstanie przedszkole 
dla dzieci o specjalnych potrzebach 
m�in� z niepełnosprawnościami inte-
lektualnymi, sprzężonymi oraz auty-
zmem� Inwestycja będzie kosztowała 
ponad 5 milionów� Zakończenie prac 
planowane jest na jesień 2019�

– Podobne przedszkole, dla 21 dzieci 
z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
niepełnosprawnością ruchową, niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, autyzmem 
lub z niepełnosprawnościami dotyczący-
mi wzroku i słuchu, powstanie w bydgo-
skim Ośrodku Braille’a – informuje Beata 
Krzemińska, rzecznik prasowy Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Ku-
jawsko–Pomorskiego.                      Red. 

Będzie przedszkole
EDUKACJA



Razem z Tobą Każdego Dnia Str.  27

Magda Biegańska pracuje w Urzędzie 
Miasta w Samodzielnym Referacie Osób 
Niepełnosprawnych. Energii może jej 
pozazdrościć niejedna pełnosprawna 
osoba. Kiedy postanowiła wziąć udział 
w zajęciach z Gdyńskiego Poruszenia, 
szybko się okazało, że z uczestniczki 
przeistoczyła się w trenerkę.

– Tak powstały zajęcia dla niepełno-
sprawnych, gdzie rozwijamy się fizycznie. 
Są to zajęcia sportowe, a także z po-
konywania barier architektonicznych. 
Z czasem okazało się, że młodzież, która 
przychodzi na zajęcia, bardzo potrzebuje 
takich spotkań, żeby porozmawiać i po-
plotkować, więc rozszerzyliśmy wizję 
Gdyńskiego Poruszenia do funkcji spo-
łecznych – tłumaczy Magda Biegańska.

Z uPłyWEM CZASu DOSZły WyJŚCIA 
NA MIASTO�

– Organizujemy wyjścia do kina, do 
teatru, tak by młodzież umiała sobie zor-
ganizować wyjście samodzielnie, a także 
by wiedziała jak zachować się w teatrze. 
Oprócz tego zabieramy dzieciaki do 
galerii handlowych, żeby nauczyć je sa-
modzielnie robić zakupy, zamówić kawę, 
czy wypłacać pieniądze z bankomatu. 
Może to się wydawać prozaiczne, ale 
bardzo dużo osób nie miało do tej pory 
takiej możliwości, bo wszędzie porusza-
ją się z rodzicami. Robiliśmy naszym 
uczestnikom zadania. Przykładowo za 5 
złotych musieli znaleźć i kupić konkretny 
produkt. To uczyło ich gdzie i jak znaleźć 
informacje i uzyskać pomoc – podkre-
śla trenerka.

Gdyńskie aktywne osoby, które po-
ruszają się na wózkach, to nastolatki 

Gdyńskie 
SPOŁECZEŃSTWO

Zaczęła się jesień, za oknami złota pora roku panuje w najlepsze� Jednak nie musi to oznaczać przesiadywa-
nia w domu� Pomysł Magdy Biegańskiej na gdyńskie Poruszenie dla osób z niepełnosprawnościami ma się 
dobrze� Nadal poszukiwani są nowi uczestnicy, nie tylko na zajęcia sportowe� Do programu mogą się włączyć 

również wolontariusze�

poruszenie na wózkach

i osoby dorosłe, które bez problemu 
znajdują wspólny język. Ostatnio na 
tapecie jest taniec.

– Zajęcia taneczne zorganizowane 
przez stowarzyszenie Cool–awi prowadzi 
Karina Kocieniewska, specjalistka od 
tańca terapeutycznego. Zajęcia są różno-
rodne i nie trzeba być mocno sprawnym, 
żeby oddać się muzyce – dodaje Magda.

Co zrobić, żeby w końcu opuścić 
cztery ściany? Jak zwykle, zrobić pierw-
szy krok.

– Na pierwsze zajęcia warto przyjść 
z rodzicami, którzy podtrzymają na du-
chu i zobaczą jak wyglądają zajęcia. 
Bo często boimy się tego, że jesteśmy 
inni, a jak przychodzimy na zajęcia, 
gdzie 15 osób jest podobnych do nas 
samych, w podobnym stanie psychicz-
nym i fizycznym, to zaczynamy czuć się 

lepiej, bo wiemy, że nie jesteśmy sami na 
ziemi. Uczestnicy nawiązują kontakty, 
korespondują i umawiają się na spo-
tkania. Wszystko dzięki temu, że ktoś 
kiedyś zdecydował się wyjść z domu – 
mówi Magda.

POSZuKIWANI Są RóWNIEŻ WOlONTARIuSZE�
– Szukamy przede wszystkim osób 

powyżej 16. roku życia, ale ostatnio 
dzwoniła pani, która ma 60 lat, fika 
i bryka i chętnie pomoże – podkreśla 
i dodaje – Spotykamy się w niedzielę 
w godzinach 13.00–15.00. Osoba, która 
zdecyduje się na wolontariat, nie musi 
pojawiać się co tydzień. Wystarczy, że 
poświęci jedną niedzielę w miesiącu. To 
już będzie dla nas duża pomoc.

Źródło: gdynia.pl
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Spółdzielnie mieszkaniowe 
PRAWO 

8 września weszły w życie nowe przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych� Jakie zmiany wprowa-
dzą nowe regulacje? Czy członkowie spółdzielni, zgodnie z zapowiedziami, uzyskają większe uprawnienia?  
Czy nowe przepisy usprawnią funkcjonowanie spółdzielni?

20 lipca 2017 roku Sejm przyjął senac-
kie poprawki złożone przez Senator Lidię 
Staroń do rządowej nowelizacji ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych. Prezy-
dent podpisał ustawę 2 sierpnia.

Priorytetem nowelizacji, zgodnie z wcze-
śniejszymi zapowiedziami, miało być 
usprawnienie funkcjonowania spółdzielni. 
Istotnym postulatem było ukrócenie tzw. 
„wiecznej prezesury” w spółdzielniach 
mieszkaniowych. Z dniem wejścia w życie 
ustawy wygaśnie członkostwo tzw. człon-
ków oczekujących, których głosy liczone 
na walnym zgromadzeniu mogły decy-
dować o losach spółdzielni. Dzięki nim 
zarząd mógł być praktycznie nieusuwalny 
i mógł przegłosować wszystkie uchwały. 

Według nowych przepisów członko-
stwo w spółdzielni będzie przysługiwało 
tylko tym, którzy posiadają prawo do lo-
kalu, a także bliskim osób, którym wyga-
sło spółdzielcze prawo do lokalu. Będą 
oni musieli złożyć pisemne zapewnienie 
o gotowości do zawarcia umowy o usta-
nowienie tego prawa. Również wtedy, gdy 
zawierana jest umowa o budowę lokalu.

Zmieniła się zatem znacznie defini-
cja spółdzielcy.

Spółdzielnie nie będą też mogły podej-
mować decyzji o wygaśnięciu lokatorskie-
go prawa do lokalu osobie, która m.in. 
popełnia wykroczenia przeciwko obowią-
zującemu porządkowi domowemu, czy 
zalega z opłatami. Podobnie w przypadku 
byłych małżonków (np. po rozwodzie 
bądź w przypadku śmierci małżonka), 
jeżeli nie podjęli oni decyzji o tym, komu 
przypada prawo do lokalu. Decyzje o wy-
gaśnięciu lokatorskiego prawa do lokalu 
będą należały do kompetencji sądu. Jeżeli 

po nowemu

PawEł RoDziEwiCz

przed wejściem w życie ustawy ktoś utra-
cił prawo spółdzielcze lokatorskie, bądź 
własnościowe prawo do lokalu na skutek 
długu wobec spółdzielni, będzie mógł 
wnieść roszczenie o przywrócenie tego 
prawa, jeżeli ten dług spłaci.

Nowe przepisy mają usprawnić funkcjo-
nowanie spółdzielni poprzez zapewnienie 
jej członkom uczestnictwa w obradach 
walnego zgromadzenia poprzez pełno-
mocnika. Istotne jest, że obecnie jeden 
pełnomocnik może reprezentować tylko 
jednego członka. Nałożono również obo-
wiązek dołączenia do protokołu walnego 
zgromadzenia dokumentu pełnomoc-
nictwa oraz odczytanie pełnomocnictw 
po rozpoczęciu walnego zgromadzenia.

Zmienia się także sposób liczenia gło-
sów podczas obrad walnego zgroma-
dzenia. Uchwała walnego zgromadzenia 
będzie podjęta, jeżeli opowie się za nią 
wymagana w ustawie lub statucie liczba 
członków biorących udział w głosowaniu 
nad tą uchwałą. 

Nowe przepisy regulować będą rów-

nież zasady waloryzacji wkładu mieszka-
niowego w sytuacji, gdy po wygaśnięciu 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu nie jest możliwe przeprowadze-
nie przetargu na jego zbycie oraz zasady 
rozliczania zaewidencjonowanych wpły-
wów i wydatków funduszu remontowego 
przez spółdzielnię z właścicielami lokali 
wchodzącymi w skład nieruchomości, na 
której powstała wspólnota mieszkaniowa.

Zmienią się również przepisy dotyczące 
sprawowania kontroli w spółdzielniach. 
Członkowie zarządu, księgowi i osoby im 
podległe nie będą mogły pełnić funkcji 
lustratora. Ponadto, jeżeli KRS lub związek 
rewizyjny nie będą wykonywać właściwie 
swoich uprawnień wobec spółdzielni, to 
kontrolę będzie mógł przeprowadzić mini-
ster ds. budownictwa. Będzie on mógł, na 
podstawie podejrzenia o naruszeniu prawa 
wystąpić do tej spółdzielni o przedstawie-
nie przez nią odpowiednich dokumentów.
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Więcej na minimalnej
FINANSE

Od 2018 roku pensja minimalna będzie wynosiła 2100 zł, czyli o 100 zł więcej niż obecnie� Wzrośnie też wysokość 
minimalnej stawki godzinowej�

Rada Ministrów przyjęła 
rozporządzenie w sprawie 
wysokości minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę oraz 
wysokości minimalnej stawki 
godzinowej w 2018 r.

Minimalne wynagrodze-
nie za pracę to ustalone naj-
niższe wynagrodzenie, jakie 
pracodawca musi wypłacić 
każdemu pracownikowi za-
trudnionemu w pełnym mie-
sięcznym wymiarze czasu 
pracy. Obecnie wynosi ono 
2000 zł brutto. W przyszłym 
roku zmienią się stawki, dlate-
go pensja osób zatrudnionych 
na umowę o pracę wyniesie 
2100 zł brutto.

– Zgodnie z regułą okre-

śloną w ustawie o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę, 
wysokość minimalnej stawki 
godzinowej jest waloryzowa-
na o wskaźnik wzrostu mini-
malnego wynagrodzenia za 
pracę. To oznacza, że pod-
nieśliśmy minimalne stawki  
o 5 procent – mówi szefowa 
resortu rodziny, pracy i polityki 
społecznej Elżbieta Rafalska.

Minimalna stawka godzino-
wa, która w tym roku wyno-
si 13 zł brutto, w 2018 roku 
wzrośnie do kwoty 13,70 zł 
brutto. Obejmuje ona umowę 
zlecenie oraz umowy o świad-
czenie usług, do których sto-
suje się przepisy o zleceniu.

MS

Pobierający świadczenie pielęgnacyjne 

PRAWO

Prawie 1 400 podpisów zebrano już pod petycją do Premier Beaty Szydło i Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Elżbiety Rafalskiej, złożoną przez rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, o jak najszybsze 

zniesienie zakazu pracy zarobkowej dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne�

– W Polsce rodziców dzieci z niepełno-
sprawnością stawia się przed wyborem: 
praca albo opieka. Prawo zabrania pracy 
zarobkowej osobom, które otrzymują 
świadczenie pielęgnacyjne. Chociaż 
trudno jest sprawować obowiązki opie-
kuna i pracować na pełnym etacie, to 
jednak tylko w skrajnych przypadkach 
opieka nad dzieckiem zmusza do cał-
kowitej rezygnacji z pracy. Za 1406 zł 
netto miesięcznie rodziców i opiekunów 
dzieci z niepełnosprawnością zamienia 
się w niewolników. Za tyle – bo dorobić 
nie mogą – muszą opłacić rachunki, wy-
żywić rodzinę, sfinansować terapię, za-
pewnić sobie i dzieciom minimum godnej 
egzystencji. Odejście z pracy jest często 

będą mogli zarabiać?

bezpowrotne, skazuje opiekunów na 
społeczną izolację, depresję, łatkę osób 
biernych, niezaradnych, niewiele war-
tych. Z czasem gaśniemy, wypalamy się, 
umieramy dla świata w czterech ścianach 
naszych domów – czytamy w petycji.

Dlaczego jest to ważne?
– Zbyt rygorystyczne prawo utrzymuje 

szkodliwą społecznie fikcję, karze uczci-
wych i zachęca do nadużyć. Obecne 
przepisy generują szarą strefę, ograni-
czają wpływy podatkowe do budżetu, 
spychają matki i ojców na margines ży-
cia społecznego, odbierają im godność. 
Dyskryminują tysiące kobiet i mężczyzn 
znajdujących się w najtrudniejszej życio-
wej sytuacji. Pogarszają status materialny 

rodzin dzieci z niepełnosprawnością. 
Legalna praca, nawet w ograniczonym 
wymiarze, zapewni im bezpieczną eg-
zystencję, pozwoli opłacić kosztowne 
zabiegi lub rehabilitację, da ludziom do-
świadczonym przez los szansę samore-
alizacji, uwolni tkwiący w nich potencjał. 
Będzie najlepszą terapią dla całej rodziny. 
Pozwoli matkom, ojcom i dzieciom nie 
tylko przetrwać, ale cieszyć się „całym 
życiem” – argumentują rodzice i opieku-
nowie osób niepełnosprawnych w petycji.

Każdy, kto chciałby podpisać petycję, 
może to zrobić. Link do niej znaleźć moż-
na na razemztoba.pl/16466

AG
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Dorabiasz do emerytury lub renty 
PRAWO 

Świadczenia emerytalne i rentowe w naszym kraju nie są wysokie� Decydujemy się na podjęcie dodat-
kowego zatrudnienia� To dobry sposób na poprawę naszej stopy życiowej� Warto jednak wiedzieć, w ja-
kich sytuacjach i do jakiej wysokości dochodów można dorobić, by nie stracić prawa do świadczenia�

Progi zarobkowe zmieniają się za-
wsze w ostatnim miesiącu kwartału. 
Od 1 marca 2017r. kwoty, które można 
uzyskać podczas zatrudnienia, uległy 
zmianie. Szczególną uwagę na tę kwe-
stię powinny zwrócić te osoby, które 
nie ukończyły powszechnego wieku 
emerytalnego, bowiem jeśli zarabiają 
więcej niż ustalone limity ZUS - zgod-
nie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami - może im zmniejszyć albo 
zawiesić świadczenie. Jeśli zatem otrzy-
mujemy świadczenie, a nie ukończyli-
śmy wspomnianego wieku, powinniśmy 
o tym fakcie powiadomić ZUS.

Wysokość kwot wpływających na 
zmniejszenie lub zawieszenie świad-
czenia zmienia się cztery razy do roku: 
w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. 
Można bez żadnych konsekwencji dora-
biać do świadczenia, jeśli nasz przychód 
nie jest wyższy niż 70 % przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia (za po-
przedni kwartał ostatnio ogłoszonego 
przez prezesa GUS). Kwota ta obecnie 
wynosi 2953,30 zł. Jeśli jednak prze-
kroczymy ten próg, a nie osiągnęliśmy 
powszechnego wieku emerytalnego 
i nie posiadamy ustalonego prawa do 
emerytury, Zakład może nam zawie-
sić lub zmniejszyć świadczenie. Nasze 
świadczenie zostanie zmniejszone, jeśli 
osiągniemy przychód przekraczający 
70% przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia, ale nie wyższy niż 130% tego 
wynagrodzenia. Jeśli nasz dochód prze-
kroczy 130% przeciętnego wynagro-
dzenia, która to kwota obecnie wynosi 
5884,60 zł – ZUS zawiesi nam wypłatę 
świadczenia. Warto także pamiętać 
o tym, że nasze świadczenie nie może 
być zmniejszone o więcej niż o:

• 565,53 zł – emerytura, renta z ty-

tułu całkowitej niezdolności do pracy;
• 424,18 zł – renta z tytułu częściowej 

niezdolności do pracy;
• 480,73 zł – renta rodzinna dla jed-

nej osoby.
Należy także pamiętać o tym, że Za-

kład może nam zawiesić rentę socjalną, 
jeśli osiągamy przychód z działalności 
podlegającej obowiązkowi ubezpie-
czenia społecznego w kwocie wyższej 
niż 70% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia (obecnie kwota ta wy-
nosi 2953,30 zł).

Na zawieszenie lub zmniejszenie 
świadczenia wpływa przychód (nie 
mylić z dochodem) uzyskany z tytułu:

• pracy wykonywanej w ramach umo-
wy o pracę;

• pracy wykonywanej na podstawie 
umowy o pracę nakładczą;

• pracy wykonywanej w rolniczych 
spółdzielniach produkcyjnych i spół-
dzielniach kółek rolniczych;

• pracy wykonywanej na podstawie 
umowy agencyjnej lub umowy – zle-
cenia albo innej umowy o świadczenie 

usług, do której zgodnie z Kodeksem 
cywilnym stosuje się przepisy dotyczące 
tych umów albo umowy o dzieło, której 
wykonywanie jest objęte obowiązko-
wymi ubezpieczeniami społecznymi, 
jeśli umowę taką emeryt lub rencista 
zawarł z pracodawcą, u którego nadal 
jest zatrudniony, lub jeżeli w ramach 
takiej umowy (zawartej z inną firmą) 
wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, 
u którego jest zatrudniony;

• prowadzenia pozarolniczej dzia-
łalności oraz współpracy przy jej wy-
konywaniu (jako przychód z tytułu 
prowadzonej działalności przyjmuje 
się podstawę wymiaru składek na FUS);

• pracy wykonywanej w rolniczej 
spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni 
kółek rolniczych, pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej;

• uposażenia z tytułu służby.
Więcej na ten temat dowiemy się 

pod numerem telefonu 22 560 16 00 
lub w każdej placówce ZUS.

– sprawdź, ile możesz dorobić

MoNiKA GóRECKA
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Jesteś po maturze i nie chcesz stracić 
PRAWO 

Jesteś po maturze i wybierasz się na studia lub do szkoły policealnej? i chcesz nadal dostawać rentę rodzinną 
po swoim zmarłym rodzicu - pamiętaj, że musisz złożyć zaświadczenie do ZuSu w terminie, jeśli złożysz zbyt 
późno – ryzykujesz utratę wypłaty�

renty rodzinnej? Koniecznie przeczytaj

Uczniowie, którzy po śmierci ro-
dzica otrzymują rentę rodzinną, 
często nie wiedzą lub zapominają 
o tym, że muszą do ZUS dostarczyć 
zaświadczenie zarówno o tym, że 
kontynuują naukę, jak i w razie jej 
przerwania. Renta rodzinna jest wy-
płacana w czasie roku szkolnego, 
łącznie z wakacjami. Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych rentę dostają co 
miesiąc do końca sierpnia, a studen-
ci  - do końca września danego roku 
akademickiego – o ile szkoła albo 
uczelnia w pierwszym zaświadczeniu 
nie ujmą całościowego terminu trwa-
nia nauki, na przykład 3–letniego, 
2–letniego itp. W takim wypadku ZUS 
wypłaca rentę przez cały ten czas, 
kontrolując jednak, czy nauka jest 
rzeczywiście kontynuowana.

W pozostałych przypadkach, aby 
renta wypłacana była bez przerwy, na-
leży pamiętać, by najpóźniej w ciągu 
miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć 
w ZUS–ie wniosek o jej kontynuowa-
nie wraz z aktualnym zaświadczeniem 
ze szkoły lub uczelni.

Gdy student dokumenty dostarczy 
dopiero pod koniec października – 
dostanie jeszcze rentę za październik. 

Gdy jednak spóźni się z wnioskiem 
o cały miesiąc i złoży go dopiero w li-
stopadzie, wtedy rentę rodzinną za 
październik straci.

Jeśli natomiast ktoś był uprawniony 
do renty i przerwał naukę lub ją za-
kończył, ma obowiązek zawiadomić 
o tym ZUS, który wstrzyma wypłatę 
świadczenia. Jeżeli tego nie zrobi bę-
dzie musiał oddać nienależnie otrzy-
maną rentę wraz z odsetkami.

Renta rodzinna przysługuje bliskim 
zmarłego, jeśli był on emerytem, renci-
stą lub spełniał warunki wymagane do 
uzyskania jednego z tych świadczeń, 
albo pobierał zasiłek przedemerytalny 
lub świadczenie przedemerytalne. 
Rentę tę mogą dostać m.in.: dzieci 
ubezpieczonego zmarłego, dzieci 
jego małżonka lub te przysposobio-
ne. Prawo do renty rodzinnej mają 
również wnuki, rodzeństwo i inne 
dzieci przyjęte na wychowanie (przed 
osiągnięciem przez nie pełnoletności), 
co najmniej na rok przed śmiercią 
ubezpieczonego, chyba, że była ona 
skutkiem wypadku. Rentę dostaną 
jednak tylko wówczas, jeśli nie otrzy-
mują jej po rodzicach albo ci ostatni 
nie są w stanie ich utrzymać. Prawo 
to będą miały także wtedy, gdy zmarły 
lub jego małżonek zostali ustanowieni 

ich opiekunami prawnymi.
Rentę rodzinną wypłaca ZUS dzie-

ciom zmarłego do momentu skoń-
czenia przez nie 16 lat. Jeśli jednak 
dziecko nadal się kształci, będzie do-
stawało rentę aż do zakończenia na-
uki, lecz nie dłużej niż do ukończenia 
25. roku życia. Chyba, że urodziny te 
przypadają w trakcie ostatniego roku 
studiów – wówczas świadczenie moż-
na jeszcze pobierać do końca roku 
akademickiego. Wszystkim upraw-
nionym przysługuje jedna łączna 
renta rodzinna. Gdy uprawnionych 
jest kilku, świadczenie dzielone jest 
w równych częściach pomiędzy nich. 
Jedna osoba dostanie 85 proc. świad-
czenia, które przysługiwałoby zmar-
łemu. Dwie – 90 proc. świadczenia 
do podziału, a trzy i więcej osób – 95 
proc. świadczenia.

***
Aktualna wysokość najniższej renty 

rodzinnej to 1000,00 zł. Jeśli rentę 
rodzinną dostaje dziecko, którego 
oboje rodzice nie żyją, dostanie ono 
jeszcze dodatek dla sierot zupełnych 
w wysokości 393,93 zł.

redakcja@razemztoba.pl

MoNiKA GóRECKA
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 „Cichy wielbiciel” Olgi Rudnickiej
Prawda, że ten tytuł wydaje się zapowiadać lekką, relaksującą lekturę? 
Nic bardziej mylnego� Powieść Olgi Rudnickiej to psychologiczny thriller 
przyprawiający o dreszcze�

Gratulujemy!
Zwycięzcą konkursu z numeru 4/232/2017, w którym do 

wygrania była książka „Królowa Elżbieta II jakiej nie znamy” 
Andrew Marr, została Pani Małgorzata Pliszewska. Gratulujemy! 
Nagrodę wyślemy pocztą. 

Drugim zwycięzcą, tym razem konkursu z numeru 5/233/2017, 
w którym do wygrania była książka „Psi dar” Claire Guest, zo-
stała Ewa Zając. Nagrodę wyślemy pocztą. 

Już w następnym numerze Razem z Tobą kolejna okazja do 
wygrania książki. Zapraszamy!

Recenzja

Julia skończyła studia i rozpoczęła pracę 
w salonie operatora komórkowego. Jest 
zwyczajną dziewczyną, prowadzi niczym 
niewyróżniające się życie, ma chłopaka, 
wynajmuje mieszkanie wraz z przyjaciół-
kami. Pewnego dnia otrzymuje bukiet 
kwiatów od tajemniczego wielbiciela. 
Z czasem adorator staje się natrętny, a w 
końcu niebezpieczny. 

Atmosfera strachu to największy atut 
powieści. Autorka przeprowadza nas 
przez wszystkie etapy procesu nękania. 
Zaczyna się od uczucia zmęczenia i lekkie-
go niepokoju z powodu zbyt dużej ilości 
esemesów i połączeń telefonicznych, gdy 
po drugiej stronie słuchawki nikt się nie 
odzywa. Potem jest coraz gorzej, Julia 
uświadamia sobie, że przed prześladowcą 
nie ma ucieczki, a nękanie może trwać 
bez końca. Czuje się bezradna, wpada 
w depresję, nie potrafi skoncentrować 
się na pracy, zostaje więc zwolniona. Ko-
leżanki zmęczone jej stanem rezygnują ze 
wspólnego mieszkania, a chłopak zajęty 
jest pracą. Osamotnioną Julię dopada 
ogromne przerażenie odbierające radość 
i chęć życia. Po okresie apatii przycho-
dzi czas na walkę, którą podejmuje przy 
wsparciu najbliższych. 

Autorka poradziła sobie z zaprezen-
towaniem zjawiska stalkingu, choć jak 
sama zaznacza, nie było to łatwe z uwa-
gi na powtarzalność czynności stalkera. 
Prześladowcy zwykle wysyłają esemesy 
i dzwonią przez wiele miesięcy. Jak to opi-
sać, żeby czytelnika nie znudzić? Zadanie 
trudne, ale Rudnickiej się udało. Czytamy 
wiadomości wraz z bohaterką, wraz z nią 
słuchamy uporczywego dzwonka telefonu. 
Opisy nękania się powtarzają, ale zyskują 
na intensywności, dzięki temu możemy 
poczuć się jak ofiara stalkera. Żeby jeszcze 
wzmóc to doznanie, warto sięgnąć po wer-

sję dźwiękową książki. Tradycyjna lektura 
daje możliwość przeskoczenia wzrokiem 
przez powtarzające się fragmenty, a w 
wypadku audiobooka jesteśmy zmuszeni 
do słuchania wciąż tych samych słów 
piosenki będących dzwonkiem telefonu. 

Rudnicka przedstawiła wszystkie aspek-
ty stalkingu, również społeczną ignorancję 
tego problemu. Na początku nikt nie rozu-
mie na czym polega problem Juli, nawet 
rodzice są skłonni twierdzić, że ich córka 
przesadza. Przyjaciółki uważają, że cichy 
wielbiciel jest niezwykle romantyczny, 
a kwiaty i prezenty powinny cieszyć Julię, 
a nie martwić. Jej chłopak w pierwszej 
chwili podejrzewa, że to ona zachęciła 
prześladowcę do takiego zachowania. 
Z kolei policja nie widzi w postępowaniu 
natręta znamion przestępstwa. Akcja po-
wieści dzieje się w 2010 roku, wtedy po-
jęcie stalkingu nie znajdowało się jeszcze 
w kodeksie karnym. 

To właściwie przypadek, że Julia jest 
prześladowana przez cichego wielbiciela, 
nie wyróżnia się przecież niczym szczegól-
nym spośród innych młodych kobiet. Po 
prostu pewnego dnia wypowiedziała parę 
z pozoru nieznaczących słów w obecno-

ści nieznajomego. Rudnicka tworzy zwy-
czajną bohaterkę, a nie jakąś celebrytkę, 
w ten sposób uświadamia nam, że ofiarą 
stalkingu może stać się każdy. Po lekturze 
„Cichego wielbiciela” niejedna dziewczyna 
powinna zastanowić się, zanim poda swój 
numer telefonu dopiero co poznanemu 
mężczyźnie albo głęboko przeanalizować 
zdjęcia przed umieszczeniem ich na pro-
filu w serwisie społecznościowym. 

Audiobook: Olga Rudnicka, „Cichy 
wielbiciel”, Prószyński, 2016, czyta Ma-
ciej Więckowski, czas nagrania: 11 godz. 
34 min.

AGNiESZKA PiETRZYK
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Reżyser Aleksander Pietrzak w 30 minutach 
filmu „Ja i mój tata” zamknął poruszającą opo-
wieść o miłości, poświęceniu i wyniszczającej sile 
choroby Alzhaimera. Edward jako kapitan żeglugi 
wielkiej większość życia spędził na morzu, nie 
miał więc zbyt wielu okazji, by nawiązać bliską 
relację z synem. Dawid, który ma żonę i dwój-
kę dzieci, chciałby, żeby było inaczej, dlatego 
postanawia zaopiekować się chorym na Alzha-
imera ojcem. Film młodego polskiego reżysera 
to 30–minutowa historia rodziny, której na dro-
dze do szczęścia staje wiele przeszkód. W rolę 
ojca wcielił się znany z filmów Stanisława Barei 

Książka Jany Frey „W ciemności” to powieść 
o poznawaniu świata na nowo, odkrywaniu wła-
snych możliwości, a także walce o samodzielność 
i zachowanie tożsamości. Kiedy 15–letnia Leonia 
traci wzrok w wypadku samochodowym, rzeczy-
wistość staje do góry nogami. Świat przestał być 
przyjaznym miejscem, a podstawowe czynności 
urastają do rangi wielkiego wyzwania.Gdy okazuje 
się, że powrót do życia przed wypadkiem nie jest 
możliwy, nastolatka nie może pogodzić się z tym 
faktem. Wszystkie próby powrotu do normalności 
przynoszą jej frustrację i cierpienie, które trudno 
wytrzymać. Pomimo pomocy ze strony rodziny 
i przyjaciół, Leonia nie może odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości. Książka Jany Fray to wzruszająca 
historia młodej dziewczyny, która, nie radząc sobie 
z nagłą niepełnosprawnością, musi podjąć walkę 
o ocalenie tego, kim była. Próby znalezienia wła-
snego miejsca w świecie wypełnionym ciemnością 
są trudne i zaskakujące. Wydarzenia opisane przez 
niemiecką pisarkę rozegrały się naprawdę. Książka 

Czasem najprostsza czynność urasta do ran-
gi wyzwania. Wie o tym bohater wzruszającego 
krótkometrażowego filmu „Memo”. Dla Louisa 
codzienność bywa trudna. Pamięć nie jest już jego 
przyjacielem, staruszkowi w funkcjonowaniu poma-
gają karteczki przypominające o wizycie u lekarza 
czy śniadaniu z córką Niną. Niezależność jest dla 
niego ważna, dlatego gdy w domu kończy się kawa, 
bohater postanawia samodzielnie wyjść do sklepu, 
który znajduje się po drugiej stronie ulicy. Zrobienie 
zakupów jest jednak problematyczne – umysł płata 
Louisowi figle, a rzeczywistość zmienia się, jest dziw-
na i przerażająca. Wzruszająca animacja pokazuje, 
z jakimi trudnościami mierzą się osoby starsze, gdy 
wraz z zanikiem pamięci zmniejsza się ich nieza-
leżność, a świat staje się nieprzyjaznym miejscem.

Filmik zobaczyć można na razemztoba.pl/16455

stanowi przestrogę dla tych, którzy 
myślą, że wszystko dane jest na za-
wsze, ale niesie też nadzieję i radość. 
Pokazuje bowiem, że świat osób nie-
widomych – wbrew pozorom – może 
mienić się wieloma kolorami.

Krzysztof Kowalewski, natomiast 
Dawida gra Łukasz Simlat.
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POlECAMy

Pojazd oparty na technologii 
Segway / Ninebot oraz Airwheel 
porusza się z prędkością 20km/h 
i może przejechać do kilkudzie-
sięciu kilometrów. Twórcą Blumila 
jest Polak Miłosz Krawczyk. Po 
wypadku samochodowym po-
znał potrzeby osób niepełno-
sprawnych i stworzył sterowany 
intuicyjnie wózek, który nie tylko 
ułatwia codzienne poruszanie 
się w przestrzeni miejskiej, ale 
również umożliwia spełnianie 
marzeń o podróżach. Pojazd 
równie dobrze sprawdza się na 
ulicy, jak i w terenie górzystym czy 
na śniegu lub piasku. Żeby umoż-
liwić osobom poruszającym się 
za pomocą wózków inwalidzkich 
zwiedzanie kraju, Miłosz Kraw-
czyk zainicjował akcję Turystyka 
Bez Barier. Jednym z jej celów 
jest stworzenie wypożyczalni 
alternatywnych środków komu-
nikacji ułatwiających poruszanie 
się osobom z dysfunkcją ruchu.

MS

Pozwala realizować marzenia 
o podróżach i ułatwia codzien-
ne funkcjonowanie� Ostatniego 
dnia września w gdyni odbyła 
się prezentacja Blumila – elek-
trycznego, dwukołowego wózka 
inwalidzkiego, który umożliwia 
jazdę terenową�

Wózek do zadań 
specjalnych 

BEZ BARIER 
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16 dni kultury bez barier 

Wydarzenie, które od pięciu lat 
udowadnia, że sztuka może być do-
stępna dla każdego, do tej pory było 
znane jako Warszawski Tydzień Kul-
tury Bez Barier. Jubileuszowa edy-
cja będzie trwała znacznie dłużej  
– od 29 września do 15 października. 
W tym czasie odbędzie się szereg 
wydarzeń dostosowanych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami sen-
sorycznymi, intelektualnymi i rucho-
wymi.

Tegoroczne hasło nie bez powodu 
brzmi „Nie bój się chcieć”. To tytuł 
piosenki z filmu „Zwierzogród” – 
pierwszej animacji Disneya w wersji 
z audiodeskrypcją, napisami dla nie-
słyszących i tłumaczeniem na Polski 
Język Migowy.

– Chcemy, by ci, którzy kulturę 
tworzą, chcieli ją kierować do jak 
największej liczby odbiorców, bez 
względu na ich ograniczenia, a ci, 
do których ta oferta jest adresowana 
– nie bali się chcieć z niej korzystać 
– mówi Anna Żórawska z Fundacji 
Kultury Bez Barier.

W wydarzenie włączyły się domy 
kultury, teatry, muzea, biblioteki, 
kina, galerie sztuki i inne instytucje, 
w których kwitnie życie kulturalne. 

POD NASZYM PATRONATEM

Z ich oferty będzie można skorzystać 
m.in. poprzez audiodeskrypcję, tłu-
maczenia na Polski Język Migowy czy 
napisy dla niesłyszących. Szczegółowy 
program oraz informacje na temat 
rezerwacji biletów można znaleźć na 
stronie internetowej Festiwalu (http://
www.wtkbb.pl/)

– Kultura jest obszarem wolnym 
od wykluczeń, stereotypów, kalek 
myślowych i lęków, których źródłem 
zwykle jest niewiedza. Kultura ma nas 
łączyć, być przestrzenią spotkania – 
zachęca Anna Żórawska.

Warszawski Festiwal Kultury Bez 
Barier organizują: Fundacja Kultury 
Bez Barier, Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawy, TR Warszawa i Bemowskie 
Centrum Kultury. Partnerem Festi-
walu jest Disney Polska. Wydarzenie 
zostało objęte patronatem honoro-
wym Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych, Rzecznika Praw 
Obywatelskich oraz Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych.

MS

Pokazy filmowe, spektakle, wystawy – sztuka w wielu formach stanie się dostępna dla osób niepełnosprawnych 
podczas Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier (WFKBB), który w tym roku upłynie pod hasłem „Nie bój 

się chcieć”�

Poczuli modernizm
GDYNIA

Muzeum Miasta gdyni zaprosiło osoby z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu do twórczego doświadczania 
kultury� W ramach projektu „Włącz Muzeum” odbyły się warsztaty pn� „Poczuj modernizm” z audiodeskrypcją 

i tłumaczeniem na język migowy (PJM)�

To cykl trzech spotkań połączonych 
z warsztatami fotograficznymi dla osób 
z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. 
Podczas zajęć zaprezentowane było 

modernistyczne dziedzictwo Gdyni, na-
tomiast aparaty fotograficzne pomogły 
uczestnikom dostrzec detale i elementy 
architektury. 

Efekty warsztatów zaprezentowane 
zostaną podczas wystawy (27 paździer-
nika o godz. 17.00).

Red.
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Założycielami Fundacji Dom Auty-
sty są rodzice, który chcą stworzyć dla 
swoich dzieci bezpieczną przestrzeń.

– Jeśli chodzi o dorosłe osoby z au-
tyzmem, potrzeby są ogromne. Opieka 
jest droga, wymaga specjalistycznego 
przygotowania. Często nasze dzieci 
mają nadpobudliwość, występuje duża 
trudność zachowań. Są coraz większe, 
mają więcej sił, a my coraz mniej. Ist-
niejące placówki nie zapewniają właści-
wej opieki, więc my chcemy stworzyć 
dobrą placówkę, dobry dom dla dzieci, 
ponieważ w Poznaniu nie ma oferty dla 
osób niesamodzielnych – mówi Adam 
Kompowski, ojciec dziecka z autyzmem 
i prezes Fundacji Dom Autysty.

Działalność ośrodka obejmie dzienną 
terapię oraz mieszkania treningowe. 
Dom Autysty będzie dla dorosłych osób 
z autyzmem w Poznaniu nie tylko bez-
pieczną przestrzenią, ale też miejscem, 
w którym mogą rozwijać się w sposób 
dostosowany do ich możliwości.

– W oczekiwaniu na rozwiązania 
systemowe, na które czeka chyba cała 
społeczność rodzin osób niepełno-
sprawnych i niesamodzielnych, na po-
czątku będą to mieszkania treningowe 
z pobytami weekendowymi. Docelowo 
chcemy, by zamieszkało tam 11 osób – 
informuje Adam Kompowski.

KulTuRA DROgą DO CElu
Utworzenie i utrzymanie placówki 

jest kosztownym przedsięwzięciem, 
dlatego rodzice na wiele różnych spo-
sobów  szukają środków, by zapewnić 
dzieciom bezpieczną przyszłość. Or-
ganizują koncerty i różnorodne akcje 
charytatywne. Jeden z najnowszych 
pomysłów Fundacji to dotarcie do 
darczyńców  poprzez interaktywną li-
teraturę. Powstała „historia z drugim 
dnem” – dziesięciu pisarzy napisało 
zbiór opowiadań kryminalnych „Trupów 
hurtowo trzech” (można zakupić go na 

Przez kulturę 
SPOŁECZEŃSTWO

W Poznaniu nie ma placówki zapewniającej dorosłym osobom z autyzmem specjalistyczną opiekę� Fundacja 
Dom Autysty chce zbudować dla nich dom opieki dziennej i całodobowej� Jedna z dróg do celu prowadzi 
przez kulturę�

do bezpiecznej przyszłości

stronie wydawnictwa Media Rodzina). 
Promocji książki towarzyszy interak-
tywna kampania internetowa, łącząca 
czytelnika z fikcją za pomocą Chat story. 

– Jedno z opowiadań zostało rozbite 
na dialogi. Osoba, która to czyta, co 
jakiś czas jest proszona o wybór dalsze-
go ciągu opowiadania – ma wpływ na 
treść, może wybierać różne warianty. 
Czytelnik jest aktywnym uczestnikiem 
opowiadania, może wybierać jego 
przebieg – tłumaczy prezes Fundacji 
Dom Autysty.

Interaktywnym twórcą można zostać 
na stronie internetowej jesteswplatany.pl 
Cały zysk ze sprzedaży „Trupów hur-
towo trzech” przybliży powstanie pla-
cówki.

Fundację wspiera nie tylko środo-
wisko literackie i wydawnicze. Środki 
na budowę Domu Autysty są zbierane 
podczas corocznej Aukcji Dla Domu, 
na której można zakupić prace przeka-
zane przez artystów plastyków. W tym 
roku charytatywna aukcja odbędzie się 
18 listopada.

Spokojni o przyszłość dziecka
– Napisaliśmy projekt, staramy się 

o dofinansowania unijne. Mamy około 
połowy wkładu własnego, ale to za 
mało. Mamy nadzieję, że uda się to 
zrobić. Jeśli tak, ośrodek powstanie 
w przeciągu kilku lat. Będziemy tam 
prowadzić terapię i pobyty wytchnie-
niowe – mówi Adam Kompowski.

Gdy osoby z autyzmem będą prze-
bywać w mieszkaniach treningowych 
podczas weekendów, ich rodziny będą 
mogły odpocząć i oderwać się od tru-
dów codzienności. W przyszłości w 11 
mieszkaniach w budynku zamieszkają 
najstarsi uczniowie szkoły dla dzieci 
z autyzmem w Ośrodku Szkolno–Wy-
chowawczym im. Zbigniewa Tylewicza.

– Placówka będzie służyła społecz-
ności osób z autyzmem w Poznaniu. 
Wiemy, że musimy zrobić to dla naszych 
dzieci i dla innych dorosłych, którzy już 
dziećmi nie są – dodaje prezes Fundacji 
Dom Autysty.

MS
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Dystrofia niejedno ma imię 

ZDROWIE 

Corocznie 7 września obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości o Dystrofii Mięśniowej Duchenne’a (World 
Duchenne Awareness Day)� Na temat tej strasznej choroby genetycznej wciąż wiemy za mało, choć dane są nie-
ubłagane�

Jeden na 3500 nowonarodzonych 
chłopców na świecie jest dotknięty 
rzadką i śmiertelną chorobą – dystro-
fią mięśniową Duchenne’a. I choć jej 
objawy pojawiają się wcześnie, często 
zdarza się, że zarówno rodzice jak 
i lekarze stawiają niewłaściwą dia-
gnozę lub początkowo bagatelizują 
sprawę, bo na właściwe rozpoznanie 
można wpaść dopiero po zbadaniu 
poziomu enzymu kinazy keratynowej 
(CPK) we krwi.

CO POWINNO NIEPOKOIć?
Kiedy rodzice widzą, że mały chło-

piec woli raczkować zamiast stawać 
na obu nogach, trudno mu biegać 
i często się przewraca, może to być 
wada postawy lub płaskostopia, którą 
skonsultować można z lekarzem or-
topedą. Jeśli jednak po zastosowaniu 
wkładek, obuwia korygującego i reha-
bilitacji nie widać wyraźnej poprawy, 
warto pobrać krew i określić poziom 
enzymu kinazy keratynowej (CPK). 
W dystrofiach następuje zanik mięśni 
poprzecznie prążkowanych. Jest on 
przeważnie obustronny, a mięśnie 
ksobne (tułowia) zazwyczaj ulegają 
zwyrodnieniu. Nie stwierdza się przy 
tym zaburzeń czucia. Zmiany histopa-
tologiczne polegają na powiększeniu 
grupy mięśniowej, podłużnym roz-
szczepieniu, zatarciu poprzecznego 
prążkowania, zeszkliwieniu i w końcu 
zaniku. Rzadka mutacja genu dystrofi-
ny może doprowadzać do uszkodzeń 
w budowie komórek mięśniowych.

- Chorobę dziedziczy się po matce, 
choć u co trzeciego dziecka matka 
wcale nie jest nosicielką wadliwego 
genu. Wynik szczegółowego badania 
krwi pozwoli rozwiać wątpliwości i po-
może ustalić lekarzowi neurologowi 
dalsze postępowanie z dzieckiem.

WyRóŻNIA SIę TRZy ZASADNICZE PO-
STACIE ZANIKu:

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a 
(symbol: DMD)

– jest jedną z najczęstszych cho-
rób genetycznych rozpoznawanych 
w dzieciństwie. Jest to najcięższa 
i najczęstsza postać dystrofii mięśni. 
Częstotliwość występowania wynosi 
jeden przypadek na 3000–3500 tj. 
300 na milion nowo narodzonych 
chłopców. Ponieważ gen DMD znaj-
duje się na chromosomie X, choroba 
dotyka głównie chłopców, chociaż 
czasem też kobiet. Skutkiem choroby 
jest postępująca utrata siły mięśni 
wywołana przez mutację w genie ko-
dującym dystrofinę. Brak dystrofiny 
powoduje uszkodzenie komórek mię-
śniowych, co w konsekwencji prowa-
dzi do zaburzeń pracy wielu organów 
i tkanek, zwłaszcza związanych z ser-

cem i układem oddechowym.
Dystrofia mięśniowa obręczowo–

kończynowa (symbol: LGMD)
– jest nazwą obejmującą grupę 

chorób dziedzicznych o charakte-
rze postępującym prowadzących do 
osłabienia mięśni. Wyróżnia się kilka-
naście typów dystrofii mięśniowych, 
które różnią się tym, że w każdym 
z typów inne grupy mięśni są zajęte 
chorobą w pierwszej kolejności. Gru-
pa dystrofii mięśniowych obręczo-
wo–kończynowych (LGMD) nazwana 
jest tak, ponieważ zwykle występuje 
osłabienie mięśni obręczy barkowej 
i obręczy biodrowej oraz tzw. grupy 
dosiebnej mięśni kończyn. Zwykle 
najpierw występuje osłabienie mięśni 
obręczy biodrowej, później następuje 
osłabienie mięśni kończyn górnych. 
Mięśnie twarzy nie są dotknięte cho-
robą. LGMD należy do grupy chorób 
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Pomoc systemowa dla chorych 
ZDROWIE

na dystrofię jest niewystarczająca 

rzadkich, jej częstość występowania 
szacuje się na 1:20 000 – 1:50 000 
w populacji.

Dystrofia mięśniowa twarzowo–ło-
patkowo–ramienna (FSHD)

– to trzecia pod względem występo-
wania forma dystrofii. Szacuje się, że 
może występować raz na 20 000 do 
400 000 razy. Pierwszymi objawami, 
które wskazują na chorobę mogą być 
słabości mięśni twarzy: jeśli oczy są 

nie do końca zamknięte 
podczas snu, szczególnie 
u dzieci młodszych lub 
jeśli powieki nie mogą 
być dostatecznie mocno 
ściśnięte, by zakryć rzęsy. 
Innymi oznakami mogą 
być trudności w ułoże-
niu warg do gwizdania 
lub gry na instrumencie 
dętym, czy też do nadmu-
chania balonu. W okresie 
dojrzewania i dorosłości 
będzie to ból w okolicach 
ramion, okrągłe barki 
i szczupłe przedramiona.

RODZICE POSTANOWIlI 
DZIAłAć

Aby zapewnić dostęp 
do opieki medycznej 
i badań dla swoich po-
ciech rodzice chłopców 
z DMD utworzyli organi-
zacje pomocowe w swo-
ich krajach. Edukują też 

pacjentów i ich rodziny. Im wcześniej 
chorzy poznają diagnozę, tym wcze-
śniej mogą rozpocząć ciężką pracę re-
habilitacyjną, aby walczyć ze skutkami 
degeneracji tkanki mięśniowej i przy-
gotować się na trudną przyszłość.

W odpowiedzi na zapotrzebowa-
nie społeczne w Polsce w 2009 roku 
powstała Fundacja Parent Project 
Muscular Dystrophy, która pomaga 
chorym na dystrofie mięśniowe, czyli 
uwarunkowane genetycznie choroby 
mięśni objawiające się zmianami pato-
logicznymi we włóknach mięśniowych 
i tkance łącznej.

Kontakt:
Fundacja „Parent Project Muscu-

lar Dystrophy”
80–177 Gdańsk , ul. Borówkowa 6
Fax: +58 333 43 17; email: funda-

cja@parentproject.org.pl

O Fundacji, wsparciu dla chorych, pieniądzach z ministerstwa oraz świadomości 
społecznej dotyczącej dystrofii rozmawiamy z EWą BROŻEK, Przewodniczącą Rady 
Fundacji Parent Project Muscular Dystrophy�

Marta Kowalczyk: Fundacja Parent Pro-
ject Muscular Dystrophy działa w Polsce 
od 2009 roku� Kto stanowi grupę docelową 
Państwa działalności? 

Ewa Brożek: Chyba najlepiej byłoby 
zacząć od tego, że Fundacja Parent 
Project Muscular Dystrophy (w skrócie: 
PPMD) została założona przez osoby 
bezpośrednio dotknięte problemami 
związanymi z postępującymi dystro-
fiami mięśniowymi uwarunkowanymi 
genetycznie. Są to zarówno rodzice, jak 
i osoby chorujące na dystrofie mięśnio-
we Duchenne’a (DMD) oraz dystrofię 
mięśniową obręczowo-kończynową 
(LGMD).  To jednostki chorobowe 
należące do grupy chorób rzadkich 
lub ultrarzadkich - można powiedzieć, 
że niezauważane przez system opie-
ki medycznej. Głównym ośrodkiem 
diagnozującym jest Warszawski Uni-
wersytet Medyczny, jednak nie ma on 
zadowalającej oferty opieki dla osób 
po diagnozie. Dlatego też pacjenci 
zwykle czują się pozostawieni sami 
sobie. Żyją w przekonaniu, iż ciężko 
będzie im skontaktować się z osobami 

w podobnej do swojej sytuacji.  Żyją 
wręcz w przekonaniu, że są jedynymi 
osobami w Polsce zdiagnozowanymi na 
tą chorobę. Tak oczywiście nie jest. Jest 
nas całkiem sporo.  Dlatego też jako 
fundacja musieliśmy powstać, aby pod-
jąć próbę bycia pomostem pomiędzy 
chorymi, ich rodzinami, a lekarzami, 
urzędami i szeroko rozumianym śro-
dowiskiem usług medycznych.

Ile osób obecnie korzysta z Państwa 
pomocy i jak można do organizacji przy-
stąpić?

Są to pytania, na które nie ma precy-
zyjnej odpowiedzi. Można oczywiście 
podać liczbę osób, które są naszymi 
oficjalnymi podopiecznymi. Takich 
osób jest ponad 200. Ogromnie też 
zachęcamy do pobrania z naszej strony 
ppmd.org.pl formularza zgłoszeniowe-
go i wysłania go na adres fundacja@
parentproject.org.pl. Znacznie ułatwia 
nam to kontakt i możliwość kierowania 
informacji o bieżących możliwościach 
pomocy, jaką w danym momencie mo-
żemy zaoferować. Udzielamy też rad 
i jesteśmy w kontakcie z chorymi, którzy 
formalnie nie są naszymi podopiecz-
nymi. Działamy pro bono i jedynym 

MaRTa kowaLCzYk
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rehabilitacyjnego, samej rehabilitacji. 
Pomoc systemowa jest niewystarcza-
jąca. Lwia część wydatków pokrywana 
jest ze środków prywatnych, znacznie 
przekraczających możliwości chorych.  
Tutaj z całą pewnością odbiegamy od 
wsparcia, jakie mają osoby z sąsiednich 
krajów. Jest to bardzo przykre, bo sprzęt 
to nie nowinki technologiczne, lecz 
coś, co od dziesięcioleci obecne jest na 
rynku. Formy takiej opieki sprawdzają 
się w maksymalnej aktywizacji cho-
rych, są rozwiązaniami ekonomicznie 
zasadnymi – jednak u nas natrafiamy 
na mur niezrozumienia. 

Są jeszcze inne odmiany dystrofii, na 
które chorują również kobiety� Czy zna-
ją Państwo liczbę chorych na dystrofię 
mięśniową obręczowo-kończynową (lgMD) 
i twarzowo–łopatkowo–ramienną (FShD)?

Wspominany rejestr chorych w WUM 
obejmuje na razie chorych na DMD 
i BMD. Ma być z czasem poszerzony 
o LGMD i FSHD. Na razie możemy się 
opierać na statystyce i zgłoszeniach 
do fundacji. Niestety brak w Polsce 
pełnej diagnostyki genetycznej dla tych 
dwóch dystrofii, która byłaby opłacana 
przez NFZ. To powoduje, że jedynie na 
podstawie obrazu klinicznego może-
my przypuszczać, kto na co choruje. 
Sytuacja ta może jednak wkrótce ulec 
poprawie. Z inicjatywy TRAET-NMD 
realizowany jest projekt międzynaro-
dowy mający na celu dodiagnozowa-
nie chorych, a także wypracowanie 
możliwości obniżenia kosztów badań 
molekularnych, a co za tym idzie zwięk-
szenie ich dostępności.

W jaki sposób najlepiej pomagać cho-
rym na dystrofie? Rehabilitacja to pod-
stawa, ale ważne są przecież też inne 
sprawy wpływające na jakość życia?

Rehabilitacja rozumiana jako zajęcia 
fizjoterapeutyczne powinna stać się 
częścią dnia. Rodzajem aktywności 
sportowej prowadzonej przez trenera 
w postaci fizjoterapeuty. Ważne, żeby 
osoba ta była przeszkolona w zakresie 
rehabilitacji tych chorób. Nie powinna 
jednak stać się, moim zdaniem, sen-
sem życia.  Kontakt z innymi chorują-
cymi jest bezcennym źródłem wparcia 
i wymiany doświadczeń. Ważne jest 
jednak, aby nie zamykać się w jednym 
środowisku. Dbać o rozwój własnych 

ograniczeniem jest czas, jaki możemy 
ofiarować. 

Jakie formy wsparcia mogą otrzymać 
chorzy beneficjenci fundacji, a jakie 
ich rodziny?

Organizujemy różnego rodzaju spo-
tkania, warsztaty i konferencje. Dystro-
fie mięśniowe wymagają edukowania 
nie tylko chorych i ich rodzin, ale także 
lekarzy i fizjoterapeutów, którzy mogą 
nie mieć, i najczęściej nie mają, do-
świadczenia w opiece nad naszymi pod-
opiecznymi. Organizujemy 3-dniowe 
konferencje międzynarodowe dla osób 
z całej Polski. Poruszamy tematykę za-
równo przebiegu choroby, możliwości 
działania z pewnym wyprzedzeniem, 
aby spowolnić jej przebieg, jak i np. 
wsparcia sprzętowego, aby na każdym 
etapie choroby jak najpełniej wykorzy-
stywać potencjał osoby chorującej. 
Dążymy do uniknięcia wykluczenia spo-
łecznego, a tym samym do aktywności 
zarówno społecznej, jak i zawodowej. 
Prywatnie cieszą mnie pojawiające się 
pytania od pracodawców, którzy chcą 
np. przystosowywać miejsca pracy tak, 
aby były one odpowiednie także dla 
osób z dystrofiami. Duże instytucje niby 
mają przygotowane stanowiska dla oso-
by z niepełnosprawnością, jednak po 
zatrudnieniu okazuje się, że wykonane 
adaptacje nie są właściwe dla osoby 
z dystrofią obręczowo-kończynową 
(LGMD). Doskonale wykorzysta je np. 
osoba z uszkodzeniem rdzenia kręgo-
wego, ale kompletnie nie sprawdzają 
się one w przypadku osób wiotkich. 
Czasem porada taka dotyczy problemu 
konkretnego pracownika, ale wska-
zując jej uniwersalność pracodawcy 
wykazują faktyczne zainteresowanie 
wprowadzeniem sugerowanych przez 
nas rozwiązań.

7 września obchodzony jest Światowy 
Dzień Świadomości o Dystrofii Mięśniowej 
Duchenne’a� Czy uważa pani, że świado-
mość społeczna, lekarska na temat tej 
choroby jest obecnie w Polsce na dobrym 
poziomie, czy jednak odbiegamy pod tym 
względem od innych krajów?

Tak, wrzesień obfituje w dni pod-
noszenia świadomości o dystrofiach 
mięśniowych, 7 dzień DMD, a zaraz po-
tem 30 września mamy dzień dystrofii 
obręczowo-kończynowych, czyli LGMD. 

Świadomość w każdym z krajów może 
być zawsze lepsza. Nie mamy w kraju 
lekarzy niewrażliwych na problemy 
chorób rzadkich, dzięki takim osobom 
jak znakomity człowiek i genetyk pan 
profesor Janusz Limon oraz doc. Jolanta 
Wierzba z Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego powstał Ośrodek Chorób 
Rzadkich przy UCK. Na razie może on 
wiele zaoferować młodszym pacjentom 
z dystrofiami mięśniowymi, ale mamy 
nadzieje, że młoda inicjatywa będzie 
z czasem rozwijała się i oferta będzie 
coraz szersza. Rozwój w każdym kraju 
uzależniony jest od nakładów finanso-
wych, więc  tak długo jak nie pojawiają 
się środki z systemu opieki zdrowotnej, 
tak długo pewnych kwestii nie rozwiąże 
się samą dobrą wolą. Z całą pewnością 
jednak dbamy o to, aby Polska włączała 
się do projektów międzynarodowych 
np. inicjowanych przez międzynarodo-
wą sieć chorób nerwowo-mięśniowych 
TREAT-NMD.

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a do-
tyczy przede wszystkim chłopców i ma 
bardzo szybki i dramatyczny przebieg� 
Czy mają Państwo dane na temat liczby 
chłopców w naszym kraju, którzy cierpią 
na tę odmianę dystrofii?

Trochę obraziliby się na panią nasi 
podopieczni będący także młodymi 
mężczyznami (śmiech). Odpowiadając 
na pani pytanie: śledzimy te dane, jed-
nak, aby wiedza ta miała przełożenie 
na dalsze projekty i decyzje, ważne jest 
tworzenie krajowych rejestrów chorych, 
które są częścią rejestrów międzyna-
rodowych (dane są oczywiście kodo-
wane). Rejestr, prowadzony jest przez 
Warszawski Uniwersytet Medyczny (bit.
ly/rejestr_WUM). Tam też są groma-
dzone i aktualizowane wszelkie dane.

Niedawno głośna była sprawa odmowy 
przez ministerstwo zdrowia finansowania 
terapii dla chorych na ten rodzaj dystrofii� 
Czy da się jeszcze zawalczyć o lepsze życie 
dla chorych na dystrofię Duchenne’a?

Chciałabym powiedzieć, że finał 
sprawy będzie pomyślny. Podobnie 
jak chciałabym to powiedzieć w przy-
padku finansowania asystentów osobi-
stych osób niepełnosprawnych, których 
osoby z dystrofiami potrzebują. Sy-
tuacja równie marnie ma się z kosz-
tami związanymi z zakupem sprzętu 
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chorych i ich rodzin. Miejscem, gdzie 
w warunkach bliskich do domowych, 
dawałoby się sprawdzić, jakiego rodzaju 
adaptacje mieszkania sprawdzają się 
w przypadku danej osoby najlepiej. 

Dziękuję za rozmowę i życzę, aby ma-
rzenia się spełniły�

Również dziękuję za rozmowę i ży-
czę determinacji oraz sił do spełniania 
pani marzeń.

Wyprawa była ekstremalna z kilku 
powodów. Walkę z żywiołem utrudnia 
cukrzyca typu pierwszego, na którą 
choruje podróżnik. Swoim wyczynem 
chce jednak pokazać, że nie stanowi 
to przeszkody w aktywnym życiu.

Andrzej Michalik na co dzień pra-
cuje w Centrum Wsparcia Teleinfor-
matycznego Sił Zbrojnych. Swój urlop 
postanowił wykorzystać na ekspe-
dycję.

– Wyprawa okazała się bardzo 
trudnym wyzwaniem, ale to było 
spełnienie mojego marzenia z daw-
nych czasów. Największe utrudnienia 
spotkane na trasie to wiatr od morza 
od lądu. Cukrzyca jest dodatkowym 
obciążeniem – tłumaczy Andrzej Mi-
chalik.

Jednak okazuje się, że często prze-
szkodą są bardziej prozaiczne czynni-
ki, takie jak niewygodne obuwie lub 
ciężki bagaż. Bohater ekstremalnej 
ekspedycji podkreśla, że ważnym 
elementem takiej wyprawy są buty.

– Były różne koncepcje: żeby iść 
na boso, w adidasach, butach dłu-
gich, wodnych czy z palcami. Każda 
z opcji ma plusy i minusy. Adidasy 
zalewa, a w długich butach odciska-

Nie zważając na chorobę,
SPOŁECZEŃSTWO

Na swoim koncie ma już przepłynięcie Wisły kajakiem� Tym razem postanowił wybrać się na wyprawę suchym 
lądem� Częściowo� Andrzej Michalik pod koniec sierpnia rozpoczął swoją podróż brzegiem morza ze Świno-
ujścia, by w ostatnim tygodniu września podejść pod rosyjską granicę�

szedł brzegiem Bałtyku

ją się kostki, a w wodnych odparza 
stopa – wylicza. Dużym wyzwaniem 
okazał się sam piasek. – Sprawia, że 
nogi się zapadają i ślizgają w piasku, 
a jeżeli chcę iść bliżej wody, gdzie są 
skosy, to ciało nieprawidłowo pracuje 
– podsumowuje.

Ważne jest też to, co podróżnik 
nosi na co dzień w plecaku.

– Kiedy pierwszy raz założyłem 
plecak, okazał się bardzo ciężki. Mu-
siałem zredukować ciężar i zaczęła się 

walka o każdy gram, czyli: odcinanie 
metek od wszystkich ubrań, wycią-
ganie śledzi od namiotu, sznurków, 
zdjęcie etui od karimaty. Wszystko 
co było możliwe, zostało wyciągnięte 
z plecaka – podkreśla Andrzej Mi-
chalik. Tym samym udało się pozbyć  
4 kilogramów. Jedzenie i wodę zdo-
bywa na bieżąco.

Andrzej Michalik to nie amator. 
Swoją wyprawę poprzedził zeszło-
rocznym spływem kajakiem Wisłą, 

redakcja@razemztoba.pl

pasji, cały czas uczyć się. Szukać osób 
otwartych i życzliwych. Jeżeli jest oferta 
wspierania edukacji osób z niepełno-
sprawnościami – korzystać z tego i jak 
najlepiej się potrafi „unormalnić” życie. 
Nauczyć się sztuki dystansu do pytania 
i zaczepek osób na ulicy. Zwykle nie 
są one podszyte złą intencją, potrafią 
jednak zamknąć osobę, która dopiero 
oswaja swoje coraz trudniej wykonywa-
ne kroki lub właśnie ujarzmiany wózek. 
W jaki sposób zatem pomagać osobom 
z dystrofiami? Być czujnym, otwartym, 
szanować przestrzeń drugiej osoby i być 
zwyczajnie taktowanym. Nic ponad to, 
czego wymagają poprawne kontakty 

międzyludzkie. 

Czy fundacja ma jakieś pomysły, pro-
jekty, które na razie są trudne lub nie-
możliwe do zrealizowania?

Pomysłów nam nie brakuje. Na razie 
skupiamy się nad poprawą diagnostyki 
genetycznej dla LGMD i FSDH (DMD 
szczęśliwie ten problem mamy już roz-
wiązany) oraz spraw związanych z tech-
nicznymi aspektami funkcjonowania. 
Zatem wracamy do tematu sprzętu re-
habilitacyjnego. Może kiedyś, podobnie 
jak jest to w Danii, uda się wybudować 
centrum konferencyjno-wypoczynko-
we, które byłoby miejscem spotkań 
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Mechaniczne 
POMOCNA TECHNIKA

Naukowcy z georgia Tech stworzyli rozwiązanie, które 
może znacznie ułatwić życie osobom z ograniczoną 
sprawnością ruchową�

Urządzenie skonstruowane przez naukowców z Georgia 
Tech i Emory University sprawi, że chodzenie po schodach 
stanie się łatwiejsze i mniej obciążające dla układu kostnego. 
Użytkownik specjalnych schodów nie musi unosić wysoko nóg, 
ponieważ posiadają one system unoszenia stopni. Wszystko 
dzięki recyklingowi energii: wytworzona podczas chodzenia 
jest wykorzystywana do zmniejszania wysokości stopnia. 

Rozwiązanie stanie się pomocne nie tylko dla osób star-
szych czy niepełnosprawnych ruchowo, ale też dla kobiet 
w ciąży lub ludzi, którzy niedawno przeszli zabieg chirurgiczny 
i muszą się oszczędzać. 

Urządzenie może być na stałe lub tymczasowo zainsta-
lowane na zwykłych schodach. Nie wiadomo jeszcze, kiedy 
trafi do sprzedaży. Aktualnie naukowcy szukają partnerów 
do przedłużenia projektu.

Źródło i fot.:
http://www.news.gatech.edu

Żeby sprawdzić, jak przebiega proces gojenia ran, trzeba 
zdjąć opatrunek. Być może niedługo nie będzie to konieczne. 
Brytyjscy naukowcy stworzyli inteligentne bandaże, które dzię-
ki nanotechnologii oceniają stan ran pacjenta. Na wysyłanie 
danych w czasie rzeczywistym (bezpośrednio do specjalnej 
aplikacji mobilnej) pozwoli technologia 5g.

Pacjenci nie będą musieli tak często kontrolować stanu 
zdrowia podczas wizyty lekarskiej, ponieważ kontakt będzie 
możliwy przez aplikację. Na podstawie zebranych danych 
lekarze będą mogli ocenić stan pacjenta, a w efekcie wybrać 
odpowiedni kierunek i metodę leczenia.

Inteligentne bandaże są w fazie badań, do tej pory prze-
testowano je na szczurach. Nie wiadomo jeszcze, kiedy 
urządzenia biomedyczne będą dostępne dla pacjentów.

MS, źródło: swansea.ac.uk

Naukowcy z uniwersytetu Swansea pracują nad 
inteligentnymi bandażami� Dzięki wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii mają one pomóc w mo-

nitorowaniu stanu zdrowia pacjenta�

Bandaż, 
POMOCNA TECHNIKA

który może więcej schody

licznymi treningami siłowymi i roz-
ciąganiem wszystkich partii ciała, by 
na trasie nie dokuczały mu kontuzje. 
Początkowo zły dobór obuwia spra-
wiał, że pokonywany dystans stopniał 
do 30 kilometrów dziennie.

– Pierwsze dni wyprawy upłynęły 
pod znakiem walki z bólem. Strasz-
nie okaleczyłem nogi, ale powoli 
zacząłem odrabiać straty. Bywa, że 
dziennie przejdę 38 kilometrów. Ko-
niec wyprawy to Piaski przy granicy 
z obwodem kaliningradzkim.

Jak pokazuje przykład Andrzeja 
Michalika, cukrzyca nie jest powo-

dem, by zrezygnować ze swoich ma-
rzeń i planów. W Polsce na cukrzycę 
choruje 2,13 miliona osób i ta liczba 
ciągle wzrasta. Cukrzycy zostaną po-
święcone webinaria, które rozpoczęły 
się 14 września i będą organizowane 
co tydzień o stałej porze (20.00), aż 
do końca listopada. Webinaria można 
śledzić live na profilu FB Fundacji Ba-
dań i Rozwoju Nauki. Osoby, które nie 
korzystają z portalu, mogą obejrzeć 
część teoretyczną na stronie inter-
netowej Fundacji Badań i Rozwoju 
Nauki, a także na kanale YouTube.

Są to wykłady przygotowane przez 

ekspertów współpracujących z Funda-
cją Badań i Rozwoju Nauki, poświęco-
ne m.in: ogólnym zasadom żywienia 
chorych na cukrzycę, znaczeniu 
i sposobom samokontroli cukrzycy, 
insulinoterapii, hipoglikemii i hiper-
glikemii, czy nowoczesnym metody 
leczenia cukrzycy. Jest to również 
kampania społeczna pn. „Ogarnij 
cukier”. Podsumowaniem webinarium 
będzie wydanie e–booka.

Źródło: gdynia.pl
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Drudzy w Czechach
HOKEJ NA SLEDŻACH

Od 5 do 10 września br� drużyna reprezentacji Polski w hokeju na sledżach brała udział w Międzynarodowym 
Turnieju hokejowym Studenka Cup 2017, w którym uczestniczyły trzy drużyny: hC KES Studenka, drużyna 

Czech oraz reprezentacja Polski�
– Mecze ze względu na zniszczenia dachu na lodowisku w Studence 

odbywały się na lodowisku w Ostrawie. Nasza reprezentacja grała mecze 
w godzinach popołudniowych, natomiast do południa pracowała na tre-
ningach – podsumowuje turniej kadra szkoleniowa naszej reprezentacji.

Celem turnieju było przygotowanie naszej drużyny do sezonu hokejo-
wego po długiej przerwie. Z dnia na dzień nasza drużyna spisywała się 
coraz lepiej i kolejne mecze były na lepszym poziomie. Widać wyraźnie 
postęp szczególnie naszych najmłodszych zawodników od zeszłego sezonu 
(Mateusz Murawski, Szymon Hak i Radosław Drapała). Okrzepli i coraz 
pewniej i odważniej radzą sobie na lodzie.  Nasi zawodnicy po czterech 
spotkaniach mieli na koncie dwie wygrane, jeden remis i jedną porażkę, 
co w klasyfikacji końcowej uplasowało bało-czerwony team na drugim 
miejscu w turnieju tuż za reprezentacją Czech.                                     Red.

Ponownie najlepsi 

SIATKóWKA NA SIEDZąCO 

We Wrocławiu odbył się Puchar Polski w siatków-
ce na siedząco, który był zarazem I Turniejem 
Mistrzostw Polski� W turnieju wzięło udział 10 

zespołów z całej Polski�

Wśród startujących, nie mogło oczywiście zabraknąć el-
bląskiego IKS „Atak”, który tytuł Mistrza Polski w siatkówce 
na siedząco zdobywał aż dwunastokrotnie. W ubiegłym roku 
elbląska drużyna została vice-mistrzem ustępując miejsca na 
podium tylko siatkarzom z Zielonej Góry. 

W turnieju rozgrywanym we Wrocławiu elbląska drużyna 
wystąpiła w składzie: Sergiej Szewczenko, Denis Buczenko, 
Krzysztof Wojtaszek, Dariusz Fercho, Jarosław Czyżewski, 
Andrzej Młynarczych, Mariusz Wojdag, Marcin Hebda, Łukasz 
Biedrzycki, Jacek Kozłowski, Oskar Woźny i Dawid Woźny. 
Trener – Tomasz Woźny. 

Po dwóch dniach zmagań i oddaniu przeciwnikom tylko 
dwóch setów, IKS Atak wygrał wrocławski turniej i jest o krok 
zdobycia kolejnego w historii klubu tytułu Mistrza Polski. Finał 
rozgrywek odbędzie się w Łodzi od 13 do 15 października. Red. 

Siła i wytrzymałość 
SPORT 

Na plaży w Dźwirzynie, w woj� zachodniopomorskim, 
rozegrano pierwsze integracyjne zawody strongme-
nów, w których rywalizowało 6 najsilniejszych ludzi 

na wózkach inwalidzkich�

- Niepełnosprawny sportowiec jest zdolny do bardzo wielu 
rzeczy, wystarczą chęci – podkreśla Tomasz Majewski, jeden 
z zawodników.

Strongmani zmierzyli się w kilkunastu konkurencjach, m.in. 
w podnoszeniu 100kg belki, w jak najdłuższym trzymaniu 
z wyprostowanymi rękami 2 beczek piwa czy najszybszym 
ciągnięciu na linie terenowego quada.

Najlepszy okazał się Marcin Racinowski z Kołobrzegu. 
Kolejne zawody odbędą się w maju przyszłego roku w obsa-
dzie międzynarodowej.

AG, foto: tvp.pl
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Złoto dla „Ataku”
TENIS STOŁOWY

Zawodnicy Klubu Olimpiad Specjalnych „ONI w Ataku” odnieśli sukces na XII Regionalnym Warmińsko–Mazurskim Turnieju 
Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych�
W Działdowie spotkali się zawodnicy Klubów Olimpiad Specjalnych 

województwa warmińsko–mazurskiego, by reprezentować swoje kluby 
na XII Regionalnym Warmińsko–Mazurskim Turnieju Tenisa Stołowego 
Olimpiad Specjalnych.

Wśród startujących ekip po raz pierwszy znalazła się czteroosobowa 
reprezentacja zawodników Klubu Olimpiad Specjalnych „ONI w Ataku’’, 
którzy na co dzień trenują pod okiem trenera Ryszarda Grzelaka przy 
IKS „Atak”

Zawody Tenisa Stołowego odbywają się zgodnie z Oficjalnymi Prze-
pisami Sportowymi Special Olympics, które oparte są na zasadach 
ustalonych przez Międzynarodową Federację Tenisa Stołowego (ITTF). 
Zawodnicy podzieleni są na grupy sprawnościowe z uwzględnieniem 
kryterium płci, wieku i poziomu sprawności. 

Po rozegranym turnieju indywidualnym elbląscy zawodnicy zdobyli: 
I miejsce – Grzegorz Demczuk, Michał Bryl IV miejsce – Agnieszka 
Strąk, Adam Wiśniewski.                                                             Oprac. Red.

„ONI w Ataku” ze złotem w PiszuSPORT

W Piszu rozegrany został X Regionalny 
Miting Olimpiad Specjalnych w lek-
kiej atletyce zorganizowany przez  

Stowarzyszenie Sportowe Olimpiady Spe-
cjalne Polska – Klub przy SOSW w łupkach� 
W zawodach wzięło udział 60 zawodników�

Wśród startujących ekip po raz pierwszy 
znalazła się także dwuosobowa reprezentacja 
zawodników  Klubu Olimpiad Specjalnych ‘’ONI 
w ATAKu’’, który działa przy IKS „Atak”. 

Zawodnicy  Michał Weroński i Mirosław Kostka  
zdobyli złote medale.  Obaj startowali na dystan-
sie 100m w odpowiednich dla siebie grupach 
startowych.  

Zawodników do startu przygotował trener 
Krzysztof Wojtaszek.

Red.
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Niepełnosprawność to stan ducha

Za sprawą fundacji Aktywnie do Przodu, w gdańsku powstanie pierwsza wypożyczalnia handbike’ów, czyli rowerów 
napędzanych pracą rąk� Dla osób niepełnosprawnych to szansa na powrót do aktywności fizycznej� O sporcie, hand-
bike’ach i wyjątkowej wypożyczalni opowiada Michał Antoniuk, założyciel fundacji�

SPOŁECZEŃSTWO

W jaki sposób znalazł się Pan w miejscu, 
w którym jest Pan teraz?

Michał Antoniuk: Profesjonalnie 
dotychczas przez prawie całe swoje 
życie zawodowe pracowałem w kor-
poracjach finansowych. Doszedłem 
jednak do wniosku, że to nie jest TO, 
czego szukam w życiu i przebranżowi-
łem się o 180 stopni do branży NGO. 
Było to duże wyzwanie, ale cieszę się, 
że je podjąłem.

Założył Pan fundację Aktywnie do Przo-
du� Jaki cel jej przyświeca?

AdP jest młodą fundacją. Na razie 
wciąż jesteśmy grupą wolontariuszy–
zapaleńców. Mamy głowy pełne pomy-
słów i mnóstwo zapału do ich realizacji. 
Naszym celem jest aktywizowanie osób 
z niepełnosprawnościami. Udowadnia-
nie, że niepełnosprawność jest tylko 
stanem ducha, a wspólnie możemy 
temu zaradzić. Innymi słowy, niepeł-
nosprawność tkwi w głowie.

Sport wydaje się być ważnym elemen-
tem Pańskiego życia�

Sport od zawsze grał istotną rolę 
w moim życiu. Wiem, że dla mnie, jako 
osoby z niepełnosprawnością, spraw-
ność fizyczna jest warunkiem niezależ-
nego stylu życia.

gdzie po raz pierwszy zetknął się Pan 
z handbike’ami? W jakich okolicznościach 
narodził się pomysł stworzenia wypoży-
czalni?

Jazda na rowerze od dzieciństwa 
była moją pasją. Jako nastolatek upra-
wiałem kolarstwo szosowe. Później 
nastąpiła niepełnosprawność i nie 
miałem kontaktu z rowerami przez 
jakieś 20 lat do czasu, gdy rok temu 
w trakcie stypendium zagranicznego 
poznałem handbike’i. Wróciła wtedy ra-

dość jaką daje jazda na rowerze, wrócił 
wiatr we włosach oraz to niesamowite 
poczucie wolności. Pojawiła się też 
chęć podzielenia się radością z jazdy 
z innymi osobami, które – tak jak ja 
przez 20 lat – nie mają pojęcia o tym, 
że mogą jeździć na rowerze. U naszych 
południowych sąsiadów jest mnóstwo 
organizacji wypożyczających handbike’i 
osobom z niepełnosprawnościami, wiec 
pomyślałem, że u nas przecież też tak 
może być.

Jak działa handbike?
Jazda na handbike’u nie wyma-

ga specjalnych umiejętności. Siedzi 
się w wygodnej pozycji. Pedałuje się 
bardzo lekko. W naszym modelu jest 
osiem przerzutek, więc można osiągać 
większe prędkości. Rowery są stabilne, 
mają trzy koła. Rower wyposażony jest 
w ręczny hamulec, dzięki temu jest 
bardziej stabilny i niepełnosprawnym 
łatwiej na niego wsiąść. W naszej wy-
pożyczalni będzie też asystent, który 
będzie jechał na zwykłym rowerze i po-
magał. Z tyłu roweru umocowana jest 
chorągiewka. Jest potrzebna, bo rower 

jest nisko zawieszony i jest się dzięki 
niej bardziej widocznym.

Koszt takiego urządzenia pewnie 
jest wysoki?

Obecnie intensywnie poszukujemy 
sponsorów do zakupu kolejnych hand-
bike’ów. Koszt jednego handbike’a, 
o którym myślimy na początek, to około 
7 tys zł. To rekreacyjny, sprawdzony 
sprzęt polskiego producenta w bar-
dzo podstawowej wersji. Fundatorom 
możemy zaproponować przestrzeń 
reklamową na naszych rowerach, ale 
także na naszej przyczepce reklamo-
wej, która szczególnie zwraca uwagę 
przechodniów na trasach rowerowych. 
Istotna dla nas będzie także współpra-
ca ze sponsorami w ramach naszych 
integracyjnych imprez plenerowych.

Ile handbike’ów planują Państwo za-
kupić?

Co sezon planujemy dokupować 
nowe rowery. Zależy nam na tym, by 
otwierać się na coraz to nowe, innowa-
cyjne konstrukcje rowerowe, dostępne 
dla jak najszerszego grona odbiorców. 

Monika SzałaS
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Stawiamy na rozwój. A zatem obecnie 
jest ciekawie, a będzie jeszcze cieka-
wiej...

Na jakich zasadach będzie działała wy-
pożyczalnia?

Zależy nam na wygodnej, a zara-
zem urokliwej lokalizacji. W pierwszej 
kolejności bierzemy pod uwagę pas 
wzdłuż linii brzegowej morza. W tym 
sezonie będziemy wypożyczać sprzęt 
na godziny. „Pierwszorazowy hand-
bike’owiec” z niepełnosprawnością 
będzie mógł liczyć na asystę jednego 
z naszych współpracowników na kla-

sycznym rowerze. Chcemy dotrzeć do 
osób w różnym wieku, a zatem będzie-
my dysponowali tak sprzętem dedyko-
wanym dla dzieci, jak i dla seniorów. 
Działalność planujemy rozpocząć jesz-
cze w tym sezonie. Jesteśmy fundacją, 
która rozumie trudną sytuację więk-
szości osób z niepełnosprawnościami, 
stąd zależy nam na zaproponowaniu 
minimalnych cen wynajmu rowerów. 
Przewidujemy mnóstwo promocji, a na 
imprezie inaugurującej wypożyczalnię 
osoby z niepełnosprawnościami będą 
mogły spróbować przejażdżki zupełnie 
za darmo.

Jakie plany na przyszłość ma Fundacja 
Aktywnie do Przodu?

Mamy mnóstwo innych pomysłów. 
Zauważamy sporo deficytów w naszej 
części kraju, jeśli idzie o aktywizację 
osób z niepełnosprawnościami. Na 
razie jednak wolelibyśmy ich nie zdra-
dzać.

redakcja@razemztoba.pl

Sport handbike’owy 
w Polsce i na świecie

W Europie istnieją dwie prężnie dzia-
łające organizacje, zajmujące się m.in. 
sportem handbike’owym. Jedna to UCI 
(Union Cycliste Internationale - www.
uci.ch), druga to EHC (European Hand-
bike Circuit - www.ehf-ehc.eu). Każdego 
roku są prowadzone rankingi zestawia-
jące zdobyte miejsca, medale, najlepsze 
wyniki w poszczególnych maratonach 
organizowanych od wczesnej wiosny 
do późnej jesieni, w większości krajów 
w Europie.  Zazwyczaj jesienią, o ile nie 
jest to czas Paraolimpiady, odbywają 
się mistrzostwa świata handbike’ów 
w jeździe na czas w tzw. time trialu, 
w wyścigu wspólnym tzw. road race’ie 

oraz w wyścigu zespołowym na zasadzie 
przekazywania pałeczki sztafetowej. 
Zawody odbywają się najczęściej w Au-
strii, Francji, Szwajcarii, Danii, Hiszpa-
nii, Niemczech, Słowacji, Czechach, 
Belgii, Włoszech, a dalej w Kanadzie 
i Stanach Zjednoczonych.

Zawodniczki i zawodnicy stratują 
w kilku kategoriach w zależności od 
stopnia ich niepełnosprawności. I tak 
np. osoby z czterokończynowym pora-
żeniem (tetraplegicy) są klasyfikowane 
w kategorii MH1 (mężczyźni) lub WH1 
(kobiety), czasem pojawia się nawet 
dodatkowa podkategoria H1.1 i H1.2, 
gdzie 1 oznacza bardzo duże problemy 

w poruszaniu się, a 2 nieco mniejsze 
porażenie. Np. osoby jeżdżące na kne-
ebike’ach trafiają do kategorii MH4 lub 
WH4. W ten sposób szanse zawodników 
są dużo bardziej wyrównane - liczy się 
kondycja, sumienny trening, dobry tre-
ner i właściwa taktyka - a nie wysokość 
uszkodzenia rdzenia kręgowego. Udział 
w takim wydarzeniu to nie tylko możli-
wość poznania ciekawych ludzi i zwie-
dzenia interesujących miejsc, ale także 
szansa zdobycia nowych doświadczeń, 
obserwowania taktyki innych zawod-
ników oraz wywalczenia atrakcyjnych 
nagród finansowych.

Red., źródło: roweryintegracyjne.pl


