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Dostępne podróże
Bez Barier

Jesteś osobą o ograniczonej mobilności, która martwi się, że podczas podroży napotka trud-
ności? Możesz sprawdzić to zawczasu: na stronie PKP Linie Kolejowe SA pojawił się wykaz 
dostępnych stacji, zawierający informację o udogodnieniach na poszczególnych przystankach.

Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą zabawnych i kolorowych skarpetek. 
A w ofercie do wyboru jest aż 1.500 różnych wzorów. Bestsellerem są skarpetki 
z napisem „down syndrome awareness” zaprojektowane przez samego Johna.

– Całe życie nosiłem zwariowane skarpetki – mówi z uśmiechem John  
– Pozwalają mi one na bycie sobą – dodaje.

John oprócz prowadzenia firmy jest również zawodnikiem Olimpiad Specjal-
nych, dlatego 5 proc dochodów firmy przeznacza na ich wsparcie.

Z 15 osobowej załogi, 10 pracowników są to osoby z niepełnosprawnościami.
– Gdy miałem 6-7 lat, zdiagnozowano u mnie zespół Aspergera, więc ludzie 

nie mieli za bardzo szansy, żeby być blisko mnie i zaufać mi. To wspaniałe uczu-
cie wiedzieć, że ktoś ci ufa – podkreśla Matthew Carvajal, jeden z pracowników

– Są cudowną rodziną i inspiracją dla innych, by zatrudniać osoby z niepeł-
nosprawnościami, ponieważ wiem, że takim osobom jak nam trudniej znaleźć 
pracę, ze względu na brak konkretnych umiejętności – zaznacza Elissa Bronchick, 
jedna z pracownic.

Firma oferuje ponadto dostawę tego samego dnia oraz dołącza personalne 
dedykacje, dzięki temu w sprzedaży internetowej dościgają już powoli takich 
gigantów jak np. Amazon.

– Mieliśmy prosty cel, szerzyć szczęście. Chcieliśmy pokazać co się stanie, 
jeśli damy komuś szansę. Osoby, które zatrudniamy, to wspaniali pracownicy, 

Niepełnosprawny został milionerem 
PasjONaci

21-letni John Cronin z zespołem Downa wraz ze swoim ojcem w 2006 założyli firmę „John’s Cra-
zy Socks”, która w pierwszym roku działalności przyniosła aż 1,5 miliona dolarów dochodu.

którzy są szczęśliwi, że z nami pracują. Nie zatrudniamy 
ich z litości, zatrudniamy dlatego, że pomagają nam 
rozwijać nasz biznes – tłumaczy Mark, ojciec Johna. ■                       

Źródło: FB Now This Original; Oprac. AG
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dzięki skarpetkowemu imperium 

Brak możliwości wejścia do pociągu (lub opuszczenia go), 
jazda nie zawsze w komfortowych warunkach, trudności w po-
ruszaniu się po terenie dworca – to problemy znane osobom 
z niepełnosprawnością ruchu. Części z nich można uniknąć.

W miejscach gdzie bariery architektoniczne utrudniają 
lub uniemożliwiają podróżnym o ograniczonej możliwości 
korzystanie z usług, udzielana jest pomoc, o którą należy 
zawnioskować co najmniej 48 godzin przed planowanym 
odjazdem pociągu. Można również zaplanować podróż tak, 
by w miarę możliwości przebiegła bezproblemowo. Ułatwi to 
udostępniony na stronie www.plk-sa.pl/niepelnosprawni/ 
aktualizowany na bieżąco wykaz  stacji i przystanków z rodza-
jem dostępności oraz wykaz stacji i przystanków, na których 
realizowana jest pomoc, a także wykaz urządzeń znajdujących 
się na stacjach i przystankach osobowych.

Źródło: plk-sa.pl
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PraWO 
Co może ochroniarz w sklepie? 

Niejednokrotnie nadarza się sytuacja, w której 

stojący przy wyjściu ze sklepu ochroniarz, trak-

tujący nas jak potencjalnych złodziei, zapragnie 

sprawdzić, czy przypadkiem jeden z drogich sprzę-

tów nie przykleił się do naszej ręki i w magiczny 

sposób nie powędrował do torebki albo plecaka. 

PasjONaci
Dla niej bariery nie istnieją  

Miała nigdy nie nauczyć się jeździć, nigdy 

miała też nie zdobyć medalu, bo przecież jazda  

na snowbardzie z jedną nogą nie jest możliwa. Gdy 

zaczęła uprawiać ten sport, wiele osób mówiło,  

że to porywanie się z motyką na słońce. Wątpiącym 

pokazała, że można. Dziś ma 22 lata i udowadnia, 

że chcieć to móc.

SPOŁeCzeŃSTWO 
   440 km po zmianę 

Przemierzają polskie wybrzeże, żeby zwrócić 

uwagę na kwestię dostępności plaż, a w Gdyni 

widzą pozytywne wzorce i ogromny potencjał ku 

temu, żeby wyznaczać nowe standardy. Przed-

stawicielki ogólnopolskiej akcji „440 kilometrów 

po zmianę” o tym, jakie dodatkowe rozwiązania 

mogą jeszcze bardziej ułatwić dostęp do morza...

zDrOWie
Niepełnosprawni kupią lek  
na receptę przez internet  

W Polsce dozwolona jest wysyłkowa 
sprzedaż leków bez recepty. Te wyma-
gające recept lekarskich nadal są obięte 
zakazem. Niebawem w życie wejdą jed-
nak przepisy zewalające na sprzedaż...

38
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SPOŁeCzeŃSTWO:
Upały kontra gotowanie 
Zmiany w ŚDS-ach
Przyjadą pod sejm, by zamanife-
stować  
Auta sterowane joystickiem
Pomaganie przez bieganie 

elBląg:
Nauczyciele SOSW nr 1 na Sycylii    
Piknik pod Żaglami bez żagli 
Święto Chleba po raz trzynasty

PraWO:
Darmowe konto dla każdego 
Specustawa mieszkaniowa poprawi 
dostępność? 
Jak skuteczne są kontrole zwolnień 
lekarskich? 
RODO – co zmienia w życiu 

eDukaCja:
Edukacja włączająca  
Konkurs „Historie Seniorów” 

kulTura:
„Obdarowani”
Stwórz spot i wygraj

SPOrT:
Osiem medali parakolarskich   
Dziewiąte miejsce rugbystów 
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topi się przy falochronie, kolejny wyprzedza na podwójnej 
ciągłej, jadąc wprost pod tira. I nieważne ile ma się lat. Zasta-
nawiające jest skąd ta pewność, że wszystko będzie OK. A może 
to tylko brawura i chęć popisania się?

Długo można by dyskutować kto jest winien takiego stanu 
rzeczy. Oczywiście na pierwszej linii stoją rodzice. To oni po-
winni od najmłodszych lat wpajać swoim pociechom zasady 
bezpieczeństwa, nawet robiąc to lekko na wyrost. Lecz z drugiej 
strony mamy szkołę, w której dziecko spędza większość swojego 
czasu. To tam kształtuje się jego osobowość i ogląd na świat. 
I choćbym nie wiem jak rodzice się starali, to jeżeli nie będzie 
współdziałania na płaszczyźnie wychowawczej i edukacyjnej,  
istnieje spora szansa, że dziecko prędzej czy później sięgnie 
po ten „zakazany owoc” i widząc, że wszyscy z jego otoczenia 
tak robią i nic się nie dzieje, zacznie myśleć: „czemu ja nie 
miałbym spróbować?”. 

Dziś w szkołach powinno się głośno i dużo mówić, gdzie 
jest granica dobrej zabawy. Gdzie jest linia, po przekrocze-
niu której możemy już nie dodać kolejnego posta w mediach 
społecznościowych. I w końcu, powinno się edukować już  
od najmłodszych lat, co zrobić, gdy ktoś potrzebuje pomocy. 
Tymczasem wpaja się dzieciom ogrom wiedzy, często niepotrzeb-
nej i zupełnie nieprzydatnej w codziennym życiu i współcze-
snych czasach. Oczywiście nie kwestionuję podstawowej wiedzy, 
którą powinien posiadać każdy. Ale wystarczy zapytać pierwsze-
go lepszego nauczyciela z rzędu, by ten powtórzył to, co mówią 
wszyscy rodzice. Podstawa programowa jest przeładowana, 
a młodzi uczą się rzeczy zbędnych, z góry narzuconych, podczas 
gdy nie mają tak podstawowej wiedzy, jak udzielić pierwszej 
pomocy innemu człowiekowi czy dlaczego morze jest tak groźne,  
że w jednej chwili zabiera życie niczym snajper celujący w ofiarę.

Wychowanie nigdy nie należało do łatwych. Szczególnie 
w dzisiejszych czasach jest ono jeszcze trudniejsze. Stąd trzeba 
mieć świadomość, że za wiele nieszczęść współodpowiedzial-
na w dużej mierze jest szkoła jako instytucja. To tam dziecko 
powinno usłyszeć, że to przed czym ostrzegają rodzice nie 
jest tylko ich przewrażliwieniem i nadopiekuńczością, a real-
nym zagrożeniem. I z pewnością nie będzie porażką edukacji,  
gdy ktoś nie będzie znał wszystkich królów Polski, a będzie 
potrafił bez zastanowienia udzielić pierwszej pomocy potrzebu-
jącym. Nie będzie nic złego w tym, że ktoś nie pamięta jakiegoś 
wzoru matematycznego czy chemicznego, ale ma umiejętność 
świadomej oceny zagrożenia i nie będzie się bał zareagować, 
nawet narażając się na śmiech i drwiny współtowarzyszy.

W pewnym wieku przychodzi taki okres, że człowieko-
wi pozostaje tylko weryfikować swoje dotychcza-
sowe zachowania i patrzeć na nie z perspektywy 

czasu. Nie mam tu oczywiście na myśli stanu „dzień po”. Któż 
z nas przecież za swojego dzieciństwa czy młodości nie zrobił 
czegoś głupiego, szalonego, czym potem można było się „wznieść 
na wyżyny” towarzyskie wśród „elity” szkolnej czy podwórkowej?

W dniu pisania tych słów, przeglądając informacje prasowe 
z różnych portali, natrafiłem na jedną, która utwierdziła mnie 
w przekonaniu, że sporo prawdy jest w plotkach, że z pokolenia 
na pokolenie głupiejemy coraz bardziej. Według badań jest to 
ok. 7 IQ mniej na pokolenie. Coś w tym musi być. Już dziś można 
napotkać się na ostrzeżenia, że prostownicy do włosów i suszarki 
nie wolno narażać na działanie wody (sic!). Każdy normalny 
chyba wie, jak obsługiwać czajnik bezprzewodowy lub że gdy 
na plaży wisi czerwona flaga, to nie dlatego, że ratownik ma 
kiepski dzień! Ja wiem, aż tak młody nie jestem - mam ponad 
trzy dychy na karku, ale takie rzeczy chyba wie (a przynajmniej 
powinno!!!) dziecko w przedszkolu. No co?! Aha...

Moja młodsza koleżanka, z którą od lat współpracuję w ra-
mach innego autorskiego projektu, sprowadziła mnie na ziemię, 
a wręcz i do podziemia. Okazuje się, że wśród młodych głupota 
to dziś przepustka do lepszego świata, do bycia kimś... Po całych 
godzinach spędzonych przed monitorami komputerów, gdzie 
albo mają przed oczyma głupie filmiki na YouTube, albo lub 
grają w coraz to brutalniejsze i tandetniejsze gry, dochodzą 
do wniosku, że mogą wszystko i są panami swojego życia... 
Czyżby?! Wystarczy trochę debilnej brawury w zestawieniu 
z potęgą natury np. wodą i nieszczęście gotowe. Nagle okazuje 
się, że gry i filmiki to tylko złudzenie, podobnie jak nasze życie, 
które mija niczym pstryknięcie palcem po jednym nieostrożnym 
ruchu. Czasami nawet nie zdążymy krzyknąć, a już nas nie ma. 
Kolejnego życia nie ma - tutaj nie ma levelów... Tu życie jest 
tylko jedno. Po nim zostaje tylko rozpacz i łzy najbliższych.

Codziennie niemal słyszę i widzę w doniesieniach praso-
wych o śmierci zarówno młodych, jak i starszych. I to śmier-
ci nie w jakiś „wyszukany” sposób, tylko wręcz zahaczające 
o samobójstwa. Jeden skacze z kajaka, drugi z rodzeństwem  

Rafał Sułek
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Widzisz? reaguj! BEZ CIęć

refleksja o bezdomności
BEZ CIęć

Bardzo często uważamy, że osoba bezdomna sama 
jest sobie winna. Ludziom żyjącym na ulicy przypisuje-
my same negatywne cechy. Denerwujemy się, gdy proszą 
nas o drobne. Najwięcej osób bezdomnych spotykamy na 
dworcach. Wynika to przypuszczalnie z faktu, że jest tam 
duże skupisko ludzi, którzy w pośpiechu i roztargnie-
niu prawdopodobnie przekażą potrzebującym pieniądze. 
Na studiach bardzo interesowało mnie zjawisko bezdom-
ności. I zanim ocenimy kogokolwiek, warto się zastanowić 
czy ludzie stanowiący społeczność bezdomnych są w niej 
z własnego wyboru. Warto być refleksyjnym. To, że osoba 
jest bezdomna, nie pozbawia jej uczuć, które sami posiada-
my. Ci ludzie też kochają, też mają poczucie godności, które 
bardzo często niszczą zwykli ludzie. W życiu raczej rzadko 
występują sytuacje zero–jedynkowe. Żyjemy w niepewnych 
czasach, w których na niewiele rzeczy mamy wpływ. Patrząc 
na taką osobę, warto pomyśleć: „to może spotkać mnie”. 
Droga do bezdomności jest prosta, bardzo często coś, co 
przyczyną nie powinno być, takową się staje. Każdy czło-
wiek posiada inną sumę doświadczeń, każdy różnie radzi 
sobie z problemami. Coś, co dla jednego problemem nie 
będzie, dla drugiego może być tragedią. Proces socjalizacji 

u każdego przebiega inaczej. Jednak szacunek do drugiego 
człowieka powinien być u każdego wartością nadrzędną.

Nie warto oceniać. Trzeba być świadomym, że oceniając 
sami możemy ocenie podlegać. A jeżeli już decydujemy się 
na ocenę, bądźmy obiektywni. Bierzmy pod uwagę wszyst-
kie zależności prowadzące do faktu, że ktoś jest jaki jest. ■

Natalia Kostros
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Żyjemy w czasach, gdzie czas to pieniądz. Jesteśmy w ciągłym biegu. Nasz wzrok skoncentrowany 
jest na smartfonach, duch czasu. Empatia w dzisiejszych czasach to towar deficytowy.

Nie zwracamy uwagi na to co dzieje się wokół nas. Ignoru-
jemy to co dzieje się w przestrzeni publicznej. A nawet jeśli 
zauważamy jakieś anomalie, najzwyczajniej w świecie baga-
telizujemy fakt ich zaistnienia. Jesteśmy zapracowani, bardzo 
często głowy „zostawiamy” w pracy bądź nasze myślenie skupia 
się na tym co mamy w niej zrobić.

Czy dziwi nas widok człowieka śpiącego na ławce? Nie jest 
to normalne zjawisko, ale reagujemy rzadko. Stygmatyzujemy 
taką osobę, bo ile to przykleić takiej osobie łatkę pijaka, nar-
komana, czy stwierdzić, że to po prostu dewiant. Nawet jeśli 
wiemy, że interweniować powinniśmy, nie jest łatwa reakcja 
na coś co od normy odbiega. Powoduje bowiem stres. Teore-
tycznie od dziecka wpaja się zasadę, że reagować trzeba tylko 
w zdarzeniu z rzeczywistością  – oczywiste to nie jest. Gdy ktoś 
leży na ławce i mijają go kolejne osoby, odpowiedzialność się 
rozprasza. Myślimy, że reagować nie musimy, bo na pewno ktoś 
już to zrobił, ewentualnie jeżeli nie zrobimy tego my, zrobi to 
ktoś inny. Mamy też obawy, żeby zainicjować jakąś pomoc, bo 
przecież skoro do tej pory nikogo ta sytuacja nie zdziwiła, to 
nasze zainteresowanie tym człowiekiem będzie ekstremalne. 
Nikt nie widzi w osobie leżącej w dziwnym miejscu człowieka, 
tylko atrakcję. Nie myślimy o tym, że ten ktoś ma rodzinę, że 
ktoś martwi się o niego. Nie bierzemy pod uwagę konsekwencji, 
jakie niesie ze sobą nieudzielenie pomocy. Mało kto zdaje sobie 

sprawę z tego, że są za to sankcje karne. Mimo wszystko – nie 
to powinno motywować ludzi tylko zwykły altruizm.

Warto pomyśleć o człowieku, który potrzebuje pomocy jak 
o członku swojej rodziny. Tak naprawdę nasz bliski też może 
kiedyś potrzebować pomocy. Jeżeli sami nie wypracujemy 
w sobie odwagi i świadomości, że działać trzeba, nie zmieni się 
nic. Przypuszczalnie nikt nie prowadzi statystyk dotyczących 
liczby osób zmarłych przez nieudzielenie pomocy. Sądzę, że to 
spora liczba. Nawet jeśli nasza interwencja w skutkach będzie 
miała tylko i wyłącznie obudzenie takiej osoby, warto to zrobić. 
Nasze zainteresowanie sprawi, że ktoś jeszcze się zainteresuje, 
ponieważ ludzie są bojaźliwi i często sami obawiają się podjąć 
jakieś działanie. Zawsze można poprosić kogoś, by towarzyszył 
nam w sprawdzaniu czy z osobą śpiącą jest wszystko w porządku.

Warto poświęcić chwilę na to, by sprawdzić czy z osobą za-
chowującą się w sposób odbiegający od normy jest wszystko 
w porządku. Bycie człowiekiem zobowiązuje do odruchów 
dobra. Nieistotna jest motywacja naszych czynów, ważne, żeby 
nie przechodzić obojętnie. Życie ludzkie jest wartością nie 
do ocenienia. Nie możliwe też jest cofnięcie się w przeszłość, 
by zrobić coś inaczej. A niezrobienie czegoś w sytuacji, która 
wymaga naszej interwencji, może rzutować na całe nasze życie 
i nie chodzi tu o konsekwencje prawne. Dobrze jest spojrzeć 
w lustro bez oporów.                                                    Natalia Kostros
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upały kontra gotowanie

Z PERSPEKTYWY RODZICA

Ponieważ temat niniejszego felietonu obraca się wokół kuchni, mój mąż zapowiedział,  
że lepiej jeśli sama tym razem napiszę, bo to jednak głównie moje pole działania na co dzień 
– nie wyłącznie moje (żeby być sprawiedliwym i ok - tak kazał napisać...) – ale głównie. 

Jest gorąco... bardzo gorąco i już jakiś czas ten stan się nie zmienia. Absolutnie nie narzekamy 
– mamy lato i korzystajmy.

Ilona i Damian Nowaccy są rodzicami niepełno-
sprawnej Julki z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym 
(MPD). Na łamach „Razem z Tobą” opisują swoje 
chwile radości, zwątpienia oraz dzielą się licznymi 
doświadczeniami i spostrzeżeniami, wynikającymi 
z wychowywania niepełnosprawnego dziecka.

Jula jest małym łakomczuszkiem – je dużo (choć podobno 
nie wygląda) i bardzo lubi jeść. Tymczasem kuchnia plus 
gotowanie w temperaturze niepokojąco zbliżonej do tej  
na zewnątrz są, delikatnie mówiąc, problematyczne... Po-
trzeba matką wynalazków, ostatni miesiąc obfituje więc 
w liczne kreatywne wariacje pt. „co tu zrobić do jedzenia, 
żeby nie za dużo czasu spędzić w kuchni”... Szczerze – projekt 
ma kiepskie rezultaty, bo i tak kończy się na nieodpartej 
pokusie ugotowania garnka leczo (przecież jest sezon!), 
gołąbków (młoda kapusta, hello!), zupy ogórkowej z pysz-
nych ogórków, których niezliczoną ilość słoików dostaliśmy  
od ukochanej Babci i którą Jula przecież tak lubi...

To jednak nie obiady stanowią największe wyzwanie,  
a to, co jest pomiędzy nimi. „Nie ma jedzenia między posił-
kami” - zawsze mówiła moja Mama, więc z braćmi (Tata też 
miał niewielki wybór) karnie takiego grafiku kulinarnego 
przestrzegaliśmy. Z Julą to nie przejdzie - je średnio 5-6 razy 
dziennie i żaden z tych posiłków nie wydaje się być zbędny, 
biorąc pod uwagę apetyt, z jakim do niego podchodzi. Jest 
więc śniadanie (oczywiście), potem drugie, następnie tzw. 
obiad Julci (bo jeszcze nie nasz), potem wspólny obiad, 
podwieczorek i kolacja. W międzyczasie (tak – jest jeszcze 
międzyczas) bywa, że wpadnie coś jeszcze.

Dodatkowemu wyzwaniu podlega fakt, że Julka nie gryzie, 
radzi sobie dobrze z bardziej miękkimi kawałkami typu 
naleśnik, kanapka czy kotlecik, jednak z założenia staramy 
się tej umiejętności nie nadwyrężać tak, żeby posiłek i dla 
niej, i dla nas był spokojny, bezpieczny i przyjemny. Posiłki 
więc przygotowuję często pod Julcię, oceniając czy dam radę 
jej to dać i czy oczywiście to lubi, ale z tym drugim akurat 
większego problemu nie ma.

Zawsze jest też plan awaryjny – coś,  co wiem, że lubi  
na pewno, i co mam w pogotowiu gdy robię dla nas np. 
pizzę, którą Juli trudno dać – nie jest to jednak niemożliwe. 
Planem awaryjnym niezawodnym w każdej sytuacji są pie-
rogi – niestety nie przeze mnie robione – nie mam jednak 
wyrzutów sumienia, a o ich jakość się nie martwię, bo robi 

je mama mojej przyjaciółki, sprzedając w ograniczonej ilości 
na zamówienie. Jej pierogi ruskie z wiejskim twarożkiem, 
ziemniaczkami i boczkiem Julka wciąga w dosłownie kilka 
minut. Od lat zamawiamy te same i od lat są tak samo pysz-
ne (wiem, bo czasem podjadam, karmiąc Julcię), stanowiąc 
backup obiadowy lub drugośniadaniowy najlepszy z moż-
liwych. Polecam, bo czas spędzony przy ich przygotowaniu 
w kuchni to jakieś 10 min. max. (od wstawienia wody).  
Na upalne dni w sam raz.

Pierogi więc. Cóż jeszcze? Otóż owoce sezonowe – ko-
lorowa i smaczna studnia możliwości, jedyna w swoim 
rodzaju okazja by dodać do owsianki świeże maliny, tru-
skawki, porzeczki, brzoskwinie czy borówki. I z tej unikalnej 
okazji korzystamy ile się da. Do owsianki i kaszy manny 
można (a nawet trzeba) dodać wszystko, co tylko się chce. 
W tym roku wyjątkowo obrodziły borówki, albo wcześniej  
nie rzucały mi się w oczy. Teraz z każdego pobytu na targo-
wisku miejskim wracam z co najmniej pół kg tych pysznych 
kuleczek. I hop, prosto do owsianki – Julci ulubione dru-
gie śniadanko, opcjonalnie z malinkami lub brzoskwinią 
(albo ze wszystkim naraz). Tak samo kasza manna. Tutaj 
jednak odkryciem sezonu okazało się być coś, co bynajmniej  
do owoców sezonowych nie należy, co więcej, owocem w ogó-
le nie jest... Masło orzechowe, bo o nim mowa, okazało się 
z kaszą manną komponować idealnie. Nie mylić z masłem 
czekoladowym, nieco bardziej popularnym wśród malu-
chów. Orzechowe to to „w ogóle niesłodkie”.

Opcją dobrą na każdy z posiłków są naleśniki – Jula je 
uwielbia, tak samo chętnie jedząc te z dżemem, co ze szpi-
nakiem i serem. Naleśniki są więc u nas często, a umiejęt-
ność przygotowywania ich w 10 min. mam wypracowaną 
do perfekcji. Nie samym słodkim człowiek jednak żyje, 
więc obok owoców i warzywa zachęcają latem ze stoisk na 
targowisku lub zerkają ciekawie z grządek u Babci w ogro-
dzie. Cukinia – placuszki z cukinii są opcją w 100 proc. 
trafiającą w gust kulinarny Julci, oczywiście muszą być 
podane z ketchupem – Jula uwielbia ten dodatek. Może 
nad patelnią trzeba trochę postać, ale warto.

Lato w końcu minie, choć obecna tendencja do utrzy-

Ilona I DamIan nowaccy
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upały kontra gotowanie

mywania się wysokiej temperatury powoduje, że wydaje 
się prawie niemożliwe, że będzie zimniej. Przeminą też 
owoce i warzywa. Ci bardziej gospodarni (buziaki Sylwia) 
zatrzymają je na dużo dłużej w słoikach w różnych posta-
ciach, ci mniej - przerzucą się na to, co oferują sprzedawcy. 
My jesteśmy gdzieś pośrodku. Mam kilka słoików dżemów 
z truskawek i czarnych porzeczek, ketchup własnej robo-
ty, trochę buraczków i konserwowych ogórków. A gdy się 
skończą - zamówię więcej pierogów.

● Na tegoroczne lato miłośnicy ciepła i wylegiwania się 
na plaży z pewnościa nie mogą narzekać. Słupki tempera-
tury wiele razy notowały wskazania, jakich dawno u nas 
nie było. Pogoda wypisz, wymaluj wymarzona na urlop. 
Oczywiście długotrwałe przebywanie na słońcu może nieść 
za sobą poważne konsekwencje. Poszukując wytchnienia 
od wysokich temperatur, ponad milion ludzi ściągnęło 
aplikację „wiatrak” na swój telefon, po czym z przerażeniem 
odkryli, że „nie działa tak jak powinna – nie chłodzi”. Swoje 
niezadowolenie wielu przelało na stronę aplikacji, gdzie 
posypały się gorzkie słowa pod adresem twórców. Chce 
wierzyć, że to „zidiocenie” ponad miliona ludzi to tylko 
chwilowy skutek zbyt długiego przebywania na słońcu lub 
desperacji w poszukiwaniu chłodu. 

● Pozostając jeszcze w temacie laureatów do Nagro-
dy Darwina, stwierdzam, że konkurencja robi się bardzo 
poważna. Najpierw otrzymujemy informację o kierowcy 
autobusu, który „przyciął” drzwiami starszą kobietę i ruszył 
z przystanku. Chwilę później otworzył drzwi i ta przewróciła 
się. No cóż, zdarza się. Kierowca miał zadatki na kogoś, kto 
poczuł się winny i przyszedł z pomocą. Kierujący zawiózł 
kobietę pod przychodnie lekarską, którą miał po drodze 
i podał jej nawet swoje dane oraz numer boczny autobusu, 
gdyby ta potrzebowała pomocy. Wydawać by się mogło, 
godne pochwały. Niestety, wszystkie przekazane dane były 
zmyślone. Mężczyzna, jak się później tłumaczył, zrobił tak, 
by uniknąć odpowiedzialności i zatrzeć swoją tożsamość. 
Cóż, gratulujemy Panu dobrego samopoczucia, jeśli uwa-
żał, że ten „wybryk” uda mu się ukryć. Autobus widmo  
to z pewnością nie był i jak na złość śledczy szybko ustalili 
prawdziwe dane „Galla Anonima”. Z pewnością gdyby nie 
„fantazja” kierowcy, skończyłoby się tylko na mandacie 
i pouczeniu od pracodawcy. Tymczasem teraz to przed Pa-
nem zatrzasnęły się na pół roku drzwi wszelkich pojazdów, 
a wraz z nimi również te wejściowe do pracy.

● Wrzesień - najbardziej znienawidzony miesiąc przez 
wszystkich uczniów. Trudno się temu dziwić, kiedy po dwóch 
miesiącach laby, na nowo trzeba wrócić do kartkówek, 
sprawdzianów, odpytywania, prac domowych, wkuwania 
materiału do późnych godzin nocnych. Jeśli czytają te 
słowa osoby uczęszczające jeszcze do szkoły, mogę Wam 
powiedzieć, że fajnie macie! Tak! Nie zwariowałem. Dobrze 
przeczytaliście. Nie wierzycie mi? Poczekajcie, aż pójdziecie 
to pracy. Wówczas zrozumiecie.
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Po 12 latach zasiłek w górę

Rada Ministrów na ostatnim posiedzeniu rządu przyjęła 
rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin. Po raz 
pierwszy od 12 lat wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny. Wyższe będą 
też świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które 
nie były podnoszone od momentu ich wprowadzenia.

Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty zasiłku pielęgnacyjne-
go, który będzie wynosił 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł). Podwyżka 
obejmie ok. 912 tys. osób z niepełnosprawnością. Więcej dostaną 
także ci, którzy otrzymują specjalny zasiłek opiekuńczy. Będzie 
to 620 zł (wzrost o 100 zł). Otrzymuje go około 70 tys. osób. 
Zwiększona zostanie też kwota zasiłku dla opiekuna. Ma ona 
wynosić 620 zł (wzrost o 100 zł.).

Rozporządzenie przewiduje także drugi etap wzrostu świadcze-
nia pielęgnacyjnego. Od 1 listopada 2019r. zasiłek pielęgnacyjny 
ma wynosić 215,84 zł. ■

Źródło: mpips.gov.pl

Zbadaj swoje dziecko pod kątem  
autyzmu 

Miasto Częstochowa dofinansowuje badania wykrywające 
zagrożenie spektrum zaburzeń autystycznych u 2-letnich 
dzieci. Urzędnicy zachęcają rodziców do wypełnienia ankiety 
służącej do oceny ryzyka tego typu zaburzeń.

Badania mają z jednej strony określić epidemiologię tego 
zjawiska na terenie gminy (dotychczas nie prowadzono ta-
kiego rozpoznania), a z drugiej – zdiagnozować grupę dzieci 
podwyższonego ryzyka. Program składa się z dwóch zasadni-
czych etapów. Pierwszy to wywiad kwestionariuszowy, a więc 
wypełnienie ankiety/narzędzia służącego do oceny ryzyka 
zaburzeń ze spektrum autyzmu. Można to zrobić za pośred-
nictwem strony internetowej realizatora, a następnie przesłać 
ankietę. Można również po pobraniu ankiety wydrukować 
ją, wypełnić i złożyć w siedzibie Fundacji Primo Diagnosis 
– realizatora programu. Analiza wypełnionego przez rodzi-
ca narzędzia pozwoli zakwalifikować dziecko bądź nie do 
kolejnego etapu. W sytuacji stwierdzenia ryzyka autyzmu 
rodzic zostanie poinformowany o dalszym postępowaniu.  
II etap programu to konsultacje specjalistyczne (wstępna, 
podsumowująca) oraz badania diagnostyczne/specjalistyczne. 
Zadanie realizowane jest w ramach drugiej edycji konkursu 
„Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych”. 
Program jest współfinansowany z budżetu miasta. ■

UM Częstochowa
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190 mln na stołówki
Od września 2019 r. w każdej szkole podstawowej będzie 

musiało być pomieszczenie, umożliwiające spokojne zjedzenie 
posiłku. Trzy lata później szkoły te będą miały obowiązek za-
pewnienia uczniom jednego gorącego posiłku. 

MEN przedstawił samorządowcom z Zespołu ds. edukacji 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego założe-
nia rządowego programu „Stołówka Szkolna+”. O pieniądze 
będzie można ubiegać się na stworzenie nowych stołówek, 
doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, oraz 
na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących sto-
łówek lub stworzenie nowych. Drugie zadanie w programie 
to wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomiesz-
czeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni. 
Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy 
organu prowadzącego w wysokości 20 proc. środków niezbęd-

nych na realizację dotowanego zadania wydatkowanych w roku 
złożenia wniosku o udział w programie.

Jak podkreśla MEN, prace nad projektem są na bardzo za-
awansowanym etapie. Ma on być spójny z programem MRPiPS, 
który będzie uwzględniał dopłatę do obiadów dla uczniów, 
w przypadku których dochodowość rodziny nie przekracza 
kwoty z ustawy o pomocy społecznej. ■

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl
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W Warszawie powstanie centrum naukowe o międzynarodo-
wym znaczeniu. Poprowadzi badania nad neuroplastycznością 
mózgu, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu takich 
chorób jak Alzheimer, Parkinson czy depresja. Naukowcy będą 
badać tzw. organoidy, czyli miniaturowe struktury mózgowe 
wyhodowane w laboratorium z komórek macierzystych.

Centrum powstanie w Instytucie Biologii Doświadczalnej 
im. Marcelego Nenckiego PAN i będzie prowadzić badania nad 
mechanizmami plastyczności ludzkiego mózgu. Instytut pro-
wadzi m.in. badania nad neuroplastycznością, czyli zdolnością 
mózgu do reorganizacji. To funkcja kluczowa dla procesów 
uczenia się, zapamiętywania i regeneracji. Badania mogą do-
prowadzić do przełomu w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu 
chorób mózgu takich jak choroba Parkinsona, Alzheimera, 
depresja i schizofrenia.

Do końca przyszłej dekady te choroby będą jednym z naj-
częstszych i największych zagrożeń zdrowotnych, a koszty ich 
leczenia już teraz sięgają ok. 800 mld euro rocznie. Naukowcy 
liczą, że zrozumienie i wykorzystanie plastyczności mózgu 
przyczyni się do opracowania nowych terapii.

Naukowcy mają nadzieję, że te badania będą mieć zastoso-
wanie w leczeniu ludzi. ■

Źródło: newseria.pl

Badania nad Alzheimerem Dostępność plus podpisana

Premier Mateusz Morawiecki podpisał uchwałę w sprawie 
programu Dostępność Plus, który został przyjęty przez rząd 
w połowie lipca. Podpis Premiera oznacza ostatni etap formal-
ności związanych z ustanowieniem programu, a tym samym 
rozpoczęcie etapu jego realizacji.

– To wspólny rządowy program, Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju jest odpowiedzialne za jego koordynację. Mamy już 
pierwsze przykłady działań na rzecz dostępności, wkrótce rusza-
my z szeregiem nowych inicjatyw, o których informowaliśmy już 
w lipcu – wyjaśnił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Program Dostępność Plus to inicjatywa stanowiąca odpowiedź 
na zmiany demograficzne zachodzące w naszym społeczeństwie. 
Obecnie około 12 procent Polaków, a więc 5 milionów obywa-
teli, to osoby z jakimś rodzajem niepełnosprawności. Szacuje 
się też, że nawet 30 procent społeczeństwa może mieć trwałe 
lub czasowe trudności z poruszaniem się lub przyswajaniem 
nowych informacji.

– Program Dostępność Plus koncentruje się na dostosowaniu 
przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów 
do potrzeb wszystkich obywateli. To pierwsza próba całościo-
wego ujęcia tematu dostępności w Polsce – podkreślił minister 
Kwieciński. ■
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kto decyduje jaką formę kształ-
cenia ma mieć uczeń ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi?

Uczeń na podstawie orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydanego przez zespół orzekający 
w publicznej poradni psychologiczno-
-pedagogicznej, ma otrzymać wsparcie 
w szkole. To gwarantuje mu prawo 
oświatowe. Rodzice ucznia powinni 
zgłosić się z orzeczeniem do szkoły. 
Dyrektor szkoły wraz z nauczyciela-
mi ma obowiązek dostosować sposób 
organizacji zajęć szkolnych do wska-
zań zawartych w tym dokumencie  
oraz potrzeb ucznia, które zostaną roz-
poznane podczas wielospecjalistycznej 
oceny funkcjonowania ucznia, która 
musi zostać dokonana po dostarczeniu 
do szkoły orzeczenia. Rodzice mogą 
wziąć udział w tej ocenie i powinni 
zostać poinformowani przez dyrekto-
ra szkoły o takiej możliwości. Szkoła 
ma obowiązek opracować dla ucznia 
indywidualny program edukacyjno-
-terapeutyczny. W tym programie ma 
być określone jakimi zajęciami uczeń 
będzie objęty i w jakiej formie będą 
one realizowane. Może się zdarzyć,  
że część zajęć będzie miał z rówieśni-
kami w klasie lub mniejszej grupie, 
a część zajęć będzie prowadzona w for-
mie indywidualnej w ramach kształ-
cenia specjalnego. Wszystko zależy 
od indywidualnych potrzeb ucznia.  
Co istotne dyrektor szkoły ma obowią-
zek poinformować rodziców i opieku-
nów dziecka ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi o spotkaniach zespołu 
nauczycieli i specjalistów opracowują-
cych indywidualny program edukacyj-
no-terapeutyczny. To rodzic najlepiej 
zna swoje dziecko i musi mieć wpływ 
na ustalenie organizacji kształcenia.

edukacja włączająca 
EDUKACJA

Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie internetowej opublikowało odpowiedzi 
na najczęściej zadawane pytania dotyczące edukacji włączającej. Czy można odmówić 
dziecku z niepełnosprawnościami nauki w szkole? Kto decyduje o formie kształcenia 

dziecka z niepełnosprawnościami? Kto może skorzystać ze zindywidualizowanej ścieżki kształ-
cenia? To tylko niektóre z pytań, na które poniżej można znaleźć odpowiedzi.

– odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 

Czy uczniowi z niepełnospraw-
nościami można odmówić nauki 
w szkole?

Nie można. Uczeń z niepełnospraw-
nościami ma takie same prawo do 
edukacji w szkole jak uczeń pełno-
sprawny. Prawo ucznia jest jednocze-
śnie zobowiązaniem dla szkoły. Uczeń 
z niepełnosprawnościami ma mieć 
w ramach swoich możliwości zajęcia 
w szkole. Tylko stan zdrowia ucznia 
może powodować, że zajęcia muszą 
być organizowane w domu. Szkoła 
musi nie tylko dostosować formę zajęć 

do zaleceń zawartych w orzeczeniu 
o potrzebie kształcenia specjalnego 
i wskazać ją w indywidualnym pro-
gramie edukacyjno–terapeutycznym, 
ale wykorzystać wszystkie możliwości 
wsparcia ucznia i nauczycieli pro-
wadzących zajęcia z uczniem, jakie 
wynikają z przepisów prawa, by umoż-
liwić uczniowi z niepełnosprawnością 
bezpieczny pobyt w szkole, opiekę 
i dostosowanie metod pracy do jego 
potrzeb i możliwości (np. zapewnić 
pomoc dodatkowego nauczyciela lub 
personelu pomocniczego, zapewnić 
odpowiedni sprzęt specjalistyczny, 
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dostosowane podręczniki i materia-
ły edukacyjne, dostosowane metody 
pracy). Celem wszystkich działań po-
winno być wspieranie funkcjonowa-
nia dziecka w grupie rówieśników. 
Przepisy prawa dają szereg możliwości 
dyrektorowi szkoły, jak i nauczycielom 
w tym zakresie, którzy powinni z nich 
korzystać. Są na ten cel również środ-
ki, które na kształcenie ucznia z nie-
pełnosprawnością są przekazywane 
w zwiększonej wysokości.

Czym jest indywidualne na-
uczanie w szkołach zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami?

Indywidualne nauczanie jest for-
mą kształcenia przeznaczoną tylko  
dla uczniów chorych, którym stan 
zdrowia czasowo uniemożliwia cho-
dzenie do szkoły. Chodzi o uczniów, 
którzy są po wypadkach, z urazami, 
z ciężkimi chorobami, np. nowotworo-
wymi. To do tych uczniów kierowane 
są przepisy, które gwarantują im moż-

Czy szkoła może uzyskać pomoc 
w ustaleniu jak wspierać ucznia 
z niepełnosprawnością?

Jeśli jest taka potrzeba, szkoła może 
zwrócić się po pomoc do publicznej po-
radni psychologiczno-pedagogicznej, 
placówki doskonalenia nauczycieli. 
Informację o przepisach prawa można 
pozyskać z poradników opracowa-
nych przez ORE oraz zasięgnąć infor-
macji w kuratorium oświaty. Pomocy 
w znalezieniu informacji dotyczących 
metod i form wsparcia ucznia z nie-
pełnosprawnością mogą także udzielić 
biblioteki pedagogiczne.

liwości realizacji obowiązku szkolnego 
w czasie, kiedy nie mogą uczęszczać 
do szkoły i dlatego realizują zajęcia 
edukacyjne w domu. Uczeń wraca  
do szkoły, jeśli jego stan zdrowia po-
prawi się. Niepełnosprawność nie jest 
wskazaniem do kierowania ucznia 
na indywidualne nauczanie. Uczeń 
z uwagi na swoją niepełnosprawność 
ma mieć w miarę możliwości i swoich 
potrzeb odpowiednio zorganizowane 
zajęcia w szkole w ramach indywidu-
alnego programu edukacyjno–tera-
peutycznego (IPET).

Czym się różni nauczanie in-
dywidualne od indywidualnego 
programu edukacyjno–terapeu-
tycznego?

Indywidualne nauczanie jest prze-
znaczone dla dzieci chorych, które  
ze względu na chorobę nie mogą cho-
dzić do szkoły i zajęcia odbywają się 
w domu. Nic nie stoi na przeszkodzie 
by uczeń, który realizuje indywidu-
alne nauczanie uczestniczył w życiu 
szkoły. Mimo zajęć w domu może brać 
udział w różnych zajęciach, np. uro-
czystościach szkolnych. Indywidualny 
program edukacyjno-terapeutyczny 
jest opracowywany dla uczniów po-
siadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego.

Czy przepisy o indywidualnym 
nauczaniu wprowadzone od wrze-
śnia 2017 r. mogą być nadużywa-
ne wobec dzieci z niepełnospraw-
nościami?

Szkoły nie mogą sugerować ro-
dzicom kierowania ucznia na indy-
widualne nauczanie tylko dlatego,  
że wsparcie, którego udzielają, nie 
jest wystarczająco skuteczne w opar-
ciu o indywidualny program eduka-
cyjno-terapeutyczny, np. nauczyciel  
nie potrafi odpowiednio dostosować 
metod i form pracy z uczniem. Ważne 
jest, żeby zrozumieć na czym polega 
problem z funkcjonowania ucznia, 
z czego wynika, po to by podjąć odpo-
wiednie działania wspierające. Inne 
działania powinny być podjęte w sy-
tuacji, gdy problemy z funkcjonowa-
niem ucznia wynikają z niewłaściwych 
metod pracy nauczyciela, inne gdy 
czy trudności spowodowane są np. 
niewłaściwymi postawami wobec nie-
pełnosprawności rówieśników, inne 
jeśli wynikają ze specyfiki niepełno-
sprawności dziecka. Objęcie dziecka 
indywidualnymi zajęciami w sytuacji, 
gdy problem leży po stronie barier 
w środowisku nie tylko nie doprowa-
dza do usunięcia tej bariery, utrwala-
jąc niewłaściwe praktyki, ale naraża 
ucznia na społeczną izolację, a w kon-
sekwencji trudności w rozwoju emo-
cjonalno-społecznym. Ministerstwo 
Edukacji Narodowej zapewniło takie 
rozwiązania prawne, które gwarantują 
uczniom z niepełnosprawnościami 
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Darmowe konto dla każdego?
PRAWO

W środę 8 sierpnia br. ostatecznie weszły w życie przepisy, które nakładają na banki obo-
wiązek prowadzenia darmowych tzw. podstawowych rachunków płatniczych. W ramach 
bezpłatnej usługi można będzie w banku dokonać do 5 transakcji lub wypłat miesięcznie.
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naukę w szkole dostosowaną do indy-
widualnych potrzeb dziecka. Szkoły 
powinny korzystać, z tych rozwiązań, 
dostosowując działania do indywidu-
alnych potrzeb dziecka.

Czy nauczyciel musi współpra-
cować z rodzicem dziecka z nie-
pełnosprawnością?

Obowiązkiem nauczycieli jest bli-
ska współpraca z rodzicami dzieci 
z niepełnosprawnościami. Rodzice 
uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi muszą mieć bezpośredni 
dostęp do nauczyciela swojego dziecka  
oraz możliwość uzyskiwania na bieżąco 
informacji na temat postępów edu-
kacyjnych i funkcjonowania dziecka 
w szkole.

Co ma zrobić rodzic, jeśli uczeń 
z orzeczeniem o potrzebie kształ-
cenia specjalnego nie otrzymu-

je wsparcia w szkole? gdzie  
i do kogo powinien zwrócić się 
o pomoc?

Jeśli w danej szkole pojawi się taka 
sytuacja, należy natychmiast zgłosić 
się do właściwego terytorialnie kurato-
ra oświaty. Kurator oświaty w ramach 
nadzoru pedagogicznego ma obowią-
zek zainterweniować, aby dyrektor 
szkoły realizował nałożone na niego 
obowiązki. Dodatkowo do dyspozycji 
rodziców i opiekunów uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
pozostaje również adres mailowy udo-
stępniony przez Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej: edukacjawlaczajaca@
men.gov.pl

kto może skorzystać ze zindy-
widualizowanej ścieżki kształ-
cenia?

Może skorzystać z niej uczeń, któ-
ry ma problemy z funkcjonowaniem 

w szkole również ze względu na stan 
zdrowia. Zindywidualizowana ścieżka 
kształcenia to forma pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej realizowana 
na podstawie opinii poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej. Uczeń może 
mieć zorganizowane zajęcia z klasą, 
bądź indywidualnie na terenie szkoły, 
w zależności od jego potrzeb. Nie jest 
to forma przewidziana dla uczniów 
posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, bowiem ich 
formy wsparcia – w tym również w po-
staci organizacji indywidualnych zaję-
cia na terenie szkoły – są zapewniane  
na podstawie indywidualnego progra-
mu edukacyjno-terapeutycznego. ■

Źródło: MEN

Ustawa o usługach płatniczych, 
przewidująca możliwość zakłada-
nia darmowego tzw. podstawowego 
rachunku płatniczego (PRP), została 
uchwalona jeszcze w końcu listopada 
2016 roku, a artykuły dotyczące PRP 
weszły w życie 8 lutego 2017 roku. 
Jednak, w myśl ustawy, banki dosta-
ły 18 miesięcy na dostosowanie się do 
zapisów ustawy i wprowadzenie pod-
stawowego rachunku płatniczego. Ter-
min ten upływa 8 sierpnia 2018 roku. 
Obowiązek wprowadzenia w polskim 
prawie PRP wynika z unijnej dyrektywy. 
Wchodzące ostatecznie w życie prawo 
zakłada, że klient – w ramach dostępu 
do bezpłatnego rachunku podstawo-
wego – będzie mógł wykonywać jedy-
nie podstawowe transakcje, takie jak: 
wpłata i wypłata, polecenie przelewu czy 
polecenie zapłaty (na terenie całej UE). 
Podstawowy rachunek płatniczy umożli-
wi więc np. otrzymywanie wpływów z ty-
tułu dochodów lub świadczeń, opłacanie 

rachunków, nabywanie towarów i usług 
(także przez internet), w tym za pośred-
nictwem polecenia zapłaty, polecenia 
przelewu oraz za pomocą karty płatniczej. 
W ciągu miesiąca możliwe będzie doko-
nanie pięciu bezpłatnych poleceń prze-
lewu lub zapłaty (w tym zleceń stałych). 
Za kolejne polecenia dostawca będzie 
mógł pobrać opłatę, jednak nie wyższą 
od opłat najczęściej stosowanych przez 
ostatnie 12 miesięcy za podobną usługę. 
W myśl ustawy dostawca usług płatni-
czych jest obowiązany oferować pod-
stawowe rachunki płatnicze w walucie 
polskiej. Z rachunkiem podstawowym 
nie mogą być powiązane żadne pro-
dukty kredytowe. Konsument posia-
dający rachunek podstawowy będzie 
więc mógł dokonywać transakcji karta-
mi płatniczymi, z wyjątkiem transakcji 
dokonywanych kartami kredytowymi. 
Dostawcy usług płatniczych nie mogą po-
bierać opłaty za wydanie karty płatniczej 
do rachunku podstawowego. Mają też 

obowiązek bezpłatnego przekazywania 
– na prośbę konsumenta – informacji 
dotyczących opłat pobieranych za usługę 
prowadzenia rachunku płatniczego. In-
formacje te mają być jasne i precyzyjne, 
aby konsument był w pełni świadomy, za 
jakie usługi zapłaci. Podstawowy rachu-
nek płatniczy ma być przeznaczony dla 
konsumentów, dla których żaden dostaw-
ca (bank albo spółdzielcza kasa oszczęd-
nościowo–kredytowa) nie prowadzi 
innego rachunku płatniczego w walucie 
polskiej, umożliwiającego wykonywa-
nie transakcji płatniczych. Dzięki temu 
konsumenci – według twórców ustawy 
– którzy dotąd nie posiadają dostępu do 
rachunków płatniczych, będą mogli za-
wrzeć umowę rachunku podstawowego. 
Nowe przepisy zakładają również, że 
konsumenci będą mogli łatwiej prze-
nosić rachunek płatniczy, jeśli znajdą 
atrakcyjniejszą ofertę. ■

Źródło: Kurier PAP - www.kurier.pap.pl
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440 km po zmianę 
SPOłECZEńSTWO

Przemierzają polskie wybrzeże, żeby zwrócić uwagę na kwestię dostępności plaż, a w Gdyni 
widzą pozytywne wzorce i ogromny potencjał ku temu, żeby wyznaczać nowe standardy. 
Przedstawicielki ogólnopolskiej akcji „440 kilometrów po zmianę” rozmawiały z wicepre-

zydent Katarzyną Gruszecką-Spychałą o tym jakie dodatkowe rozwiązania mogą jeszcze bardziej 
ułatwić dostęp do morza osobom z niepełnosprawnościami.
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Własnym wysiłkiem, obserwacjami 
i bezpośrednią rozmową z osobami decy-
zyjnymi chcą sprawić, aby polskie plaże 
były dostępne dla wszystkich. Do Gdyni 
zawitała ekipa związana z akcją „440 
kilometrów po zmianę”, która w różnych 
miejscach na wybrzeżu sprawdza warun-
ki do plażowania i poruszania się wzdłuż 
Bałtyku dla osób z niepełnosprawno-
ściami. Przemieszczając się pieszo  
aż od Świnoujścia po Piaski przyglądają 
się zmianom w przestrzeni publicznej, 
doradzają pozytywne zmiany i oceniają 
to, co udało się zrobić na przestrzeni lat.

Na gdyńskiej plaży w Śródmieściu 
przedstawicielki „440 kilometrów  
po zmianę” spotkały się z wiceprezy-
dent Katarzyną Gruszecką–Spychałą, 
rozmawiając o tym, w którym kierunku 
miasto może w dalszym ciągu rozwijać 
ułatwienia dedykowane osobom z nie-
pełnosprawnościami. Przy okazji można 
było się przyjrzeć już istniejącym roz-
wiązaniom, które dają możliwość sko-
rzystania z plaży niezależnie od barier 
ruchowych – kładkom lub specjalnemu 
wózkowi, który pozwala na zanurzenie 
się w wodzie.

– Na pewno zawsze porady eksper-
tów, a w dodatków ekspertów, którzy 
czerpią z własnego doświadczenia, są 
bardzo cenne. Ten projekt gości w Gdyni  
nie po raz pierwszy, dbałość o potrzeby 
osób ze zróżnicowanymi niepełnospraw-
nościami również nie jest u nas nowością, 
natomiast dążymy do perfekcji. Dzisiaj 
pojawiło się co najmniej kilka pomy-
słów, które bardzo będę chciała wdrożyć, 
część z nich wymaga czasu, ale niektóre 
są rozwiązaniami organizacyjnymi – 
mówi Katarzyna Gruszecka–Spychała, 
wiceprezydent Gdyni. 

– Podstawowymi elementami, które 
bardzo zwiększyły dostępność plaż jest 
obecność kładek, mamy dwie na plaży 
Śródmieście i jedną w Orłowie, a oprócz 

tego istnieje możliwość używania wózka 
kąpielowego, który pozwala zanurzyć 
się w falach osobom, które do tej pory 
były pozbawione tej możliwości z uwagi  
na poruszanie się na wózku. Ogólnie 
infrastruktura miasta zmienia się, stając 
się bardziej przyjazną. Bardzo ważne 
jest, aby patrzeć na sprawę maksymalnie 
kompleksowo – wyjaśnia wiceprezydent. 
Do Gdyni akcja przeniosła się po wcze-
śniejszej trasie Jurata–Hel. Grupę przed-
stawicielek projektu teraz czeka około  
8,8 kilometra podróży w kierunku 
Sopotu, przemieszczając się przy wy-
korzystaniu dostępnej infrastruk-
tury wzdłuż brzegu. Wszystko po to, 
żeby w polskich miejscowościach 
na całym wybrzeżu zwrócić uwagę 
na problemy i potrzeby osób, któ-
re przemieszczają się na wózkach, 
o kulach, są niesłyszące lub niewidome. 
– Naszym marzeniem jest to, aby w koń-
cu w Polsce powstała pierwsza w pełni 
dostępna plaża – mówi Paulina Pohl, 
ambasadorka akcji „440 kilometrów  
po zmianę”. – Stworzone przez nas reko-
mendacje do modernizacji wejść na plażę 
zakładają też ważne kwestie w dostęp-
ności dla osób z niepełnosprawnością 
wzroku i słuchu lub intelektualną. Myślę, 
że bardzo ważna jest też świadomość 
i wola włodarzy nadmorskich miejsco-
wości do tego, żeby te zmiany wdrażać. 
Gdynia jest ze swoją świadomością 
pewnych problemów bardzo wysoko. 
Ilekroć rozmawiamy, to tutaj rozmo-
wy są zawsze owocne i te zmiany prze-

biegają – wyjaśnia ambasadorka akcji. 
– Gdynia ma bardzo duży potencjał, 
jeżeli chodzi o dostępność plaż – pod-
kreśla Sylwia Nikko Biernacka, pomy-
słodawczyni projektu „440 kilometrów 
po zmianę”. – W tym momencie braku-
je przede wszystkim rozwiązań, które  
są konieczne dla osób z niepełnospraw-
nością wzroku lub słuchu i też takich 
rozwiązań, które ułatwiają życie na pla-
ży i korzystanie z uroków morza nam 
wszystkim. Nasz projekt jest realizowany 
już od siedmiu lat, tematem dostępnych 
plaż zajmujemy się od 2015 roku. Co roku 
przechodzimy polskie wybrzeże na pie-
chotę, plażą albo ścieżkami rowerowymi 
lub deptakami. Od dwóch lat wysyła-
my zaproszenie do spotkania na plaży  
do osób, które zarządzają miejscowo-
ściami nadmorskimi, aby porozmawiać 
o stanie plaż w danej gminie czy mie-
ście – opisuje pomysłodawczyni akcji. 
Efektem całej akcji będą między inny-
mi stworzone przez jej uczestników re-
komendacje do planów modernizacji 
wejść na plaże. Jak opisują organiza-
torzy, głównym celem całej inicjatywy 
są „plaże, na których swój wolny czas 
mogą spędzać osoby z dziećmi, star-
sze, z różnego rodzaju niepełnospraw-
nościami, nie zakopując się w piasku 
i z pełnym dostępem do morza”.   
Gdynia jest partnerem projektu. Akcję 
„440 kilometrów po zmianę” wspiera 
też grono ambasadorek, wymieniając 
chociażby wokalistkę Monikę Kuszyńską, 
Agnieszkę Harasim czy Iwonę Krzyżak. ■

Kamil Złoch 
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Obecnie w Polsce działa blisko 800 środowiskowych domów samo-
pomocy (dane na koniec 2017 roku), oferujących prawie 30 tys. miejsc. 
Placówki podzielone są na kategorie: ŚDS typ A przeznaczony jest dla 
osób przewlekle psychicznie chorych, typ B dla osób z niepełnospraw-
nością intelektualną, a typ C dla uczestników z innymi przewlekłymi 
zaburzeniami czynności psychicznych. Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej poinformowało o utworzeniu nowego rodzaju 
środowiskowego domu samopomocy.

Wsparcie dla osób ze spektrum autyzmu
– Stworzenie środowiskowego domu pomocy społecznej dla osób 

z autyzmem było jednym z tematów, które pojawiały się na niemal 
wszystkich spotkaniach konsultacyjnych, które przeprowadzaliśmy. 
Uwzględniliśmy potrzeby osób ze spektrum autyzmu, które do pracy 
terapeutycznej i poprawy funkcjonowania potrzebują m.in. mniejszej 
liczebności, odpowiedniej organizacji przestrzeni – powiedziała minister 
Elżbieta Rafalska, podkreślając, że utworzenie nowego typu placówki 
jest realizacją wieloletnich oczekiwań środowiska osób z niepełno-
sprawnościami.

W środowiskowych domach samopomocy dla osób ze spektrum 
autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami (typ D) będą pokoje 
wyciszeń, które mają ułatwić uczestnikom radzenie sobie z nadmiarem 
bodźców. Projekt rozporządzenia zakłada również trening umiejętności 
komunikacyjnych (z wykorzystaniem alternatywnych wspomagających 
sposobów porozumiewania się) dla osób z problemami w komunika-
cji werbalnej.

– Chcemy ułatwić przyjmowanie do środowiskowych domów samopo-
mocy osób ze spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami. 
Wprowadzane rozwiązania poprawią funkcjonowanie osób z takimi 
dysfunkcjami już przebywających w ŚDS – dodała minister Rafalska.

zmiany w ŚDS-ach SPOłECZEńSTWO

Do istniejących typów środowiskowych domów samopomocy dołączy nowy, przeznaczony 
dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną. MRPIPS zapowiedziało 
również ułatwienia w funkcjonowaniu istniejących placówek oraz rozwiązania umożli-

wiające wyższe standardy świadczonych usług i wyposażenia ŚDS-ów.

http://www.razemztoba.plrazem z TOB¥Str. 14

lepsze funkcjonowanie placówek
Projekt rozporządzenia obejmuje inne zasady funk-

cjonowania środowiskowych domów samopomocy. 
Obecnie placówki zamykane są w okresie ferii letnich 
lub zimowych. Ministerstwo uwzględniło postulaty 
kierowników ŚDS-ów: zamknięcie placówki możliwe 
będzie w innym uzgodnionym z uczestnikami terminie.

Zwiększeniu bezpieczeństwa i ułatwieniu pracy tera-
peutycznej mają służyć ustalenia dotyczące liczby osób 
przebywających w placówkach (liczba dodatkowych osób 
skierowanych do ŚDS w związku z częstymi nieobecno-
ściami uczestników przekraczającymi 10 dni nie będzie 
mogła stanowić więcej niż 10% ogólnej liczby miejsc 
w domu) oraz zapewnienie nie mniej niż 1 pracownika 
na 3 uczestników w placówkach, w których przebywają 
osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. ■

Źródło: mpips.gov.pl
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Dopłacą do czynszu
PRAWO

Prezydent podpisał ustawę o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych 
w pierwszych latach najmu mieszkania. Program dopłat pokrywających część czynszu ruszy 
od początku 2019 r. Dopłaty będą udzielane do 15 lat, a ich wysokość to nawet kilkaset złotych.

Dopłaty otrzymają rodziny z dziećmi, ludzie młodzi, osoby niepełnosprawne i seniorzy. Konkretna pomoc finansowa dla osób 
o umiarkowanych i niższych dochodach w utrzymaniu wynajmowanych mieszkań przez długi czas trafi do chętnych niezależnie od tego, 
czy będą wynajmować mieszkanie od towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowej czy na rynku komercyjnym. 
–To pomoc, która zmniejszy koszty utrzymania mieszkania w początkowym okresie. Zaoszczędzone pieniądze rodzina przeznaczy 
na inne cele. W ten sposób ułatwiamy najem i zwiększamy możliwości docelowego wykupu. Opcję wykupu będzie można łączyć 
z otrzymywaniem dopłat – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. ■

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl
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Więcej od stycznia
PRACA

Płaca minimalna: 2220 zł, minimalna stawka godzinowa: 14,5 zł - takie kwoty wynagrodzeń od 
2019 r. przewiduje rząd w opublikowanym projekcie rozporządzenia. 

Kluczowe zmiany dotyczą ustawy 
Prawo budowlane, gdzie dostępność 
oznacza, że nowe wznoszone budynki 
użyteczności publicznej i wielorodzinne 
budynki mieszkalne będą uwzględniać 
potrzeby i możliwości osób o szczegól-
nej sytuacji życiowej, takich jak osoby 
z niepełnosprawnościami, osoby starsze 
czy rodziny z małymi dziećmi.

Nowa regulacja uwzględnia potrzeby 
osób z niepełnosprawnościami innymi 
niż wyłącznie niepełnosprawność ru-
chowa. Potrzeby takie opisuje artykuł 
1 Konwencji o prawach osób niepeł-
nosprawnych, sporządzonej w Nowym 
Jorku 13 grudnia 2006 r.

– Trzeba pamiętać, że w starzeją-
cym się społeczeństwie szybko wzrasta 
liczba osób o szczególnych potrzebach 
mieszkaniowych. Syndrom więźniów 
czwartego piętra doskonale obrazuje 
bariery z jakimi muszą się mierzyć osoby 
o ograniczonej sprawności, szczególnie 
seniorzy – powiedział minister inwesty-
cji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

– Dostępne mieszkanie i przyjazna 
przestrzeń lokalna to warunek samo-
dzielności i niezależności każdego z nas. 
Dlatego też zaproponowane przez rząd 
rozwiązania pomogą zapobiegać wyklu-

Specustawa mieszkaniowa poprawi dostępność? 

BEZ BARIER

Prezydent RP podpisał specustawę mieszkaniową, której priorytetem jest przyspieszenie 
budowy nowych budynków mieszkalnych. Zmiany dotyczą także wprowadzenia do prawa 
budowlanego w szerszym niż dotychczas zakresie wymogu dostępności.

czeniu osób starszych, osób z niepeł-
nosprawnościami i rodziców z dziećmi 
w wózkach – dodał wiceminister Ar-
tur Soboń.

W ustawie zawarto również wymóg 
zapewnienia minimalnego udziału lo-
kali mieszkalnych dostępnych dla osób 
o szczególnych potrzebach, co ozna-
cza, że przynajmniej część mieszkań 
będzie spełniała parametry, które po-
zwolą uznać je za dostępne. Dotyczy to 
w szczególności dźwigów osobowych, 
odpowiedniej szerokości korytarzy, drzwi 
bez progów, zarówno w części wspólnej 
budynku, jak i w mieszkaniach.

Spełnienie tych wymogów będzie 
wykazywane w projekcie architekto-
niczno-budowlanym, a organy nadzoru 
budowlanego będą zobowiązane do we-
ryfikowania projektu pod kątem zapew-
nienia dostępności na etapie kontroli 
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie. Ustawa wskazuje także, że 
odstępstwa od przepisów techniczno-bu-
dowlanych nie mogą wpłynąć w sposób 
negatywny na poziom dostępności wie-
lorodzinnych budynków mieszkalnych 
i obiektów użyteczności publicznej. ■
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Według rządowych szacunków, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę zwiększy dochody ok. 1,5 mln osób. Tylu zatru-
dniowych - na podstawie danych GUS - otrzymuje wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego. Regulacja wpłynie też na 
ok. 2,3 mln podmiotów gospodarczych, w tym ok. 2 mln mikrofirm, dla których zwiększą się koszty zatrudnienia. 

Płaca minimalna oraz stawka godzinowa wzrosną na mocy rządowego rozporządzenia, bo wcześniej nie udało się uzgodnić 
tych stawek w ramach Rady Dialogu Społecznego. Na rządową propozycję nie zgadzały się NSZZ „Solidarność” - związek propo-
nował podniesienie płacy minimalnej do co najmniej 2278,5 zł i OPZZ, które chciało, by wynosiła ona nie mniej niż 2383 zł.  ■

Źródło: Kurier PAP –www.kurier.pap.pl



Niepełnosprawni bezpiecznie kupią 
ZDROWIE

W Polsce dozwolona jest wysyłkowa sprzedaż leków bez recepty. Te wymagające recept 
lekarskich nadal są obięte zakazem. Niebawem w życie wejdą jednak przepisy zewala-
jące na sprzedaż wysyłkową leków osobom niepełnosprawnym.

Przyjadą pod sejm, by zamanifestować 
SPOłECZEńSTWO

Fundacja „Szansa dla Niewidomych” zapowiedziała, że w październiku przed budynkiem 
Sejmu RP zorganizowana zostanie manifestacja osób niewidomych i słabowidzących.  
Jej celem jest zwrócenie uwagi na ich problemy wynikające z niedostatecznej ilości udo-

godnień w naszym kraju.

http://www.razemztoba.plrazem z TOB¥Str. 16

Manifestacja po hasłem: „My nie wi-
dzimy nic, a Wy – czy widzicie nas?” 
dojdzie do skutku 15 października. Jej 
początek zaplanowano o godz. 9:30. Tego 
dnia przypada Międzynarodowy Dzień 
Białej Laski – święto niewidomych na ca-
łym świecie. Organizatorzy zapowiadają,  
że manifestacja będzie przebiegać spo-
kojnie.

Wśród postulatów jest kilka punktów, 
których realizacja pozwoli wielu oso-
bom lepiej funkcjonować m.in. w miej-
skiej przestrzeni. Niewidomi apelują 
o stworzenie ścieżek naprowadzających. 
Są to linie naklejane lub przywiercane  
do podłoża. Dzięki nim są w stanie 
bez problemów trafić na przystanek  
lub peron. Podczas konferencji prasowej 
zwrócono także uwagę na inne problemy.

– Co z prawdziwą edukacją, zatrud-
nieniem, dostępnością informacji i moż-
liwością realizacji osobistych ambicji? 
– pytają organizatorzy manifestacji. 

– Media informują o wynalazkach, 
ale nadal są one niedostępne dla więk-
szości środowiska. Według danych VFO, 
w Niemczech na zakup nowoczesnych 
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technologii otrzymuje wsparcie co roku 
około 1500 niewidomych i 15000 sła-
bowidzących, a w Polsce 10 razy mniej 
– przypomina fundacja.

Innym dobrym udogodnieniem by-
łyby także mapy dotykowe o dźwięko-
wych informatorach, pozwalające lepiej 
zorientować się w przestrzeni. Do dziś 
jest także zbyt mało budynków dosto-
sowanych właśnie do potrzeb niewido-

mych. W Polsce jest to zaledwie 0,5 proc. 
(1 budynek na 200). Stąd apel, by ilość 
odpowiednio dostosowanych budyn-
ków zwiększyć. Wśród postulatów jest 
także stworzenie instytutu rehabilitacji 
społecznej i zawodowej, którego celem 
miałoby być rozwiązywanie problemów 
osób z niepełnosprawnościami. ■

Źródło: szansadlaniewidomych.pl
Oprac. MM

20 lipca br. Sejm RP przegłosował no-
welizację ustawy o systemie informacji 
w ochronie zdrowia, która zezwala  
na internetową sprzedaż leków  
na  e-recepty. Znajduje się w niej też 
zapis nakazujący ministrowi zdrowia 

lek na receptę przez internet

wydanie roporządzenia. Ma ono za-
wierać listę leków wydawanych dzięki 
recepcie lekarskiej, nieupoważnionych 
do internetowej sprzedaży wysyłkowej. 
Ponadto muszą być wyszczególnione 
warunki wysyłkowej sprzedaży pro-

duktów, a także sposob ich dostarcze-
nia do chorych. Odpowiednio będą 
też musiały być przygotowane apteki 
i punkty apteczne prowadzące sprze-
daż wysłkową. Rozporządzeniem ma 
być też objęty okres przechowywania 
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Konkurs jest  skierowany do 
wszystkich seniorów prowadzą-
cych aktywny tryb życia. Aby wziąć 
w nim udział, wystarczy wypeł-
nić formularz dostępny na stronie  
adameddlaseniora.pl/konkurs oraz 
przesłać zgłoszenie.

Powinien znaleźć się w nim zwię-
złym opis własnej historii oraz zdjęcie. 
Organizatorzy czekają na opisy zajęć, 
w których seniorzy biorą udział, relacje 
z podróży, czy spotkań ze znajomymi, 
jak również podzielenie się spraw-
dzonymi sposobami na aktywny tryb 
życia. Wszystko to, aby zainspirować 
innych do działania.

Przy wyborze laureatów, jury weź-
mie pod uwagę kryteria, takie jak kre-
atywność autora, oryginalność czy 
inspirujący innych seniorów charak-
ter materiału.

Problem aktywizacji seniorów
Według prognoz ludności Głównego 

Urzędu Statystycznego na lata 2014-
2050, odsetek osób w wieku 65+ wynie-
sie w Polsce odpowiednio 18,9 proc.  
w 2020 r., 24,5 proc. w 2035 r., a w 2050 r.  
aż 32,7 proc. Niestety, jak wynika z Rzą-
dowego Programu na rzecz Aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014-2020, osoby w wieku 65+ 

konkurs „Historie Seniorów” 
SENIOR

W ramach programu społecznego „Adamed dla Seniora” wystartował konkurs „Historie 
Seniorów”. Jego laureaci otrzymają nagrody pieniężne w wysokości: 1500 zł – 1 miejsce, 
1000 zł – 2 miejsce, 800 zł – 3 miejsce. Wybrani autorzy zostaną zaproszeni do współ-

pracy przy tworzeniu nowopowstającego bloga senioralnego związanego z aktywnością seniorów.

w porównaniu do innych grup wie-
kowych najmniej czasu w ciągu doby 
poświęcają swoim zainteresowaniom  
– 0,5 proc., tj. 8 min.

Podjęcie przez seniorów działań wy-
kraczających poza codziennie potrzeby 
bytowe stanowi ogromne wyzwanie. 
Jedną z przyczyn niskiego zaanga-
żowania seniorów w życie społeczne 
są oferty nieuwzględniające ich do-
świadczeń życiowych i zawodowych, 
miejsca zamieszkania, możliwości, 

czy oczekiwań.
Uwzględniając przytoczone dane, 

konkurs powstał z chęci zachęcenia 
tych seniorów, którzy do tej pory nie 
rozwijali własnych pasji, do zainspi-
rowania się historiami innych oraz 
zmiany stylu życia.

Zgłoszenia w konkursie nadsyłać 
można do 31 października 2018 r. przy 
użyciu formularza dostępnego na stro-
nie adameddlaseniora.pl/konkurs. ■

Informacja prasowa
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lek na receptę przez internet

dokumentów związanych z prowadze-
niem sprzedaży wysyłkowej produk-
tów leczniczych.

Wysyłka będzie możliwa tylko dzięki 
wystawionej elektronicznej recepcie. 
Z udogodnienia będą mogły skorzystać 

osoby ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności. Pojawiło się pytanie, 
dlaczego taka możliwość ma być do-
stępna tylko dla niepełnosprawnych. 
Ministerstwo Zdrowia odpowada,  
że obecny system, dzięki któremu 

możliwa będzie sprzedaż leków na e-
-recepty, nie jest przygotowany na tak 
dużą zmianę. Ustawa wejdzie w życie 
z dniem 1 stycznia 2019 roku. ■

MM



„złota rączka” dla seniora SPOłECZEńSTWO

Zepsute zawiasy? Cieknący kran? Zacinający się zamek? To problemy, z którymi nie muszą 
mierzyć się samotni krakowscy seniorzy. W ramach miejskiego programu mogą liczyć  
na nieodpłatną pomoc fachowców.

http://www.razemztoba.plrazem z TOB¥Str. 18

Z pomocy „złotej rączki” w drobnych 
naprawach mogą skorzystać osoby  
po 60 roku życia (przede wszystkim 
samotne i niepełnosprawne), które 
prowadzą jednoosobowe gospodar-
stwo domowe. Seniorzy ubiegający się 
o wsparcie zobowiązani są dostarczyć 
materiały umożliwiające pracę (np. sili-
kon czy uszczelki), natomiast narzędzia 
zapewnia realizator programu. Pomoc 
udzielana jest bezpłatnie (wyłącznie 
w miejscu zamieszkania osoby starszej). 
Żeby z niej skorzystać, należy zadzwo-
nić pod numer 12 616 78 14 i przekazać 
wszelkie niezbędne informacje, tj. rodzaj 
pomocy, opis sytuacji oraz dane kontak-
towe. Po zweryfikowaniu czy zgłoszenie 
kwalifikuje się do nieodpłatnego wspar-
cia, z seniorem skontaktuje się fachowiec 
i umówi wizytę.

Zakres udzielanej pomocy jest bar-
dzo szeroki – obejmuje m.in.: prace 
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naprawcze dokonywane w łazienkach  
(np. uszczelnianie przecieków przy wan-
nach, wymianę pokręteł baterii, słucha-
wek prysznicowych i innych elementów, 
udrożnienie odpływów), usługi związane 
z montażem mebli, wymianą zamków 
i klamek w drzwiach, wieszanie obrazów 
czy karniszy oraz wiele innych napraw.

Program, który ułatwi życie osobom 
starszym, realizowany jest przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 
przy wsparciu Biura Miejskiego Ośrod-
ka Wspierania Inicjatyw Społecznych  
(w ramach działań Referatu ds. Młodzieży 
i Seniorów). ■

Źródło: dlaseniora.krakow.pl

Wyjątkowa kawiarenka w CzęstochowieSENIOR

Akcja „Kawiarenka dla Seniora” cieszy się coraz większą popularnością. Do tej pory wydano 
już ok. 1200 kuponów. Jest to rekordowy wynik w porównaniu do lat poprzednich.

Inicjatywy spajające lokalną społeczność podobają się miesz-
kańcom Częstochowy. W każdym tygodniu tegorocznej edycji 
seniorzy wybierają od 120 do 180 kuponów.

Aby wziąć udział w akcji, nie są wymagane żadne formalności 
- należy jedynie pobrać kupon do wybranego lokalu, w jednym 
z wyznaczonych punktów. Jedyny warunek - trzeba być często-
chowianką/częstochowianinem i mieć ukończone 60 lat.

W tym roku aż 16 częstochowskich restauratorów zaprosiło  
do swoich lokali seniorów, którzy – płacąc symboliczną złotówkę 
– mogą sympatycznie spędzić tam wolny czas przy filiżance kawy 
i herbaty. Akcja pomaga włączyć seniorów w życie społeczne 
miasta i zachęcić ich do aktywności.

Inicjatywa wpisuje się w program „Częstochowa wspiera 
Seniorów”, w ramach którego dojrzali mieszkańcy miasta mają 
być otoczeni jeszcze większą opieką i wsparciem. Program jest 
realizowany w trzech sferach: zdrowie i bezpieczeństwo, aktyw-
ność społeczna (w tym: kultura, rekreacja, wsparcie) oraz rozwój 
osobisty (w tym działania międzypokoleniowe).

W tym roku z akcji korzystają nie tylko seniorzy indywidu-
alnie, ale także mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej przy  
ul. Kontkiewicza, dla których wspólne „kawiarenkowe” wyjazdy 
stały się już sympatyczną tradycją. Zgłaszają się także przed-

stawiciele częstochowskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów.

Do akcji można dołączyć w dowolnym momencie. Zainteresowani 
przedstawiciele kawiarni, klubów i restauracji, mogą kontaktować 
się z pracownikami Sekcji Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 13, pokój nr 3, tel. 34 322 40 79. ■

Źródło: Kurier PAP - www.kurier.pap.pl
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Projekt zakłada przede wszystkim udoskonalenie pracy nauczyciela 
w zakresie pracy z dzieckiem z autyzmem, a tym samym podniesienie 
atrakcyjności, aktywności i kreatywności  szkoły. Uczestnicy pozy-
skali wiedzę niezbędną do aktywnej i wydajnej pracy. Do głównych 
obszarów, którymi zajmowali się należy zaliczyć: praca z dzieckiem 
z autyzmem – formy i metody, radzenie sobie z agresją i autoagre-
sją wśród dzieci z autyzmem, systemy edukacyjne,  podniesienie 
prestiżu szkoły, współpraca zespołowa oraz nadanie szkole euro-
pejskiego charakteru.

Wyjazdy na szkolenia za granicą są okazją do podniesienia kwa-
lifikacji oraz kompetencji zawodowych dla nauczycieli. Uczestnicy 
mobilności zgromadzili szeroką wiedzę metodyczną, a także językową. 
Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na jego uczestników i stała 
się cennym źródłem nowej wiedzy. Każdy z nich nabył nowych umie-
jętności i podniósł swoje kwalifikacje w zakresie pedagogiki, dydak-
tyki oraz metodyki pracy z dzieckiem z autyzmem – poinformowali 
organizatorzy. Szkolenie, które odbyło się w dniach 30.07-03.08.2018, 
przeprowadzono w formie warsztatowej z elementami wykładu. 

To nie pierwszy raz, gdy nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 rozwijają swoje kompetencje poprzez 
obserwacje rozwiązań stosowanych w innych krajach. Na początku 
tego roku odwiedzili również Wielką Brytanię.

– Ta wizyta pozwoliła zobaczyć jak wiele podobieństw łączy 
wszystkie placówki, a jednocześnie co jeszcze można udoskonalić. 
Wymiana była bardzo owocna i przyczyniła się do szerszej współ-
pracy – mówiła Ewelina Deja.

Nauczyciele SOSW nr 1 na Sycylii 
EDUKACJA

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Elblągu, od września 2017r., w ra-
mach programu POWER, realizowany jest projekt „Autyzm – Nowe Wyzwania, Nowe 
Horyzonty”. W jego ramach grupa pięciu nauczycieli uczestniczyła w szkoleniu z zakresu 

pracy z dzieckiem z autyzmem, które odbyło się na Sycylii. Celem szkolenia było dostarczenie 
niezbędnej wiedzy pozwalającej zrozumieć trudności dziecka z autyzmem.
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Więcej na temat brytyjskich i włoskich podróży 
nauczycieli z SOSW nr 1 można przeczytać na razemz-
toba.pl. ■
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Pomaganie przez ubieranie 
SPOłECZEńSTWO

Każdy z nas, robiąc porządki w szafie, może pomóc! Po sukcesie marcowej edycji inicjatywa 
„Pomaganie przez ubranie” na stałe zagościła w Centrum Handlowym Ogrody. Na terenie 

galerii  pojawiły się specjalne kontenery, w których można zostawić niepotrzebną już odzież. 
Wsparcie finansowe uzyskane w wyniku zbiórki ubrań zostanie przekazane na potrzeby niepeł-
nosprawnych podopiecznych Fundacji Elbląg.

Jeszcze nigdy porządki we własnej 
garderobie nie były tak pożyteczne. Ro-
biąc miejsce na nowe ubrania, możesz 
przekazać potrzebującym to, czego już 
nie nosisz. Wystarczy podczas wizyty 
w CH Ogrody pozostawić odzież w ozna-
kowanych, dedykowanych do tego celu 
kontenerach znajdujących się na parkin-
gach na poziomie –1 oraz +2, a także przy 
wejściu do centrum od ul. Żyrardowskiej.

– Cieszymy się, że możemy współpra-
cować z takim partnerem jak Centrum 
Handlowe Ogrody. Dzięki tej koope-
racji możemy dodatkowo wspomagać 
naszych najmłodszych podopiecznych 
– mówi Prezes Fundacji Elbląg Krzysz-
tof Grablewski. – Środki finansowe są 
przekazywane na Fundusz Dzieci Niepeł-
nosprawnych „Słonik” Fundacji Elbląg, 
z którego są fundowane stypendia dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
oraz udzielana jest doraźna pomoc pod-
opiecznym fundacji – tłumaczy.

Wnioski o stypendium „Słonik”, któ-
re ma na celu wsparcie młodych ludzi 
w edukacji, można składać do 7 września. 

–  Takie akcje mają ogromne znacze-
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nie, pozwalają młodym ludziom z nie-
pełnosprawnościami wyrównać szanse 
w dostępie do wykształcenia. Katalog 
jest bardzo szeroki, środki przekazane 
stypendystom mogą być wykorzystane 
na książki, opłaty za internat lub dojazd 
do szkoły, materiały piśmiennicze, kursy 
– wylicza Karolina Meszko z Fundacji 
Elbląg. – Mamy nadzieję, że odbiór bę-
dzie pozytywny i coraz szersze grono 
mieszkańców zaangażuje się w akcję. To 
dobra motywacja do porządków w sza-
fach, a dzięki temu nasi podopieczni 
skorzystają z lepszej pomocy – dodaje.

Rozpoczęta zbiórka to kontynuacja 
akcji zainaugurowanej w marcu b.r. 
W jej wyniku Fundacja otrzymała kwo-
tę 1069,50 zł. Im większe zaangażowa-
nie mieszkańców Elbląga, tym większa 
kwota zebrana na rzecz dzieci. Za każdy 
kilogram odzieży ze zbiórki Fundacja 
otrzyma 50 gr.

Do kontenerów można wrzucać:
– odzież damską i męską (bluzki, 

spodnie, spodenki, spódnice, sukienki, 
koszule, swetry, bluzy, biustonosze, nową 

bieliznę, nowe skarpetki, płaszcze, kurt-
ki, kompletne garnitury, czapki, szaliki, 
apaszki);

– odzież dziecięcą i niemowlęcą;
– odzież sportową;
– torby, torebki, paski i biżuterię;
– tekstylia domowe (pościel, kolo-

rowe ręczniki, firany, zasłony, obrusy, 
szlafroki);

– obuwie damskie, męskie i dziecięce.

jakiego rodzaju garderoby nie 
należy wrzucać do kontenerów?

– rzeczy brudnych, mokrych, zatę-
chłych;

– odzieży odbarwionej, poplamionej, 
zmechaconej;

– ubrań, które są podarte, dziurawe 
i poprute;

– rzeczy w sierści zwierząt i nieprzy-
jemnie pachnących;

– kołder, poduszek i dywanów. ■

Joanna Cybulska, MS
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Są schody, ale liczy się cel 
SPOłECZEńSTWO

Schody w tym przypadku mają dosłowne znaczenie. Osoby niepełnosprawne, które chcą 
dostać się na elbląską strzelnicę, potrzebują pomocy osób trzecich. Utrudnione wejście  
do obiektu przy ulicy Robotniczej stanowi dla nich nie lada problem. To jednak nie stoi  

na przeszkodzie Januszowi Florkowi, który drużynowo zajął trzecie miejsce podczas Mistrzostw Europy.

Elbląski medalista Janusz Florek  
od lat spełnia się w sportowym strzelaniu. 
Ta dziedzina sportu wśród niepełno-
sprawnych rządzi się swoimi zasadami.

– Dla karabiniarzy są specjalne sie-
dziska, jeśli jest taka potrzeba można 
korzystać z wózków. Wszystko jest opisa-
ne w regulaminach międzynarodowych. 
Mimo mojej niepełnosprawności mogę 
spełniać się w tym sporcie – mówi Ja-
nusz Florek.

Elblążanin zdobył liczne medale pod-
czas mistrzostw Polski, a największym 
sukcesem w jego karierze było zajęcie 
trzeciego miejsca podczas Mistrzostw Eu-
ropy w 2002 roku. Nad precyzją strzałów 
sportowiec pracuje pod okiem trenerów 
elbląskiego klubu Orzeł. Sama strzel-

nica ma bardzo dobrą infrastrukturę 
dla niepełnosprawnych, ale problemem 
jest dojście do niej. Do tego w ostatnim 
czasie strzelcy musieli się przenieść się 

do piwnicy. Sytuację komentuje Bartosz 
Czerniawski, trener kadry wojewódzkiej:

- Osoby przemieszczające się na wóz-
kach inwalidzkich mają utrudniony 
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Forma i tematyka zgłaszanych prac literackich jest dowolna. Kandydat do zwy-
cięstwa powinien być elblążaninem lub osobą związaną z Elblągiem, a także mieć 
ukończony 16. rok życia. Kapituła konkursu wyłoni najlepszych w dwóch kategoriach.

Ci, którzy wydali swoje dzieło w ubiegłym roku, mogą powalczyć o miano autora 
„Elbląskiej Książki Roku 2017”. Obok tytułu autor otrzymuje nagrodę finansową 
w wysokości nie mniejszej niż 2000 zł. Z kolei ci, którzy chcą poddać pod ocenę 
literackiego jury swój rękopis, mają szansę wydać swoje dzieło z finansów Fundacji 
Elbląg – ta nagroda czeka na kandydatów do tytułu „Elbląskiego Rękopisu Roku 2017”.

Prace literackie wraz z wnioskiem zgłoszeniowym i załącznikami przyjmuje biuro 
Fundacji Elbląg – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, ul. Związku 
Jaszczurczego 17. Termin przyjmowania prac upływa 14 września 2018 r. Regulamin 
Konkursu, formularz zgłoszeniowy i załączniki znajdują się na stronie internetowej 
Fundacji. ■

konkurs literacki Fundacji elbląg
ELBLąG

Piętnasta edycja Konkursu Literackiego Fundacji Elbląg poszukuje mistrzów pióra. Liczy 
na miłośników słowa, z dorobkiem literackim mniejszym i większym. Oczekuje dzieł in-
spirujących, tworzonych z pasją i przy wielkiej staranności. Prace w dwóch kategoriach 

przyjmowane są do 14 września w biurze fundacji.

anna PawElEc
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Joanna SIuDak
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Jakub SawIckI

Elbląscy policjanci doskonale wiedzą, 
że powiedzenie „Dobre serce nie wycho-
dzi z mody” jest i będzie aktualne. Starszy 
aspirant Patryk Kiedrowski i młodszy 
aspirant Krzysztof Kaszyc to dzielnicowi 
z drugiego rewiru. Podczas obchodu 
spotkali kobietę, która przekazała im 
ubrania i zabawki dla dzieci. Prośba pani, 
która prowadziła wcześniej rodzinę za-
stępczą, była jasna: „przekażcie panowie 
te rzeczy potrzebującym … wy będziecie 
wiedzieli najlepiej komu i gdzie”. Mun-
durowi zebrali wszystko w 7 wielkich 
worków, które trafiły do najmłodszych 
z punktu przedszkolnego przy Specjal-
nym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym 
nr 1 w Elblągu. Część z nich trafi także  
do innych placówek pomocowych.

To nie pierwszy raz kiedy stróże pra-
wa z Elbląga niosą pomoc. W ubiegłym 
roku trzech mężczyzn, w tym policjant 
z Elbląga (aspirant sztabowy Jarosław 
Wojtowicz), podjęto wyzwanie przepły-

Dobre serce nie wychodzi z mody 
ELBLąG

Spodnie, sukienki, buty i mnóstwo zabawek. Dzielnicowi z drugiego rewiru przekazali po-
trzebującym dzieciom ubrania i zabawki. Wszystko to dostali od kobiety, która prowadziła 
wcześniej rodzinę zastępczą. Spotkali ją podczas obchodu. To nie pierwszy raz kiedy poli-

cjanci z Elbląga udzielają się dobroczynnie.

nięcia na deskach SUP Kanału Elbląskie-
go z Ostródy do Elbląga. Wszystko to dla  
2-letniej Mai Miros, która od urodze-
nia jest niewidoma. Akcja miała na celu 
wsparcie jej leczenia. Udało się. Rodzice 
pozyskali fundusze na rehabilitację.

Kolejny przykład ofiarności stróżów 
prawa z Elbląga prezentuje aspirant 
sztabowy Radosław Apanowicz. Poli-
cjant, który wspólnie z żoną i przyjaciół-

mi wspiera najbardziej potrzebujących 
na terenie miasta i powiatu elbląskiego. 
Grupa „Oddam Obiad”, w której działa, 
pomogła już niejednej rodzinie stanąć  
na nogi. Mają jeden cel – niemarnowanie 
jedzenia i dzielenie się tym czym mogą. 
Grupa działa na facebooku i zrzesza kilka 
tysięcy elblążan, którzy dzielą się dosłow-
nie wszystkim. ■
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dostęp do strzelnicy. Klatka schodowa 
liczy wiele schodów. Jedną furtką jest 
wejście boczne, niemniej jednak tam 
również jest dość pokaźny schodek, który  
dla takich osób jest nie do pokonania 
samodzielnie. Sama strzelnica natomiast 
jest przestronna i gotowa do przyjęcia 
osób niepełnosprawnych. Do niedaw-
na mieliśmy lepszą sytuację z dostę-

pem, gdyż strzelnica była na parterze 
w budynku basenu miejskiego przy uli-
cy Robotniczej. Teraz znajdujemy się 
w piwnicy tego pomieszczenia.

Trening z osobą niepełnosprawną 
różni się kilkoma kwestiami. Tak zwane 
„postawy” należy dobierać zgodnie z nie-
pełnosprawnością zawodników. W każ-
dym przypadku trener pełni funkcję 

asystenta i pomocnika. Zawodnicy mają 
dużo sprzętu, który należy przenosić  
i to dla niepełnosprawnych może również 
stanowić utrudnienie.

Niestety, jak udało nam się ustalić, 
w najbliższym czasie elbląska strzelni-
ca nie przejdzie żadnego gruntownego 
remontu. ■
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Myślisz o dofinansowaniu? złóż wniosek!
ELBLąG 

Prezydent Elbląga informuje, że w dalszym ciągu można składać wnioski o dotacje na in-
westycje służące: ochronie powietrza (dofinansowania do wymiany systemu ogrzewania), 
ochronie wód i powierzchni ziemi (dofinansowania podłączenia do sieci kanalizacyjnej) 

oraz mające na celu usunięcie szkodliwego azbestu, które realizowane będą w 2018 roku.

Elbląskie organizacje pozarządowe to 
setki specjalistów, pasjonatów i hobby-
stów, realizujących inicjatywy, z którymi 
zetknął się niemal każdy mieszkaniec 
naszego miasta. Trudno wskazać sferę 
życia elblążan, w której nie spotykaliby 
się z działalnością stowarzyszeń i orga-
nizacji. Podejmują działania na rzecz 
potrzebujących, organizują wydarzenia 
kulturalne, integrują mieszkańców, edu-
kują, wspierają utalentowaną młodzież, 

RaFał NaRNicKi 

Po raz piętnasty wybiorą 

POZARZąDOWO 

27 września 2018 podczas uroczystej gali w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych 
w Elblągu po raz piętnasty zostanie wręczona nagroda w Konkursie im. dr Aleksandry 
Gabrysiak na najlepszą inicjatywę elbląskich organizacji pozarządowych.

pracują na rzecz zachowania dziedzic-
twa kulturowego i ochrony przyrody 
naszego regionu. Wyjątkowym sposo-
bem docenienia ich pracy jest nagroda 
w Konkursie im. dr Aleksandry Gabry-
siak na najlepszą inicjatywę elbląskich 
organizacji pozarządowych.

Decyzję o tym, która z elbląskich 
inicjatyw najpełniej odpowiadała na 
potrzeby mieszkańców, podejmie komi-
sja złożona z przedstawicieli elbląskich 
organizacji pozarządowych oraz Urzędu 
Miejskiego. Zwycięzca zostanie uhonoro-

wany statuetką oraz nagrodą pieniężną 
w wysokości 2 tys. zł.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 
27 września 2018 podczas uroczystej gali 
w Zespole Państwowych Szkół Muzycz-
nych w Elblągu. Początek o godz. 17:30.

Konkurs organizowany jest  przez 
Radę Elbląskich Organizacji Pozarzą-
dowych, obsługę organizacyjną zapewnia 
Centrum Organizacji Pozarządowych 
w Elblągu. ■

najlepszą elbląską organizację

Wnioski można pobrać w Urzędzie 
Miasta w Elblągu przy ul. łączności 1 
w Biurze Obsługi Interesanta - Budynek 
główny „A” (pok. nr 101), w Referacie 
Ochrony Środowiska – Budynek „B” 

(pok. 242-244) oraz drogą internetową. 
Wnioski rozpatrywane są według kolej-
ności ich wpływu do Urzędu, do czasu 
wyczerpania rocznego limitu środków 
zabezpieczonych w budżecie Gminy na 
ten cel, nie później jednak niż do 31 paź-
dziernika 2018 roku.

Szczegółowe informacje, porady dla 
mieszkańców starających się o uzyskanie 
dotacji i inne przydatne wiadomości 
znajdziesz na stronie Urzędu Miasta oraz 
na razemztoba.pl. ■

łuKasZ mieRZejewsKi
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Piknik pod Żaglami bez żagli 

ELBLąG

Na tegorocznym Pikniku pod Żaglami żagle były tylko w nazwie, ale tradycji stało się zadość. 
W elbląskim Kole Polskiego Związku Niewidomych toczy się aktywne życie.

Piknik pod Żaglami to już wieloletnia tradycja elbląskiego 
koła PZN. Dotychczas współorganizatorem imprezy był za-
przyjaźniony Jachtklub, który zapraszał członków koła i ich 
rodziny na przystań w Nadbrzeżu. Niestety, w tym roku przystań 
nie jest już w dyspozycji tych żeglarzy. Nie chcąc rezygnować 
z tradycji, w nadziei, że ta współpraca jeszcze się odnowi, Za-
rząd Koła tegoroczny piknik zorganizował w swojej siedzibie, 
a zamiast przejażdżek żaglówkami odbył się rejs statkiem  
po rzece Elbląg. Pozostała część programu, zaplanowana  
na terenie zielonym przy siedzibie koła, z powodu deszczu 
musiała odbyć się pod dachem. Mimo to było wesoło: dzieci 
bawiły się w konkursach na najładniejsze rysunki, wierszyki 
i piosenki, dorośli delektowali się przygotowanym poczęstun-
kiem i podśpiewywali szanty, grane i śpiewane przez członków 
zespołu „Uśmiech”. Spotkanie stało się okazją do zasięgnięcia 
informacji, co dzieje się aktualnie w kole, które pod obecnym 
zarządem jest bardo aktywne.

Szkolenia, warsztaty, wycieczki
Rozmowa z Janiną Maksymowicz – prezes i Marianną Zie-

lińską – wiceprezes zaczęła się od wystawy pięknej biżuterii 
w biurze koła. Jak się okazało, był to plon warsztatów flory-
stycznych, w których uczestniczyło 8 członków elbląskiego 
koła PZN, zorganizowanych przez Okręg w Olsztynie, w ramach 
projektu „Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich 
rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, który 
obejmuje szkolenia i warsztaty o różnej tematyce, w tym arte-
terapię. W tym roku członkowie PZN z Elbląga wezmą jeszcze 
udział w warsztatach komputerowych pierwszego i drugiego 
stopnia, nauki Braille’a, a sześcioosobowa grupa już ćwiczyła 
czynności dnia powszedniego, włącznie z tym, jak posługiwać 
się białą laską. Obie panie już cieszą się na tegoroczną no-
wość – kurs nakrywania do stołu, który odbędzie się jesienią. 
W ramach tego samego projektu jest też przewidziany wyjazd 
na wycieczkę czterodniową na Podlasie.

Koło zyskało sobie dobrą opinię, zgłasza się coraz więcej 
kandydatów na członków. W poprzednich latach przybywało 
10–12 osób rocznie, w pierwszej połowie tego roku jest już 
16 nowych osób, co ważne, aktywnych, m.in. te nowe osoby 
pojechały już na warsztaty florystyczne i arteterapii, część 
z nich została zakwalifikowana na szkolenie podstawowe  
do Bydgoszczy. Okręg w Olsztynie podobno dziwi się, że kiedy 
zadzwoni do Elbląga z jakąś propozycją, nigdy nie spotyka się 
z odmową, tylko słyszy pytanie, ile jest miejsc do wykorzystania 
i zawsze jest ich za mało – co nie jest wśród kół PZN powszechne. 
Ważnym, cały rok wyczekiwanym punktem programu koła, jest 
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turnus rehabilitacyjny. W tym roku 60-osobowa grupa 
była w ośrodku Leśna Polana w Ustroniu Morskim, który 
zrobił na nich bardzo dobre wrażenie – piękny, świetnie 
przygotowany dla osób niepełnosprawnych i nie taki 
drogi. Niestety, niewiele osób dostało dofinansowanie  
na ten turnus, większość musiała zapłacić za pobyt z wła-
snych środków, zbieranych przez cały rok. Obecnie już 
trwają przygotowania do spotkania świątecznego ludzi 
samotnych z okazji Wigilii i Sylwestra. Jest już nawet lista,  
na którą zapisanych zostało 50 osób.

W zdrowym ciele zdrowy duch
Koło dba też o dobrą formę fizyczną swoich członków. 

W Elblągu razem z kołem funkcjonuje elbląski oddział 
organizacji sportowej niewidomych – ELCROSS. Dzięki 
temu z niektórych ofert PZN mogą korzystać podwójnie 
– i jako koło, i jako ELCROSS. Tak jest np. w wypadku 
basenu, gdzie koło pozyskało dotację na zakup karnetu. 
Basen przyciąga coraz więcej ludzi, nie brakuje też chęt-
nych do spacerów z kijkami do nordic walking, które koło 
otrzymało również w ramach wsparcia z Olsztyna. 

– Bardzo nas to cieszy – mówią moje rozmówczynie  
ludzie wychodzą z domu, rozwijają się, jest ruch.

ELCROSS to drugie, poza kołem, pole bardzo aktywnej 
działalności PZN w Elblągu. Ogólnopolski CROSS w tym 
roku organizuje około 100 różnych imprez. Elbląska gru-
pa była już na dwutygodniowym szkoleniu z bowlingu, 
w dwutygodniowym szkoleniu w kręglach klasycznych, 
inna grupa była na obozie konnym, część na obozie że-
glarskim, 5 osób uczestniczyło w szkoleniu brydżowym, 
teraz jadą do Suwałk na szkolenie warcabowo-szachowe. 

TeResa BocheŃsKa
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Do tego są turnieje ogólnopolskie, w których elblążanie też 
biorą udział – w tym roku byli w Firleju koło Lublina, w Su-
wałkach, w Ustce. W takich imprezach wzięło udział około  
40 osób i zawsze są chętni. A w tym roku ELCROSS sam orga-
nizuje ogólnopolski turniej warcabowy w Krynicy Morskiej. 
– Dzięki temu, że prowadzimy jednocześnie koło i CROSS 
jest nam łatwiej, bo jest łatwiejsza komunikacja między nami 
i naszymi członkami – mówi pani Janina.

Problem z diagnozowaniem dzieci
Zarząd martwi się tylko, że koło się starzeje. Nowi człon-

kowie to też z reguły osoby 50+. Na pytanie, czy nie ma już 
dzieci z wadami wzroku, pani Janina mówi:– bardzo dużo jest 
dzieci z wadami wzroku, tylko, że często nie mają orzeczenia, 
bo lekarze patrzą na to trochę inaczej niż my. Może nie powin-
nam nic mówić przeciwko okulistom, ale jest tak, że dopiero  
gdy dziecko zaczyna tracić zupełnie wzrok, oni są w stanie 
zająć się dzieckiem. Brakuje wczesnej diagnostyki. Mamy teraz 
dwoje dzieci – rodzeństwo, które chcemy przyjąć do Związku, 
ale nie dostały orzeczenia. Ich mama odwołuje się już chyba  
do najwyższej instancji, bo nie chcą im go przyznać. Jedno 
dziecko jest jednooczne i ma w drugim oku jaskrę, a leka-
rze twierdzą, że to nie jest niepełnosprawność. To jest jakieś 
nieporozumienie. Zauważyłyśmy, że w ogóle dla lekarzy nie-
pełnosprawność jest wtedy, gdy ktoś porusza się na wózku 
inwalidzkim, albo ma kule. A tego, że źle widzi, źle słyszy,  
nie uznaje się za niepełnosprawność– dodaje.

Nie ma szacunku dla białej laski?
Wydawało by się, że biała laska powinna budzić szacunek 

i szczególną uwagę. Okazuje się, że nie zawsze. W Elblągu  
na ulicy 12 Lutego jest wąski chodnik, po którym jeżdżą rowery 
jak szalone – jak mówią moje rozmówczynie. Pani Janka została 
potrącona przez taki rower, mimo że miała białą laskę. Innego 
dnia w ich kolegę Andrzeja, który też szedł z białą laską, inny 
rowerzysta uderzył tak mocno, że połamał mu tę laskę. Panie 
występowały do inspektoratu ruchu drogowego z prośbą, żeby 
postawić na tym chodniku znak zakazu jazdy rowerem, co jest 
tym bardziej uzasadnione, że po drugiej stronie ulicy jest ścieżka 
rowerowa. Organizatorzy ruchu stwierdzili, że nie ma takiego 
znaku. Dzwoniły do Urzędu Miasta, do Wydziału Ruchu – bez 
skutku. Nie pomogła też interwencja u radnej. 

– W końcu im powiedziałam – mówi pani Janka –żeby 
wyznaczyli ścieżkę dla pieszych. Bo jest ścieżka dla rowerów, 
jest droga dla samochodów, a nic nie ma dla pieszych. A skoro 
nie ma odpowiedniego znaku, niech postawią dwóch harcerzy 
z odpowiednimi emblematami na początku i na końcu ulicy, 
jak to kiedyś bywało, niech zatrzymują rowery – a po tygodniu, 
dwóch, ludzie się przyzwyczają. To nie jest brak rozwiązań, 
tylko dobrej woli – uważają członkowie koła.

Dla białej laski nie ma szacunku – twierdzą członkowie 
Związku Niewidomych. Może dlatego osoby niedowidzące rzadko 
z niej korzystają, zwłaszcza wtedy, gdy są na tyle zrehabilito-
wane, żeby sobie bez niej poradzić. Jednak panie z Zarządu 
koła uważają, że biała laska jest potrzebna i starają się zachęcić 
swoich członków do jej używania. Pani Marianna w tym celu 
kupuje czekoladki w kształcie euro i rozdaje je tym członkom 

koła, którzy przyjdą z białą laską na spotkanie. – Drobne, 
ale znaczące – mówi.

Przede wszystkim edukacja
– Najważniejsza jest edukacja. Na spotkania ponie-

działkowe zapraszamy jakiegoś specjalistę, np. prawnika  
czy kogoś takiego i najpierw jest edukacja, a potem sprawy 
bieżące – mówi pani Marianna.

Edukować też trzeba osoby widzące. Najlepiej zacząć  
od dzieci. Koło nawiązało kontakt ze szkołami. Członkowie 
koła w zeszłym roku byli w szkole na Wyżynnej, przez cały 
dzień we wszystkich klasach po kolei prezentowali sprzęt 
rehabilitacyjny, mówili o chorobach oczu, jak pomóc nie-
widomemu. Szkoły przychodzą też do nich, np. w ramach 
drzwi otwartych – odwiedziło ich m.in. gimnazjum nr 5, 
Szkoła Podstawowa nr 21. Nawiązali nawet współpracę 
z przedszkolem, które również złożyło wizytę w kole. 
Mają też swój program edukacji urzędników – N jak nie-
widomy w urzędzie. Panie Janina i Marianna były m.in. 
na spotkaniu z pracownikami ZUS i Urzędu Skarbowego. 

– Zaskoczenie było ogromne, niewiedzą tych ludzi. 
Przecież to pracownicy urzędu! – opowiadały o ZUS. 
A w Urzędzie Skarbowym bardzo szybko po ich wizycie 
naklejono na schodach paski, tyle, że nie z tej strony  
– na dole, a nie na górze. Wiceprezydent miasta obiecał, że 
zorganizuje spotkania przedstawicieli koła z pracownika-
mi Urzędu Miejskiego, jednak skończyło się na obietnicy.  
Za to gdy oddawano do użytku przejścia drogowe, wy-
konawcy przychodzili do koła po konsultacje w sprawie 
sygnałów dźwiękowych: jaki dzwonek, jak ustawić, jakie 
natężenie. – Jak ktoś chce, to potrafi współpracować  
– mówi pani Janka. Dużą rolę odegrała wystawa dzieł 
wykonanych przez niewidomych, przygotowana w ZUS. 
Jak opowiadają obie panie, ludzie zobaczyli, że obrazy 
można oglądać ręką, docierało do nich, że niewidomy może 
zrobić taki obraz i przekazać to normalnie widzącemu. 
To była dobra akcja, która trafiała do ludzi. Marzeniem 
członków koła jest, aby lokalna telewizja co jakiś czas 
wyemitowała świetny, ich zdaniem, 8.minutowy spot  
pt. „N jak niewidomy”, który uczy, na czym polegają ogra-
niczenia i jak pomóc w różnych sytuacjach osobom nie-
widomym.

koło zaprasza
Na piętrze willi przy Traugutta 48 codziennie coś się 

dzieje: w poniedziałki – spotkania członków, we wtorki  
– próba działającego przy kole zespołu wokalnego 
„Uśmiech”, w środy – szachy i warcaby, w czwartki  
– bowling, w piątki inne zajęcia, w soboty – basen. Do 
grona członków może dołączyć każda osoba posiadająca 
orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wadę 
wzroku. Może przyjść sama, mogą ją przyprowadzić krewni 
lub przyjaciele – na pewno nie pożałuje. Panie Janina 
i Marianna serdecznie zapraszają. ■



Święto Chleba po raz trzynasty
ELBLąG

Na przełomie sierpnia i września odbędzie się Elbląskie Święto Chleba. Tegoroczna edycja 
wydarzenia jest już trzynastą. Podczas trzech dni Święta będzie można spróbować wy-
pieków z różnych zakątków Polski, a także z zagranicy. Nie zabraknie koncertów, wystaw 

i prezentacji artystycznych.
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Tradycyjnie już, pod koniec wakacji, w Elblągu organizowane 
będzie Święto Chleba. W tym roku w dniach 31 sierpnia – 2 września.

– Podobnie jak w latach poprzednich postaraliśmy się, aby  
Elbląskie Dni Chleba odbyły się przy udziale wielu imprez, mam 
nadzieję atrakcyjnych, w których będą mogli i mieszkańcy i go-
ście uczestniczyć – mówi prezydent Elbląga, Witold Wróblewski. 
– Mamy w tym roku już potwierdzonych 160 wystawców. Będą  
to i osoby fizyczne, i firmy, które będą w naszym mieście w czasie 
Dni Chleba prezentować swoje różne wyroby. Będą to wyroby 
z różnych części kraju, z zagranicy, a także rękodzieła. Jestem 
przekonany, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Pierwszego dnia XIII Elbląskiego Święta Chleba  
na scenie zaprezentują się dzieci i młodzież z elbląskich szkół 
i przedszkoli. Będzie rockowo za sprawą grupy z Kaliningradu. 
Wystąpi także zespół Las Melinas. Na scenie zobaczymy też piłkarki 
ręczne Startu Elbląg.

W sobotę przy ul. Stary Rynek dzięki obecnemu tam mammo-
busowi będzie możliwość wykonania bezpłatnych badań mam-
mograficznych.

– Serdecznie zapraszamy na badania panie w wieku od 50  
do 69 lat, które nie miały mammografii wykonanej od lat dwóch  
– zachęca Aleksandra Kuczko z warmińsko-mazurskiego oddziału 
NFZ. – Oprócz mammografii będzie można również zasięgnąć szer-
szych informacji odnośnie praw pacjenta, profilaktyki zdrowotnej 
i programów, które realizujemy – dodaje.

W tym samym miejscu zlokalizowany będzie mobilny punkt 
oddawania krwi. Na rzece zaplanowany jest wyścig smoczych łodzi. 
Już o godzinie 11:00 elbląscy szefowie kuchni rozpoczną z miesz-
kańcami wspólne gotowanie. Na scenie zaprezentują się zespoły 
z miast partnerskich. Nowością będzie potańcówka zorganizowana 
w Centrum Sztuki Galerii El. Będą tam królowały przeboje muzyki 
ludowej. A tuż po zmroku parada świateł ulicami starego miasta.

Przez cały dzień w budynku Ratusza Staromiejskiego bę-
dzie także możliwość wyrobienia sobie loginu i hasła do tzw. 
konta ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta). Dzięki niemu 
można bezpłatnie sprawdzić historię leczenia od 2008 roku. - 
Często pamiętamy, że kilka lat temu coś nam doskwierało, pa-
miętamy że były leki, które nam pomogły, a nie pamiętamy, 
co to było. W systemie sprawdzimy nie tylko wszystkie wizyty 
lekarskie na NFZ, ale także wszystkie wystawione nam recepty  
– mówi Kuczko.

Ostatni dzień imprezy to także możliwość badań mammogra-
ficznych. Na scenie zaprezentuje się zespół Pieśni i Tańca Malbork. 
Będą też Szalone Małolaty z Młodzieżowego Domu Kultury w El-
blągu i zespół Szwagry. Przewidziano także prezentację piłkarzy 
ręcznych Meble Wójcik Elbląg. Gwiazdą tegorocznego Święta Chleba 
będzie Krzesimir Dębski i Kamil Radzimowski. Początek koncertu 

matEuSz mISztal

pt. „Egzotyczna podróż” w niedzielę o godz. 20:00.
W ramach tegorocznej imprezy na mieszkańców Elbląga czeka także 

konkurs z cennymi nagrodami. Polega on na wykonaniu stroika, któ-
rego tematyka będzie związana z Elbląskim Świętem Chleba. Należy 
go wykonać przy użyciu naturalnych materiałów np. zbóż, owoców, 
suchych kwiatów, traw itp. (z wyłączeniem produktów sypkich, takich 
jak: kasza, makarony itp.). Wielkość stroika nie powinna przekraczać 
wymiarów 50x50x50cm.

Gotowe stroiki trzeba dostarczyć do Departamentu Promo-
cji i Kultury p. 201 w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25)  
od 30 do 31 sierpnia do godz. 14:30. Zakwalifikowane stroiki będą 
zaprezentowane na specjalnej wystawie, w czasie której każdy bę-
dzie mógł oddać swój głos na - jego zdaniem - najładniejszą ozdo-
bę. Wystawa i głosowanie na wybrane prace konkursowe potrwa  
od 1 do 3 września 2018r. Główna nagroda to bon zakupowy o wartości 
400 zł do wykorzystania w CH OGRODY.

Do tej pory obecność podczas Elbląskiego Święta Chleba zapowie-
dzieli przedstawiciele 5 miast partnerskich. Po raz pierwszy imprezę 
dofinansował Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
Koszt organizacji tegorocznego święta to 250 tys. złotych. W ubiegłym 
roku było to 280 tys. złotych. ■
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Mistrzyni judo uczy niepełnosprawne dzieci 
GDAńSK

Od trzech lat gdańska judoczka, olimpijka i mistrzyni udowadnia, że sport jest naprawdę 
dla każdego. W jej klubie trenują także dzieci niepełnosprawne – aktualnie III drużyna 
judo w Polsce.

Sekcja “Sport bez barier” przy uczniow-
skim klubie sportowym Ada Judo Fun po-
wstała w 2015 r. Do teraz kilkunastoosobowa 
grupa adeptów judo z sekcji rozrosła się 
do czterdziestu zawodników. W czerw-
cu br. sportowcy wywalczyli drużynowo  
III miejsce na Mistrzostwach Polski Osób 
Niepełnosprawnych w Judo organizowa-
nych przez Polski Związek Judo. Powtórzyli 
tym samym sukces z ubiegłego roku, kiedy 
zadebiutowali w mistrzostwach – od razu 
na podium.

– Największą radość mamy z tego,  
że dzieciaki chętnie ćwiczą. Na sukcesy  
się nie napinamy – podkreśla Adriana Dad-
ci-Smoliniec. – Priorytetem jest dla nas 
umożliwienie dzieciom z niepełnospraw-
nością ruchową i intelektualną spędzania 
czasu aktywnie. Tak jak wszystkie dzieci 
trenujące judo, zawodnicy mają różne moż-
liwości. Niektórzy mogą osiągać sukcesy 
w sporcie wyczynowym, inni nie. Liczy się 
przede wszystkim przyjemność, którą daje 
uprawianie “normalnego” sportu, to coś 
zupełnie innego niż znana im od początku 
życia typowa rehabilitacja.

Główną “kwaterą” sekcji jest Szkoła Pod-
stawowa nr 44 na Przymorzu Wielkim. Tutaj 
dzięki pomocy dyrekcji szkoły, zaangażo-
waniu rodziców i sponsorów, udało się 
zaaranżować profesjonalną salę trenin-
gową. Od dwóch lat korzysta z niej także 
grupa najmłodszych judoków z Przedszkola 
Specjalnego nr 40. Adriana Dadci-Smoli-
niec wspólnie z Fundacją “Ja też” prowadzi 
również zajęcia z elementami judo w kla-
sie integracyjnej w Szkole Podstawowej  
nr 57 w Gdańsku. Równolegle do zajęć dla 
uczniów, w SP nr 44 odbywają się także 
zajęcia dla ich rodziców.

– Zaoferowaliśmy im taką możliwość, 
żeby na własnej skórze doznali radości jaką 
daje judo – mówi Adriana Dadci-Smoliniec. 
– Przekonując się do tego sportu, lepiej 

rozumieją jak ważna jest systematyczność 
w treningach ich dzieci. Trzeba trochę cza-
su, by przekonać rodziców, nauczycieli 
czy rehabilitantów, że trening sportowy 
rozwija dzieci niepełnosprawne nie gorzej 
niż specjalistyczna terapia, a na pewno 
doskonale ją uzupełnia.

Zajęcia w klubie Ada Judo Fun w sek-
cjach “zwyczajnej” i “Sport bez barier”, 
zaczynają się we wrześniu i trwają do 
czerwca. Na stronie internetowej klubu 
w pierwszych dniach września pojawi się 
grafik zajęć, także dla nowych grup. Wszel-
kie pytania do Adriany Dadci-Smoliniec 
najlepiej kierować drogą mailową (adres 
na stronie klubu). ■

Dostępność z Budżetu 
GDYNIA

Miejski budynek przychodni przy ul. Wrocławskiej w Orłowie zostanie 
dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu. Likwidacja 
barier ma kosztować blisko 200 tys. złotych.

– To kolejny budynek, który będzie dostępny dla osób star-
szych i niepełnosprawnych. To bardzo ważne, w szczególno-
ści dla mieszkańców Małego Kacka i Orłowa – mówi Michał 
Guć, wiceprezydent Gdyni. – Pomysł był zgłoszony przez 
samych orłowian i uzyskał największą liczbę głosów w ubie-
głorocznym Budżecie Obywatelskim w tej dzielnicy. To po-
twierdza, jak bardzo takie działania są oczekiwane – dodaje.  
Projekt „Modernizacja windy przy przychodni na ul. Wro-
cławskiej 54” w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2017 zdo-
był 2154 głosy (10526 punktów), co dało mu pierwszą pozycję 

Obywatelskiego 

wśród projektów poddanych pod głosowanie w Orłowie. 
– W naszej dzielnicy mieszka dużo starszych osób. Część z nich 
porusza się na wózku inwalidzkim. Podczas wizyty w przychodni 
osoby trzeba było wnosić na piętro. Służba zdrowia odmówiła 
wybudowania windy, dlatego postanowiliśmy złożyć wniosek 
o jej budowę do Budżetu Obywatelskiego i pomysł poparli 
mieszkańcy – tłumaczy Kazimiera Adamczak, która napisała 
projekt wraz z synem Sławkiem. ■

Lechosław Dzierżak, gdynia.pl
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Zadaniem studentów jest stawianie diagnoz, 
promowanie i prowadzenie terapii logopedycznych  
dla osób w różnym wieku i z różnymi niepełno-
sprawnościami. Celem poradni jest także dosko-
nalenie ich umiejętności. Zebrane doświadczenie 
pozwoli im w przyszłości lepiej wykonywać swój za-
wód.

Jak informuje UWM, oferta skierowana jest  
do dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem 
i Zespołem Aspergera, oligofazją, niedosłuchem, 
jąkaniem i wadami wymowy. Zgłosić mogą się tak-
że osoby dorosłe z różnymi zaburzeniami mowy, 
m.in. afazją, dyzartrią, chorobami demencyjnymi, 
a także wszyscy, którzy po prostu chą doskonalić 
dykcję, emisję i higienę głosu.

Diagnoza i terapia odbywa się w specjalnie przy-
gotowanym gabinecie, wyposażonym w pomoce 
logopedyczne. Lustro weneckie pozwala bliskim 
i studentom obserwować zajęcia z sąsiedniego 
pomieszczenia. Poradnia logopedyczna powstała 
z inicjatywy dr Magdaleny Osowickiej-Kondrato-
wicz oraz dr Ewy Hrycyny z Instytutu Polonistyki 
i Logopedii UWM. ■

Źródło: UMW; Oprac. MM

Porady 
studentów 
logopedii 

OLSZTYN

Studencka Poradnia Logopedyczna 
na Wydziale Humanistycznym Uni-

wersytetu Wawmińsko Mazurskiego, 
to nie pierwsza tego typu inicjatywa 
UWM. Wcześniej uruchomiono tzw. 
pogotowie językowe. Teraz studenci 
pierwszego roku logopedii studiów 
drugiego stopnia prowadzą Studencką 
Poradnię Logopedyczną. Pod okiem 
doświadczonych specjalistów udziela-
ją bezpłatnych porad logopedycznych.

Mieszkańcy Ostródy nie są pozostawieni sami sobie – mogą liczyć 
na specjalistyczną pomoc. Od 15 czerwca 2018 roku w Ostródzkim 
Oddziale ERKON-u realizowane jest zadanie pt. „Świadczenie pomocy 
w zakresie poradnictwa psychologicznego i prawnego osobom uzależ-
nionym i współuzależnionym oraz rodzinom dotkniętym problemem 
przemocy domowej”, współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej 
Ostróda. Wsparcie jest całkowicie bezpłatne i anonimowe.

– Zapraszam mieszkańców Ostródy do korzystania ze specjalistycz-
nego poradnictwa psychologicznego i prawnego. Świadczone usługi są 
na wysokim poziomie. Specjaliści, którzy z nami współpracują, mają 
wieloletnie doświadczenie i pomogli już wielu osobom – zachęca Na-
talia Kostros z ostródzkiego oddziału ERKON.

Porady udzielane są w placówce mieszczącej się w budynku Dworca 
PKP, II piętro pokój nr 8. Można dostać się tam klatką schodową po-
między wejściem do dworca a ZAZ-em lub skorzystać z rozwiązania 
dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością: poprzez windę 
na hali PKP naprzeciwko kas.

Rejestracji można dokonać telefonicznie (pod numerem: 785 425 131), 
osobiście w oddziale ERKON w Ostródzie przy ul. Słowackiego 13A 
oraz za pośrednictwem poczty e–mail (erkon.ostroda@gmail.com).

Poniżej prezentujemy aktualny harmonogram porad:
Poradnictwo prawne – udzielane w godz. 8:30–14:30 w dniach:  

29 czerwca, 20 lipca, 10 sierpnia, 21 września, 12 i 26 października,  
23 listopada oraz 7 grudnia 2018 roku.

Poradnictwo psychologiczne – udzielane w godz. 12:00–18:00 
w dniach: 27 czerwca, 12 lipca, 23 sierpnia, 29 września, 11 i 25 paź-
dziernika, 22 listopada oraz 13 grudnia 2018 roku. ■

Oprac. MS

Prawnik 
i psycholog 
dla ciebie

Masz problem, o którym chciałbyś porozmawiać 
z zaufanym specjalistą? Potrzebujesz pora-
dy w kwestiach prawnych? Ostródzki oddział  

ERKON pomoże ci – wystarczy, że zapiszesz się na bez-
płatną konsultację.

OSTRóDA
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Paro zamieszkał w powiecie toruńskim
SPOłECZEńSTWO

W trakcie spotkania asp. Małgorzata Świątkowska–Ole-
wińska oraz sierż. szt. Ewa Kłosińska zwróciły szczególną 
uwagę na oszustwa popełniane metodą „na wnuczka” 
i „na policjanta”. Seniorzy mogli dowiedzieć się jak należy 
postępować, by nie zostać oszukanym. Funkcjonariuszki 
podkreślały, że w kontakcie z obcymi osobami ważna 
jest zasada ograniczonego zaufania.

Równie istotne jest, by tę samą zasadę stosować w ru-
chu drogowym. Policjantki zwróciły więc uwagę na to,  
by pamiętać wtedy o bezpieczeństwie, m.in. podczas prze-
chodzenia przez przejście dla pieszych niewyposażone 
w sygnalizację świetlną. Wszyscy obecni na spotkaniu 
otrzymali elementy odblaskowe. ■

Źródło: torun.pl 

Policjanci spotkali 
TORUń

W toruńskim Dziennym Domu Pobytu policjantki z Wydziału Prewencji Ko-
mendy Miejskiej Policji przeprowadziły szkolenie dla osób starszych. Przypomniały 
m.in. o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wyczuliły na oszustów, którzy 

próbują wyłudzać pieniądze.

się z seniorami 
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W Domu Pomocy Społecznej w Browinie miała miejsce uroczystość przywitania nieco-
dziennego gościa, jakim jest jedyna w naszym województwie i szósta w kraju „Foka 
Paro – robot terapeuta”. 

Foka zawitała do powiatu toruńskiego dzięki środkom, jakie udało się 
pozyskać Fundacji na Rzecz Dzieci, Aktywizacji Osób Starszych i Niepełno-
sprawnych oraz Pomocy Potrzebującym „WERWA” z siedzibą w Steklinie 
w partnerstwie z Fundacją PZU. Projekt terapii z użyciem Foki Paro – je-
dynego na polskim rynku produktu sztucznej animoloterapii, czyli terapii 
z udziałem zwierząt trwać będzie do końca grudnia 2018 roku. Robot tera-
peuta służyć będzie terapii polisensorycznej zarówno dzieci, jak i dorosłych 
z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością fizyczną, 
autyzmem, po urazach, z zaburzeniami psychicznymi, seniorów sprawnych 
poznawczo, ale i tych z demencją, pacjentów onkologicznych czy osób żyją-
cych lub pracujących w nadmiernym stresie. Założycielki fundacji „WERWA” 
deklarują, że zawitają ze swoim zwierzątkiem do domów pomocy społecznej, 
placówek, w których zamieszkują osoby chore i niepełnosprawne, a także do 
indywidualnych osób.

Paro to terapeutyczny robot osobisty japońskiej produkcji wyglądający jak 
foka, który pełni rolę zwierzęcia domowego w miejscach, gdzie ich przeby-
wanie jest zabronione takich jak szpitale oraz domy pomocy społecznej. Ma 
własny charakter, który zmienia się w zależności od tego, jak się go traktuje. 
Robot nastawiony jest na interakcję. Dzięki czujnikom wychwytuje obec-
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ność człowieka w pobliżu i zaczyna się ruszać, 
popiskiwać oraz domagać się głaskania. Podczas 
głaskania mruczy i mruży oczy natomiast bity 
skowycze. Przekrzywia głowę w stronę, z której 
dobiega dźwięk. Dobrze traktowany jest towarzyski 
i przyjazny lecz często bity staje się antyspołeczny 
i piszczy nawet podczas głaskania. Kontakt z nim 
stopniowo buduje psychiczne i emocjonalne za-
angażowanie. ■
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Podobnie rzecz się ma w filmie wyreżyserowanym 
przez Marca Weeba „Obdarowani” (ang. Gifted). Opowiada  
on o losach małej, niezwykle uzdolnionej dziewczynki. Mary 
z łatwością przyswaja wiedzę i gdy pewnego dnia trafia do 
szkolnej ławki, czuje, że marnuje tam czas, bo wszystko 
to, czego jej rówieśnicy się uczą, ona poznała wcześniej. Fa-
scynuje się matematyką, której poświęca większość swo-
jego czasu. Swoją wiedzą zadziwia nową nauczycielkę,  
a w niedalekiej przyszłości wykładowcę akademickiego.

Pewnego dnia o małym geniuszu dowiaduje się babcia dziew-
czynki, Evelyn Adler (w tej roli Lindsay Duncan). Rozpoczyna się 
wtedy spór pomiędzy Frankiem, bratem zmarłej matki dziew-
czynki (w tej roli Chris Evans), a jego matką. Spór ma swój finał 
na sali sądowej. Sędzia musi podjąć trudną decyzję i zdecydować  
czy popchnąć sześciolatkę w kierunku akademickim 
i dać szansę na stanie się światowej sławy matematykiem,  
czy jednak pozwolić jej na normalne dzieciństwo.

Najbardziej  uwagę przykuwa Mckenna Grace.  

„Obdarowani” ze znakomitą 
Mckenną grace 
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a Każdy z nas doskonale pamięta czasy dzieciństwa. Zabawy na boisku, 

w piaskownicy, parku. Trudno nam sobie wyobrazić życie bez tego okresu.  
Są jednak na świecie ludzie, którzy normalnego dzieciństwa nie doświad-

czyli. W wieku kilku lub kilkunastu lat przemawiają na forum ONZ, biegle wła-
dają kilkoma językami, uczą się programowania lub rozwiązują skomplikowane 
równania matematyczne.

matEuSz mISztal
To ona zagrała małego geniusza i trzeba przyznać,  
że swoją aktorską grą kupiła serca wielu widzów  
na świecie (w tym moje). Gdy po raz pierwszy stawa-
ła przed kamerą na planie do filmu Obdarowani, miała  
10 lat. Za tę rolę została nominowana do nagrody Critics’ Cho-
ice, w kategorii: Najlepszy młody aktor. Potrafiła przed kamerą 
wyrazić emocje, nie używając do tego słów i była w tym absolut-
nie wiarygodna. Jeśli miałbym wróżyć jej przyszłość aktorską,  
to taką usłaną różami i wieloma nagrodami z Oscarem 
włącznie (i to nie jednym). Gdyby jej w tym filmie zabra-
kło, to na pewno nie oglądałbym go tak chętnie. Można ją 
kojarzyć także z takich filmów jak „Dzień Niepodległości: 
Odrodzenie”, „Amityville: Przebudzenie” czy „Jestem naj-
lepsza. Ja, Tonya”. 

Film bardzo dobrze „uszyty” jest pod względem emocji. 
Tu Marc Weeb i Tom Flynn wykonali bardzo dobrą pracę. 
Znajdziemy wiele uśmiechu, ale też będziemy zmuszeni  
po sięgnięcie chusteczki. Jeśli w trakcie długich letnich 
wieczorów poszukujecie filmowych wzruszeń, to znajdziecie 
je na pewno w filmie „Obdarowani”. ■
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Pełna humoru i dystansu, błyskotliwa, 
lekka, przyjemna, choć niepozbawio-
na przykrych tematów i smutnych 
obserwacji – książka „A ja żem jej 
powiedziała...” może być doskonałą 
propozycją dla tych, którzy w niedziel-
ne popołudnie szukają słodko-gorz-
kich wrażeń.

Krótkie obserwacje? Mini felietony? Opowiast-
ki? Strukturę tekstu „A ja żem jej powiedziała…” 
trudno jednoznacznie sklasyfikować, można jed-
nak powiedzieć o niej jedno: sprawia, że zbiór 
autorstwa Katarzyny Nosowskiej czyta się szybko  
i na ogół przyjemnie. Poszczególne krótkie cząstki 
książki nie łączą się w jeden ciąg przyczynowo-skutkowy, sprawiają raczej wrażenie 
notatek sporządzonych ze swobodnych rozmów. To częściowo prawda, bowiem 
gwiazda polskiej sceny rockowej, której głos zna chyba każdy, postanowiła prze-
nieść na papier swoje przemyślenia, spotkania z ludźmi, szeroko pojętą twórczość 
internetową i wiele innych…

Na 208 stronach czytelnicy znajdą bardzo szerokie spektrum tematyczne:  
od codzienności i jej małych problemów, przez walkę z kompleksami, ocenę  
show-biznesu, po refleksje dotyczące prywatności i macierzyństwa. Trafne (momentami 
dość gorzkie) przemyślenia przeplatają się z zabawnymi sytuacjami, które potrafią 
doprowadzić czytelnika do łez. Brak oporów w pisaniu o czymkolwiek dosadnie oraz 
wyjątkowy sposób bycia autorki sprawiają, że czytelnik ma poczucie, że w swoim 
mówieniu o świecie Nosowska jest szczera i autentyczna.

Książka przypadnie do gustu szczególnie fanom artystki, ponieważ przybliża 
nie tylko jej sylwetkę i codzienne życie, ale przede wszystkim zaskakującą analizę 
rzeczywistości. Po „A ja żem jej powiedziała…” może jednak sięgnąć każdy, kto szuka 
lekkiej lektury na spokojne popołudnie. ■

WARTO PRZECZYTAć

Bernard Minier  
„Paskudna historia”

Minier jest mistrzem w kreowaniu kłam-
stwa i w prezentowaniu ludzkiej przebie-
głości. W pierwszej części powieści serwuje 
nam małomiasteczkową rzeczywistość, 
w której najważniejsze są miłość i przy-
jaźń. Czytelnik już myśli, że dostał piękną 
opowieść o młodych ludziach, ale przecież 
tytuł zapowiada paskudną historię, tak 
paskudną jak paskudny może być człowiek.

W „Paskudnej historii” Bernarda Minie-
ra poznajemy piątkę zżytych ze sobą nasto-
latków. Wszyscy mieszkają na niewielkiej 
wyspie należącej do archipelagu San Juan 
i codziennie promem pokonują trasę 
do szkoły. Właśnie na pokładzie Naomi 
oznajmia swojemu chłopakowi Henremu,  
że z nim zrywa, między nastolatkami do-
chodzi do kłótni. Tego dnia dziewczyna nie 
opuszcza promu wraz z przyjaciółmi. Jakiś 
czas później jej zwłoki zostają odnalezione 
na ustronnej plaży. Henry nie poddaje się 
rozpaczy, wraz z przyjaciółmi postanawia 
odkryć prawdę o śmierci ukochanej.

O książce Miniera mogę powiedzieć,  
że jest mądra. Autorowi udało się połączyć 
intrygującą fabułę z kilkoma prawdami 
o człowieku i współczesnym świecie. Bar-
dzo polecam.

Audiobook: Bernard Minier, „Pa-
skudna historia”, tłumaczenie Monika  
Szewc-Osiecka, Dom Wydawniczy Rebis, 
czyta Bartosz Wesołowski, czas nagrania 
14 godz.  ■

Agnieszka Pietrzyk 

poleca

We wrześniu w Dzielnicowym Domu Kultury „Czuby 
Południowe” w Lublinie pojawi się wyjątkowa ekspo-
zycja: wystawa fotografii prezentująca twórczość osób 
z niepełnosprawnościami. To zwieńczenie 9. edycji 
Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Teatr 
w Obiektywie”, który odbył się w ramach Spotkań Ar-
tystów Nieprzetartego Szlaku, spotkania teatrów osób 
niepełnosprawnych. Zdjęcia przedstawiają twórczość 
osób niepełnosprawnych, ich kreacje, grę aktorską, 
emocje, które niesie ze sobą gra na scenie. Celem 
wystawy jest pokazanie osób niepełnosprawnych 
jako tych, którzy w sposób pełnoprawny biorą udział 
w życiu społecznym i artystycznym miasta. Fotografie 
można oglądać od 18 września do 28 października.

UM Lublin

KULTURA „Teatr w Obiektywie”

„a ja żem jej 
powiedziała…”

moNiKa sZałas 
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O języku migowym i audiodeskrypcji 
KULTURA

Fundacja Kultury Bez Barier zagościła na festiwalu Pol’and’Rock w Kostrzynie nad Odrą. 
Przez trzy dni eksperci prowadzili warsztaty, które miały pomóc pełnosprawnym lepiej 
zrozumieć osoby niepełnosprawne.  

http://www.razemztoba.plrazem z TOB¥

Konkurs organizuje Fundacja Legalna Kultura i Festiwal Polskich 
Filmów Fabularnych. Jego celem jest wskazywanie właściwych po-
staw uczestnictwa w kulturze i promocja czerpania z niej wyłącznie 
z legalnych źródeł. Żeby wziąć w nim udział, nie trzeba być profesjo-
nalnym twórcą. Wystarczy wykazać się kreatywnością.

Wszystko, co trzeba zrobić, to stworzyć spoto uczciwo-
ści w kulturze. Można go zrealizować kamerą, telefonem ko-
mórkowym lub przygotować animację. Ważne jest, aby 
dotrzeć do odbiorcy z konkretnym przekazem i skłonić  
go do refleksji. Jedyne ograniczenie to czas. Spot może trwać mak-
symalnie minutę. 

Spoty, mające charakter dzieła autorskiego, mogą zgłaszać osoby 
fizyczne lub prawne, a także zespoły twórców. Wszystkie materiały 
w nim wykorzystane – muzyka, filmy, zdjęcia, książki, ilustracje, gry 
i inne – muszą pochodzić z legalnych źródeł i nie mogą naruszać 
praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. Konkursowe spoty, 
wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, należy przesłać 
do fundacji Legalna Kultura do 13 września 2018 roku. Szczegóły, 
regulamin i formularz znajdują się na stronie organizacji.

Nadesłane prace oceni jury podczas 43. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 września 
podczas festiwalowej Młodej Gali. Jury wybierze trzech laureatów. Zwy-
cięzca otrzyma nagrodę w wysokości 5000 złotych. Zdobywca drugiego 

Stwórz spot i wygraj atrakcyjne nagrody
KULTURA

Chwyć kamerę lub telefon komórkowy i szykuj się do akcji! Weź udział w konkursie filmo-
wym. Wystarczy stworzyć minutowy spot, który promuje uczciwe korzystanie z kultury. 
Na autorów najciekawszych filmów czekają nagrody finansowe oraz możliwość zdobycia 

doświadczenia na profesjonalnym planie filmowym.
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miejsca – 2500 złotych. Natomiast nagroda za trzecie miejsce  
to 1500 złotych. 

Laureaci będą też mogli spróbować swoich sił na planie 
filmowym polskiej produkcji fabularnej. Dodatkowo na-
grodzone prace będą także prezentowane jako oficjalne 
spoty Legalnej Kultury w ramach programów edukacyj-
nych, podczas festiwali filmowych i innych wydarzeń 
kulturalnych, na stronach internetowych i w serwisach 
społecznościowych Legalnej Kultury oraz w mediach.

Magdalena Czernek, gdynia.pl

Mnóstwo gier i zabaw czekało tych, którzy podczas tegorocz-
nego festiwalu (znanego do tej pory jako Woodstock) postano-
wili odwiedzić stoisko Fundacji Kultury bez Barier na wzgórzu 
ASP w namiocie „100 lecie praw – Adwokaci na Festiwalu”. 
Dodatkowo w małym namiocie przez trzy dni organizowane 
były warsztaty. Uczestnicy festiwalu mogli nauczyć się podstaw 
polskiego języka migowego oraz wziąć udział w spotkaniu „Co 
widać kiedy nic nie widać?”, poświęconemu komunikacji z oso-
bami z niepełnosprawnością wzroku. Oprócz tego na gości czekał 
happening „Wspólne miganie – o porozumieniu bez słów” oraz 
warsztat „Audiodeskrypcja – sztuka opisywania filmów i obrazów 
dla niewidomych”.

Źródło: Fundacja Kultury bez Barier

na tegorocznym Pol’and’rock Festival
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auta sterowane joystickiem, 
POMOCNA TECHNIKA

To rewolucja dla osób niepełnosprawnych. Głosowa obsługa gazu, hamulca, obrotu kierow-
nicy czy specjalne joysticki umożliwią prowadzenie samochodu osobom z niedowładem 
i porażeniem kończyn. Urządzenie, które pozwala przetwarzać głos instruktora w czasie 

prowadzenia szkolenia na obraz, oznacza zaś duże ułatwienie dla osób niesłyszących. W Stanach 
Zjednoczonych zrobienie prawa jazdy jest jednym z obowiązkowych elementów rehabilitacji. 
W Polsce z takiej możliwości korzysta jeszcze niewielki odsetek niepełnosprawnych, ale dzięki 
nowym technologiom może się to zmienić.

Dzięki nowym technologiom osoby 
niepełnosprawne stają coraz bardziej 
mobilne i niezależne. Podnośnik do prze-
siadania się z wózka na fotel kierowcy, czy 
dźwignia do chowania wózka na dachu 
pojazdu są już stosowane w większości 
samochodów dostosowanych do potrzeb 
osób z ograniczeniami ruchu. Już wkrótce 
na szeroką skalę pojawią się też rozwiąza-
nia, które umożliwią prowadzenie pojaz-
du osobom z niedowładem, porażeniem 
kończyn, a nawet osobom urodzonym 
bez kończyn.

– Bardzo szybki rozwój innowacyjnych 
rozwiązań technicznych pozwala osobom 
niepełnosprawnym ruchowo, które chcą 
prowadzić samochód, używać urządzeń 
zastępujących ich fizyczne możliwości. Już 
nie potrzebujemy obracać ręką kierow-
nicy, możemy stosować joystick elektro-
niczny taki jak w grach komputerowych, 
możemy również zastosować przyciski 
i z przycisków przejść na sterowanie gło-
sem – podkreśla w rozmowie z agencją 
informacyjną Newseria Innowacje Zbi-
gniew Zawada z Przemysłowego Instytutu 
Motoryzacji (PIMOT).

Prowadzenie, a właściwie sterowanie 
samochodem, umożliwia urządzenie 
Joysteer, czyli elektroniczny, modułowy 
system prowadzenia pojazdu za pomocą 
wielofunkcyjnego joysticka. Technologia 
drive-by-wire jest wykorzystywana m.in. 
w samolotach – nie ma fizycznego połą-
czenia kierownicy z kołami samochodu, 
a układy sterowania są zastąpione elek-
tromechanicznymi siłownikami. Joystick 
pozwala kontrolować wszystkie układy 
i podobnie jak kierownica przekazuje 

a w przyszłości głosem

sygnały płynące z samochodu.
Trwają prace, by samochód móc rów-

nież kierować głosem, wydając jasne po-
lecenia. W przyszłości możliwe może być 
także sterowanie pojazdem za pomocą fal 
mózgowych, które odczyta samochód.

– Najnowszą zdobyczą techniki jest 
sterowanie głosem, urządzenie GRASER 
pozwala przetwarzać głos instruktora 
w czasie prowadzenia szkolenia na obraz. 
To zazwyczaj ma zastosowanie w przy-
padku osób niesłyszących, gdzie nie ma 
możliwości migania i komunikowania się 
z osobą niesłyszącą w czasie prowadzenia 
szkolenia. To urządzenie, gdzie kursant 
ma możliwość zerknięcia kątem oka na 
szybę i wyświetlacz, np. nawigacji, gdzie 
pokazuje się piktogram, który pokazuje, 
jakie polecenie ma aktualnie wykonać 
na drodze – tłumaczy Zbigniew Zawada.

Jak przekonuje ekspert, obok rozwią-
zań technologicznych, konieczne jest 
też wsparcie systemowe. Osoby niepeł-
nosprawne często nie wiedzą, że niedo-
wład czy nawet brak kończyn nie jest już 
przeszkodą w uzyskaniu prawa jazdy. 
Wskazują na to statystyki. W Stanach 
Zjednoczonych prawo jazdy jest ele-
mentem terapii i rehabilitacji. W Pol-
sce pieniądze na wspieranie mobilności 
osób z niepełnosprawnością przekazuje 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Od 2007 roku z po-
mocy skorzystało zaledwie nieco ponad 
3,8 tys. osób, a w 2016 roku – 410 osób.

–  Prawo polskie, z  narzuceniem 
przez prawo europejskie, pozwala i do-
puszcza lekarzom orzecznikom coraz 
większą gamę osób z orzeczeniami nie-

pełnosprawności dopuszczać do kursu 
na prawo jazdy kategorii B. Kiedyś pa-
daczka czy cukrzyca to były bardzo duże 
ograniczenia, w tej chwili należy być tylko 
pod stała kontrolą lekarza orzecznika, 
który co roku przeprowadza badania i to 
nie dyskwalifikuje z możliwości prowa-
dzenia samochodu – zaznacza przedsta-
wiciel PIMOT.

O mobilność osoby z niepełnospraw-
nością, zbadanie jej potrzeb i możliwości, 
zdobywanie wsparcia finansowego, re-
habilitację i zaopatrzenie ortopedyczne, 
naukę jazdy, pomoc w zakupie auta i jego 
adaptację ma zadbać KOMON, czyli Kra-
jowy Ośrodek Mobilności Osób Niepeł-
nosprawnych.

– Cena kursu na takie prawo jazdy 
to ok. 2 tys. zł. Jest to zawsze 200–300 zł 
droższe od standardowego kursu dla oso-
by sprawnej, z uwagi na fakt dostosowa-
nia samochodu do potrzeb klienta. Do 
każdego klienta podchodzimy indywi-
dualnie, trzeba dostosować samochód, 
przerobić fotel, dostosować gaz, hamulec 
czy dostosować poduszki, przełączniki 
kierunkowskazów na drugą rękę – mówi 
Zbigniew Zawada.

W przyszłości pomocą dla osób nie-
pełnosprawnych mogą być także w pełni 
autonomiczne samochody, które potrafią 
dojechać w wyznaczone miejsce bez po-
mocy człowieka.

Według Research and Markets globalny 
rynek pojazdów przystosowanych dla nie-
pełnosprawnych był wyceniany w 2016 r. 
na 6,16 mld dol. W najbliższych latach ma 
rosnąć w tempie 5,7 proc. średniorocznie.

Źródło: newseria.pl
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„Warto wiedzieć, że pszczoła może użądlić tylko raz, żądło jest wyposażone 
w zaczepy, które zatrzymują je w skórze. Osa, szerszeń oraz trzmiel mogą żądlić 
wielokrotnie, dlatego trzeba liczyć się z kolejnymi atakami” – podkreśla GIS. 
Jak zaznacza, szczególnie niebezpieczne są osy, gdyż zabicie jednej powo-
duje atak wszystkich os z gniazda (w chwili zabicia rozrywa się woreczek 
jadowy, który uwalnia woń prowokującą pozostałe owady do ataku). 
Co robić, gdy dojdzie do użądlenia? „Kiedy osoba uczulo-
na nie ma leków, powinna otrzymać wapno musujące do wy-
picia. Do miejsca użądlenia [trzeba] przyłożyć zimny okład 
z lodu oraz jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe” – radzi GIS. 
Gdy poszkodowana osoba nie jest uczulona, należy szybko wycią-
gnąć żądło pszczoły. Trzeba zrobić to ostrożnie, żeby nie uszkodzić 
woreczka jadowego, gdyż może to zwiększyć dawkę jadu. Miejsce użą-
dlenia zaleca się dokładnie umyć wodą z mydłem. I przyłożyć zimny 
okład, który zmniejszy obrzęk i spowolni rozprzestrzenianie się jadu. 
„Żądlące owady wybierają kolory ciemne, więc aby zmniejszyć ryzyko 
użądlenia, lepiej nosić ubrania o jasnych kolorach. Najlepiej unikać sil-
nych perfum, płynów po goleniu, innych wonnych preparatów” – radzi 
także GIS. ■

Źródło: Kurier PAP - www.kurier.pap.pl

uważaj na użądlenia owadów 
OSTRZEGAMY

Jak podaje GIS, użądlenie przez owada jest szczególnie niebezpieczne w dwóch przypadkach: 
jeżeli pszczoła albo osa zaatakowała okolicę ust, gardła lub języka (powstający obrzęk może 
być przyczyną zablokowania drożności dróg oddechowych) lub jeśli osoba użądlona jest 

uczulona na jad owada. Obie sytuacje mogą zagrażać życiu i wymagają jak najszybszej pomo-
cy lekarskiej.
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Badania jak na razie przeprowadzone zostały na myszach laboratoryjnych, ale ich 
wyniki są bardzo optymistyczne. Okazuje się bowiem, że nowy lek jest w stanie wpły-
wać na działanie makrofagów, będących częścią systemu immunologicznego. Nowy 
specyfik pobudza wspomniane makrofagi tak, że te zwalczają zmiany nowotworowe.

Makrofagi uczestniczą w mechanizmach obronnych organizmu. Komórki te 
doskonale radzą sobie ze zwalczaniem infekcji bakteryjnych czy wirusowych. Do 
tej pory nie były jednak w stanie poradzić sobie z komórkami nowotworowymi. 
Cudowny lek może to zmieć.

W ciągu kilku lat mają rozpocząć się badania kliniczne na ludziach. Zespół kie-
rowany przez dra Ahisha Kulkarni zdobył już odpowiednią licencję. Naukowcy 
przewidują, że lek będzie można stosować przy jednoczesnym wykorzystaniu innych 
metod leczenia dostępnych obecnie w onkologii. ■

Źródło: PAP – Nauka w Polsce, www.naukawpolsce.pap.pl

Cudowny lek na raka już za kilka lat?
ZDROWIE

Walka z rakiem dla pacjentów i onkologów zwykle bywa trudna. Najczęściej jest to choroba 
nieuleczalna. Są jednak powody do tego, by w przyszłość spojrzeć nieco optymistycznie. 
Naukowcy z University of Massachusetts Amherst oraz Harvard Medical School zapro-

jektowali nowy model leku, który pomoże wprost „zjadać” komórki nowotworowe.
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W pierwszym półroczu tego roku 
w województwie warmińsko-mazur-
skim Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
zakwestionował wypłatę świadczeń cho-
robowych na kwotę ponad 600 tys. zł.  
To prawie 208 tys. mniej niż w analogicz-
nym okresie ubiegłego roku. Spadła rów-
nież liczba osób, które Zakład pozbawił 
prawa do zasiłku. W tym roku wydano  
530 decyzje wstrzymujące dalszą wypłatę 
świadczenia, co stanowi 92 proc. zeszło-
rocznej liczby (573). W I półroczu tego 
roku Oddziały ZUS w naszym regionie 
przeprowadziły 7,2 tys. kontroli osób, któ-
re korzystały ze zwolnienia lekarskiego. 
Było to o blisko 1,3 tys. mniej kontroli niż 
w tym samym okresie roku ubiegłego.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby i macierzyństwa 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 

jak skuteczne są 
SPOłECZEńSTWO

Każdemu z nas może przydarzyć się choroba. Ale musimy pamiętać, że przebywając  
na zwolnieniu lekarskim możemy spodziewać się sprawdzenia przez pracodawcę lub 
ZUS, czy faktycznie tego zwolnienia potrzebujemy. Właściciel firmy ma prawo do kontroli 

pracownika deklarującego niezdolność do pracy, jeśli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego 
powyżej 20 ubezpieczonych.

obowiązek prowadzić systematyczną 
kontrolę zarówno prawidłowości orze-
kania o czasowej niezdolności do pracy,  
jak i prawidłowości wykorzystania zwol-
nień lekarskich. W przypadku pierwsze-
go rodzaju kontroli, lekarze orzecznicy 
ZUS weryfikują czy osoba korzystająca  
ze zwolnienia lekarskiego jest nadal 
chora i tym samym niezdolna do pracy,  
a w przypadku drugiej z kontroli pra-
cownicy ZUS sprawdzają, czy osoba wy-
korzystuje zwolnienie zgodnie z jego 
przeznaczeniem, a nie remontuje miesz-
kanie lub wypoczywa na wczasach.

Zgodnie ze swoimi uprawnienia-
mi Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
obniża podstawę wymiaru świadczeń 
chorobowych do 100 proc. przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia, gdy oso-
ba na zwolnieniu lekarskim traci tytuł  
do ubezpieczenia chorobowego np. 
w wyniku wygaśnięcia umowy o pracę.  
Od 1 czerwca 2018 r. jest to kwota  

4 622,84 zł. Z tego tytułu w I półroczu 
tego roku w województwie warmińsko-
-mazurskim obniżono zasiłki chorobowe 
i świadczenia rehabilitacyjne 968 oso-
bom, na kwotę blisko ponad 1,3 ml. zł.

Do czasu powszechnego wejścia w uży-
cie elektronicznego zwolnienia lekar-
skiego, co stanie się 1 grudnia 2018 r., 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 
obowiązek obniżyć o 25 proc. świad-
czenie wszystkim tym, którzy w ciągu  
7 dni nie dostarczą zwolnienia do praco-
dawcy lub ZUS-u. Świadczenie jest obni-
żane za każdy dzień zwłoki, począwszy  
od 8 dnia zwolnienia. W I półroczu tego 
roku w naszym województwie Zakład 
obniżył z tego tytułu świadczenia cho-
robowe o kwotę 41,5 tys. zł.

łącznie w I półroczu 2018 r. Oddziały 
ZUS w Elblągu i Olsztynie wstrzymał 
bądź obniżył świadczenia chorobowe 
na kwotę prawie 2 ml zł. ■
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W pierwszej kolejności należy usta-
lić jakiego rodzaju dane są przed-
miotem nowych regulacji. Większość 
Kowalskich nie ma problemu z zakwa-
lifikowaniem do tej kategorii takich 
danych jak: imię i nazwisko, adres, nu-
mer PESEL, numer NIP, które danymi 
osobowymi są bezspornie. Jednakże, 
art. 6 ustawy o ochronie danych oso-
bowych definiuje to pojęcie znacznie 
szerzej. Danymi osobowymi, zgodnie 
z ustawą, są wszelkie informacje doty-
czące zidentyfikowanej lub możliwej 
do zidentyfikowania osoby fizycznej. 
Zatem są to dane konkretnej osoby 
o zidentyfikowanej tożsamości bądź 
osoby której tożsamość można usta-
lić na podstawie zgromadzonych in-
formacji. Wobec tak ogólnej definicji  

 rODO – co zmienia w życiu 
PRAWO

25 maja weszło w życie unijne rozporządzenie, które precyzyjnie określa zasady ochrony 
danych osobowych. Nakłada ono szereg obowiązków dotyczących zarządzania bezpie-
czeństwem przetwarzanych danych, głównie na przedsiębiorców. Co jednak zmieniło 

się w życiu zwykłego obywatela?

do danych osobowych należy zali-
czyć również dane pozajęzykowe, jak 
np. obraz, dźwięk, odciski palców, 
informacja o kodzie genetycznym,  
oraz inne, które pozwalają na doko-
nanie na ich podstawie identyfikacji 
osoby fizycznej. Niemniej, najistot-
niejsze znaczenie w świetle ustawy 
o ochronie danych osobowych mają 
informacje językowe.

Kolejnym problemem, jaki więk-
szość Kowalskich napotyka w styczno-
ści z przepisami dotyczącymi ochrony 
danych osobowych, jest zagadnienie 
przetwarzania tych danych. Pewnie 
z racji tego, iż definicja przetwarzania 
wykracza nieco poza językowy zakres 
tego pojęcia. Zgodnie z definicją za-
wartą w ustawie o ochronie danych 
osobowych przetwarzanie danych oso-
bowych oznacza jakiekolwiek operacje 

na nich wykonywane. Do operacji tych 
zalicza się miedzy innymi ich: zbie-
ranie, utrwalanie, przechowywanie, 
opracowywanie, zmienianie, udostęp-
nianie, a nawet usuwanie. Najogólniej 
rzecz ujmując, przetwarzaniem danych 
osobowych są wszelkie czynności, po-
cząwszy od ich zbierania, a skończyw-
szy na ich usunięciu.

Przyswojenie tych dwóch pojęć jest 
kluczowe, aby móc skutecznie wdro-
żyć system ochrony danych w firmie 
bądź instytucji. Przydatne może być 
także osobom, które jako klienci bądź 
petenci, chcieliby realizować swoje 
uprawnienia wynikające z nowych 
przepisów. W pierwszym przypadku 
pracodawca bądź wyznaczona przez 
niego osoba prowadzi szkolenia, które 
są integralnym elementem wdrażania 
RODO. Niestety, większość obywateli 
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szkolenia tego typu z różnych przy-
czyn ominą. Dlatego w artykule ni-
niejszym zamieszczone zostaną główne 
uprawnienia, z których korzystać 
może zwykły Kowalski w odniesieniu  
do praw przysługujących mu w zakre-
sie ochrony jego danych osobowych.

Najważniejszym uprawnieniem, 
o którym każdy obywatel powinien 
wiedzieć, jest możliwość wglądu  
w to, które z jego danych są wyko-
rzystywane, w jakim zakresie, celu  
oraz przez kogo są przetwarzane. 
Administrator danych będzie zobo-
wiązany udzielić zainteresowanemu 
tych wszystkich informacji, a tak-
że na wyraźne życzenie poprawić  
lub uzupełnić te dane.

Jeśli osoba, której dane osobowe są 
przetwarzane, zażyczy sobie zaprzesta-
nia ich przetwarzania, może skorzystać 
z prawa do bycia zapomnianym. Wtedy 
administrator będzie musiał te dane 
usunąć. Oczywiście praktyka nasuwa 
tu szereg ograniczeń. Niektóre dane 
muszą być przechowywane, co wynika 
z innych ustaw. Przykładem mogą być 
dane księgowe, pracownicze, dowody 
księgowe, czy bilingi telekomunika-
cyjne. Jednakże, jeśli wycofamy zgodę  
na przetwarzanie naszych danych, 
to nie będą one mogły być użyte  
do niczego poza byciem zarchiwizo-
wanymi w celu sprecyzowanym kon-
kretną ustawą.

Możemy zażądać także przeniesie-
nia naszych danych do innej insty-
tucji. Przykładem może być sytuacja, 
w której składamy wniosek kredytowy  
do banku i  uzyskamy decyzję od-
mowną. Mamy wtedy prawo zażądać,  
aby dane osobowe, zawarte w tym 
wniosku, zostały przekazane do in-
nego banku, który być może inaczej 
się do naszego wniosku ustosunkuje. 
Jeśli jednak zażądamy przeniesienia 
wszystkich danych osobowych gro-
madzonych przez lata na którymś 
z serwisów społecznościowych do in-

nego serwisu, to możemy spotkać się 
z brakiem technicznych możliwości 
aby tego dokonać.

Szpitale i przychodnie również mu-
szą zastosować odpowiednie procedu-
ry, aby uchronić nasze dane osobowe. 
Bowiem nie każdy chce, aby inni ludzie 
wiedzieli do jakiego specjalisty cho-
dzi bądź na co się leczy. Powszechna  
do niedawna praktyka wzywania pa-
cjentów po imieniu i nazwisku jest 
obecnie niedopuszczalna. Zalecaną 
przez Urząd Ochrony Danych Osobo-
wych formą anonimizacji, czyli ukrycia 
danych osobowych, jest numerowanie 
pacjentów. Nie wszędzie jednak udało 
się wdrożyć to rozwiązanie. Niedopusz-
czalne także jest trzymanie na widoku 
kart pacjentów, które z reguły leżały 
na stole lekarza w kolejności przyjmo-
wania. Stan zdrowia to bowiem dane 
wrażliwe i jako takim przysługuje im 
wyjątkowa ochrona.

W zakładzie pracy informacje o sta-
nie zdrowia, czyli np. treść zwolnienia 
lekarskiego, nie może być przekazana 
nikomu poza działem kadr, który nie 
może podać pozostałym pracownikom 
powodu naszej nieobecności. Chyba 
że wcześniej udzielimy na to zgody.

Podobnej ochrony możemy się do-
magać dla informacji o swoich po-
glądach politycznych, przekonaniach 
religijnych i światopoglądowych, ka-
ralności, preferencjach seksualnych, 
pochodzeniu rasowym bądź etnicz-
nym. Są to dane wrażliwe, których 
przetwarzanie wymaga spełnienia 
dodatkowych warunków.

Co zrobić w przypadku gdy dojdzie 
do naruszenia naszych praw w zakresie 
ochrony danych osobowych? Przysłu-
guje nam prawo do złożenia skargi  
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, która może finalnie za-
kończyć się nałożeniem kary. Jej nało-
żenie nie wyklucza także dochodzenia 
odszkodowania na drodze cywilnej.

Za złamanie obowiązujących 

przepisów regulujących ochronę 
danych osobowych grożą sankcje 
o charakterze karnym, administra-
cyjnoprawnym, jak i cywilnoprawnym.  
Za niedopuszczalne lub nieuprawnione 
przetwarzanie danych zwykłych grozi  
do 2 lat pozbawienia wolności, na-
tomiast w odniesieniu do katalogu 
zamkniętego danych wrażliwych nawet 
do 3 lat. RODO, choć nie zawiera prze-
pisów karnych, budzi respekt ze wzglę-
du na wysokość kar finansowych, które 
w przypadku przedsiębiorców mogą 
wynieść 2% bądź 4% całkowitego rocz-
nego światowego obrotu z poprzednie-
go roku obrotowego. Górna granica 
kary wyznaczona w rozporządzeniu 
to 20 mln EUR. Na podmioty publiczne, 
takie jak NFZ, urzędy czy szkoły, Prezes 
UODO może nałożyć, w drodze decy-
zji administracyjnej, kary pieniężne 
w wysokości do 100 000 zł.

Odpowiedzialność cywilna prze-
jawia się w tej kwestii podobnie, jak 
w wielu innych. Każda osoba, której 
prawa przysługujące na mocy prze-
pisów o ochronie danych osobowych 
zostały naruszone, może żądać, aby 
podmiot, który dopuścił się narusze-
nia, dopełnił czynności potrzebnych 
do usunięcia jego skutków.

Podmiot, który gromadzi nasze dane 
osobowe, ma obowiązek poinformować 
nas o każdym przypadku, kiedy te dane 
wyciekną lub w jakiś sposób dojdzie  
do naruszenia naszej prywatności. 
Będzie musiał także poinformować 
o takim wycieku odpowiedni or-
gan nadzorczy.

Dyskusję w serwisach branżowych 
i społecznościowych zdominowały 
kwestie dostosowania procedur zarzą-
dzania danymi w przedsiębiorstwach 
i tym samym przysłoniły nam głów-
nego beneficjenta nowych przepisów. 
Celem RODO jest przede wszystkim 
ochrona zwykłego Jana Kowalskiego 
przed wykorzystywaniem jego danych 
osobowych przeciwko niemu. ■
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Przede wszystkim należy rozróżnić 
dwie grupy ochroniarzy, są to pracow-
nicy ochrony (najczęściej spotykani 
w sklepach i zakładach) oraz kwalifi-
kowani pracownicy ochrony (zwykle 
członkowie grup interwencyjnych 
i konwojenci). Pierwsi to normalni 
obywatele przeszkoleni przez praco-
dawcę w zakresie dozoru mienia, czyli 
punktu sprzedaży. Drudzy są specja-
listami, którzy w myśl ustawy odbyli 
kurs kwalifikacyjny bądź ukończyli 
szkołę ochroniarską, w ramach których 
poznali prawne aspekty ochrony osób 
i mienia, zostali nauczeni technik in-
terwencyjnych, przeszli wyszkolenie 
strzeleckie itd. Taki ochroniarz może 
nas wylegitymować w celu ustalenia 
naszej tożsamości, jednak tylko wów-
czas, gdy istnieje ku temu solidna pod-
stawa, np. zachowujemy się bardzo 
podejrzanie i lekko skuleni przebie-
gamy pomiędzy alejkami, chowając 
się za kolejne regały.

Sklepowy ochroniarz bez specjal-
nych kwalifikacji nie posiada więk-
szości uprawnień i narzędzi, którymi 
może posłużyć się jego przeszkolony 
odpowiednik. Kwalifikowani pracow-
nicy ochrony wyposażeni są także 
w środki przymusu bezpośredniego 
(kajdanki, pałka, ręczny miotacz gazu 
obezwładniającego, broń palna itp.), 
którymi mogą posłużyć się w ściśle 
określonych prawem sytuacjach.

Co ważne, osoba pełniąca funk-
cję ochrony sklepu, bez względu  
na uprawnienia, nie ma prawa zatrzy-
mać innej osoby, nawet podejrzanej 
o popełnienie przestępstwa. Takimi 
możliwościami dysponują jedynie 
państwowe służby porządkowe, np. 
policja. Chodzi tu przede wszystkim 

Czy ochroniarz w sklepie 
CZYTELNICY PYTAJą

Niejednokrotnie nadarza się sytuacja, w której stojący przy wyjściu ze sklepu ochroniarz, 
traktujący nas jak potencjalnych złodziei, zapragnie sprawdzić, czy przypadkiem jeden 
z drogich sprzętów nie przykleił się do naszej ręki i w magiczny sposób nie powędrował 

do torebki albo plecaka. Czy w tej sytuacji ochroniarz ma prawo zażądać od nas okazania ich za-
wartości?

o terminologię. Zatrzymanie jest 
bowiem zarezerwowane w całości  
dla przedstawicieli prawa, podczas 
gdy pozostałym osobom przysługu-
je jedynie prawo do ujęcia. Należy 
przy tym podkreślić, że w przypadku,  
gdy ujęcia dokonuje niewykwalifi-
kowany ochroniarz, osobie ujętej 
przysługuje prawo do nietykalności 
osobistej oraz do swobody porusza-
nia się. Pracownik może zatem jedy-
nie grzecznie poprosić o zaczekanie  
na przyjazd policji, w przeciwnym razie 
(np. gdy złapie nas za rękę) przysługuje 
nam prawo do obrony. Tak stanowi 
prawo, w rzeczywistości bywa różnie.

Inaczej wygląda sprawa w przy-
padku kwalifikowanego ochronia-
rza – może on użyć adekwatnych 
środków przymusu bezpośredniego, 
celem unieruchomienia nas i odda-
nia w ręce władz. Niezależnie jednak  
od posiadanych uprawnień, ujęcia może  
on dokonać tylko w razie złapania 
przestępcy na tzw. „gorącym uczynku” 
lub w przypadku uargumentowanego 
podejrzenia o złamanie przepisów 
prawa. Konieczną przesłanką do tego 
typu działania ochroniarza jest opór 
albo próba ucieczki delikwenta.

Należy pamiętać również, że polskie 
prawo przewiduje instytucję ujęcia 

krzySztoF wÓJcIk

może mnie zatrzymać i przeszukać? 
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obywatelskiego, którego może dokonać 
każdy z nas, będący świadkiem lub 
ofiarą przestępstwa albo poważnego 
wykroczenia. Ujęcie obywatelskie moż-
na zastosować, jeśli istnieje prawdopo-
dobieństwo trudności w odszukaniu 
sprawcy i ustaleniu jego tożsamości.

Absolutnym obowiązkiem i jednym 
z warunków zasadności dokonania uję-
cia, czy to obywatelskiego, czy „ochro-
niarskiego”, jest niezwłoczne oddanie 
przestępcy w ręce policji. W przeciw-
nym razie obywatel bądź ochroniarz 

wiednio uargumentowane podejrzenie  
np. posiadania broni. Skupmy się jed-
nak na bardziej życiowych sytuacjach, 
jakie mogą mieć miejsce podczas ru-
tynowego wyjścia do sklepu.

Kiedy wychodzimy  z pobliskie-
go elektromarketu i  zaskoczy nas 
„piszcząca” bramka (nie stanowi  
to przesłanki o kradzieży, ale może być 
powodem do konieczności wyjaśnie-
nia tej niezręcznej sytuacji), niespo-
dziewanie obok pojawi się ochroniarz. 
Większość pracowników ochrony 
zna swoje prawa i obowiązki, dlatego  
po krótkiej rozmowie cała sprawa zo-
stanie załatwiona, a my będziemy wol-
ni.

Niestety jak wszędzie, również tu, 
zdarzają się osoby, którym zdaje się, 
że przyodzianie służbowej koszu-
li stawia ich ponad prawem. Co zrobić  
w przypadku, gdy ochroniarz zażą-
da wglądu do osobistej torebki lub,  
co gorsze, zapragnie przejrzeć ją oso-
biście? Poprosić o podanie podstawy 
prawej. Zdezorientowany pracownik 
zazwyczaj nie zna nawet tytułu aktu 
regulującego jego działania.

Dotykanie wnętrza toreb przez ko-
gokolwiek bez zgody właściciela jest 
nielegalne i w świetle prawa stanowi 
narażenie mienia na bezprawy zabór. 
Sklepowy ochroniarz może jedynie 
poprosić o pokazanie zawartości to-
rebki lub plecaka, nie ma jednak pra-
wa sam ich przeszukiwać ani zmusić  
do pokazania. Czasem dopuszcza 
się dotknięcie przez ochroniarza 
zewnętrznej strony pakunku – do 
naszej decyzji należy jednak to, czy  
na to zezwolimy. Oczywiście odmówie-
nie ochronie sklepu zwykłego rzucenia 
okiem na przenoszoną zawartość jest 
przesłanką świadczącą na naszą nieko-
rzyść. Mimo to zwyczajny ochroniarz, 
poza wezwaniem policji, nic więcej 
w tej sytuacji nie może zrobić.

Pracę pracowników ochrony regu-
luje ustawa o ochronie osób i mienia 
oraz pośrednio ustawa o środkach 
przymusu bezpośredniego i broni pal-
nej. Wszystkie wątpliwości rozwiewa 
też kodeks karny, kodeks wykroczeń 
i kodeksy postępowania. ■

może odpowiedzieć przed sądem  
za bezprawne pozbawienie wolności, 
za co grozi odpowiedzialność karna 
(nawet do 5 lat pozbawienia wolności).

a co z przeszukaniem?
Okazuje się, że czynność ta także 

w całości przeznaczona jest dla policji. 
Ponadto istnieje wiele czynników, któ-
rych obligatoryjne zaistnienie dopiero 
umożliwi policji dokonanie przeszu-
kania. Nawet ochroniarz posiadający 
pełne kwalifikacje nie ma prawa ni-
kogo przeszukiwać. W ekstremalnych 
warunkach może on obszukać ujęte-
go przestępcę, o ile występuje odpo-

zagrali dla 
SPOłECZEńSTWO

Prawie 18 tysięcy złotych 
zebrali organizatorzy 
imprezy charytatywnej 

„Piątka dla Szymona”, która 
odbyła się 4 sierpnia w Kijewie 
Królewskim (powiat chełmiń-
ski). Zebrane środki zostaną 
przeznaczone na rehabilitację 
pięcioletniego Szymona Woj-
tasia, który urodził się z rozsz-
czepem kręgosłupa.

Na imprezę złożyły się zawody spor-
towe oraz piknik rodzinny. Dorośli 
rywalizowali podczas turnieju piłki noż-
nej oraz biegu i chodu nordic walking  
na dystansie 5 kilometrów. Dzieci wy-
startowały na dystansie 300 metrów. Tuż 
po zawodach odbył się piknik rodzin-
ny z licznymi atrakcjami. Jego częścią 
była licytacja zebranych gadżetów, które 
przekazał między innymi Urząd Marszał-
kowski. Patronat honorowy nad wyda-
rzeniem objął marszałek Piotr Całbecki. 

Środki na rehabilitację Szymona moż-
na także wpłacać na konto Stowarzy-
szenia Przyjaciół im. Szymona Wojtaś  
– 02 1600 1462 1838 0624 8000 0001, 
Bajerze 29, 86–253 Kijewo Królewskie, 
z dopiskiem: darowizna. ■
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Polska była losowana z tzw. pierwszego koszyka. Oznacza to więc, 
że to właśnie do naszej reprezentacji dolosowywano inne. Podział 
na koszyki dawał nawet możliwość, by w jednaj grupie znalazły się 
np. Polska, Brazylia, Francja i Urugwaj.

Polacy w meksykańskim mundialu w fazie grupowej zagra-
ją jednak z Japonią, Kolumbią i Kostaryką. Zarówno Japonia,  
jak i Kolumbia były grupowymi rywalami pełnosprawnych piłkarzy 
na boiskach w Rosji.

Cztery lata temu amp futbolowa reprezentacja w fazie grupowej 
zagrała z Włochami, Meksykiem i Gruzją. Wtedy biało-czerwoni 
dotarli do półfinału. Ostatecznie zajęli 4 miejsce. Rok temu z Mi-
strzostw Europy nasi piłkarze przywieźli brązowy medal. W meczu 
o trzecie miejsce pokonali Hiszpanów (3:1).

amp futbolowy Mundial 2018. znamy rywali Polaków 
SPORT

Tegoroczne mistrzostwa świata w amp futbolu rozegrane zostaną w Meksyku na przełomie 
października i listopada. Zagra w nich także nasza reprezentacja. Biało-czerwoni poznali 
właśnie grupowych rywali.

Mundial w Meksyku rozpocznie się 24 października. Weźmą 
w nim udział 24 reprezentacje. Finał zaplanowano na 6 listopada.  
Od 10 do 14 padziernika naszych reprezentantów czeka ostatnie 
przed MŚ zgrupowanie. ■

W tym roku gospodarzem kolarskich mistrzostw świata była niewielka 
włoska miejscowość Maniago. Polacy stawili się tam licznie. Biało-czer-
wona reprezentacja składała się z 25 osób. Dwie z nich w czwartek (2.08) 
wywalczyły medale podczas jazdy indywidualnej na czas. Drugie miejsce 
zajął inowrocławianin, Krystian Giera. 37-letni reprezentant srebrny me-
dal zadedykował swojemu nowonarodzonemu synowi. Wyścig zakończył 
z wynikiem 20:14.32 min., a do zwycięzcy stracił 54.24 s.

Trzeci wynik czasówki zanotował Rafał Wilk. Trasę o długości 13,6 km 
pokonał w 21 minut 4 sekundy i 63 setne. Najlepszy okazał się Holender 
Jetze Plat, który jako jedyny linię mety przekroczył z czasem poniżej  
20 minut (19:20.08 min.). Drugi medal, tym razem srebrny, Wilk wywal-
czył także dwa dni później podczas wyścigu ze startu wspólnego. Znów 
najlepszy okazał się Holender Jetze Plat. Polak stracił do niego jednak 
zaledwie 5 sekund.

Trzecie miejsce w wyścigu tandemów wywalczyły Iwona Podkościelna 
i Aleksandra Tecław. Polki trasę wyścigu ze startu wspólnego o długości 
81,6 km pokonały w 2:02:39 s. Do zwyciężczyń, Katie-George Dunlevy 
i Eve McCrystal z Irlandii, Polki straciły 2 minuty i 24 sekundy. Ten sam 
duet wywalczył także brąz w indywidualnej jeździe na czas. W rywalizacji 
tandemów w wyścigu ze startu wspólnego wśród panów srebro wywalczyli 
Marcin Polak i Michał ładosz. Polacy 108,8 kilometra pokonali w 2:18:02. 

Osiem medali parakolarskich MŚ dla Polski
SPORT

Zakończyły się kolarskie Mistrzostwa Świata w Maniago. Polacy pierwszego dnia impre-
zy spisali się znakomicie. Nasi zawodnicy w jeździe indywidualnej na czas wywalczyli  
aż dwa krążki – srebrny i brązowy. Później było tylko lepiej. Polska reprezentacja 

zdobyła osiem medali. Zabrakło złotego, choć w męskiej rywalizacji tandemów ten najcen-
niejszy krążek był o włos.
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Do zwycięstwa zabrakło dziesiątych części sekundy. 
Minimalnie lepsi okazali się Hiszpanie Ignacio Avila 
Rodriguez i Joan Font Bertoli. Polak i ładosz wywal-
czyli też brąz w indywidualnej jeździe na czas.

Srebrny medal indywidualnej jazdy na czas zdobyła 
także Anna Harkowska.

Kolarskie mistrzostwa świata niepełnosprawnych 
odbyły się w dniach 2-5 sierpnia. ■

MM
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– W ubiegłym roku na starcie Po-
land Business Run stanęło ponad  
20 tys. uczestników. Z zapisów oraz cha-
rytatywnych akcji towarzyszących bie-
gowi udało nam się zebrać rekordową 
kwotę ponad 1,6 mln złotych. Dzięki niej 
udzieliliśmy wsparcia wielu osobom, by 
mogły znów “stanąć na nogi” i wrócić  
do życia sprzed wypadku czy choro-
by – komentuje Agnieszka Pleti, prezes 
Fundacji Poland Business Run. – Hi-
storie naszych beneficjentów pokazują,  
że mimo niepełnosprawności można 
dokonać niezwykłych rzeczy. Wiele z nich 
jest dla nas prawdziwą inspiracją – doda-
je organizatorka charytatywnej sztafety.

Nowa, wygodna proteza ręki  
dla angeliki z Warszawy

Angelika Greniuk, jedna z beneficjen-
tek biegu Warszawa Business Run 2018, 
urodziła się bez lewego przedramienia. 
Jest młodą aktywistką. Uważa, że należy 
zwracać uwagę na problemy osób z nie-

Pomaganie przez bieganie
SPORT

Od początku istnienia projektu charytatywna sztafeta Poland Business Run pomogła już 
350 osobom z niepełnosprawnościami narządów ruchu. W tym roku ta wyjątkowa impreza 
biegowa odbędzie się już po raz siódmy. 2 września pracownicy polskich firm i korporacji 

wystartują jednocześnie w dziewięciu miastach naszego kraju. Wszystko dla beneficjentów biegu, 
którzy potrzebują profesjonalnych protez, sprzętu medycznego oraz specjalistycznej rehabilitacji.

pełnosprawnością ruchową. Jednym  
ze sposobów mogą być ciekawie wy-
glądające protezy czy wózki, prowo-
kujące do myślenia o ich posiadaczach 
w szerszym kontekście, nieszablonowo. 
Obecnie Angelika pracuje w jednym 
z największych w Polsce portali piszą-
cych o niepełnosprawności i uwiel-
bia swoją pracę. Jest też doktorantką  
na Uniwersytecie Warszawskim i zbiera 
materiały do pracy o ruchach emancy-
pacyjnych osób niepełnosprawnych. 
Zwróciła się do Fundacji Poland Bu-
siness Run, ponieważ chciałaby nosić 
o wiele lżejszą protezę, która nie powo-
duje odparzeń skóry i przy upalnej po-
godzie, tańcu czy po prostu obciążeniu 
ręki nie będzie zsuwać się z łokcia. 

Biegacze z Łodzi pomogą miło-
śnikowi tenisa stołowego

Wojciech Wlazło, beneficjent łódź 
Business Run 2018, urodził się z krótszą, 
niewykształconą lewą nogą. Pierwszą 

protezę założył w wieku 5 lat i wtedy też 
nauczył się chodzić. Od tamtej pory za-
czął się ruszać i polubił sport. W szkole 
podstawowej pierwszy raz zagrał w tenisa 
stołowego i z tą dyscypliną jest związany 
do dziś. Obecnie trenuje w drugoligo-
wym zespole KS Legion Skierniewice oraz 
w drużynie dla zawodników niepełno-
sprawnych ZSN Start Skierniewice. W se-
zonie 2017–2018 zdobył brązowy medal 
Mistrzostw Polski w kategorii mężczyzn, 
klasa 7. Jest również zawodnikiem kadry 
narodowej. Tenis stołowy daje mu moż-
liwość bycia w ciągłym ruchu, a częste 
treningi są najlepszą formą rehabilita-
cji. Dzięki mobilizacji biegaczy z łodzi 
Wojtek otrzyma profesjonalną protezę, 
która pomoże mu w osiąganiu kolejnych 
sportowych sukcesów.

Proteza zamiast kul
Beneficjent Wrocław Business Run 

Krzysztof Ozga ma 32 lata. Pod koniec 
2014 r. zdiagnozowano u niego guza lewej 
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W turnieju udział wzięło dwanaście drużyn, podzielonych na dwie grupy. 
Polska trafiła do grupy B z Wielką Brytanią, Kanadą, Kolumbią, Francją i Sta-
nami Zjednoczonymi.

Nasi reprezentanci na inaugurację zmierzyli się z Mistrzami Europy, Wielką 
Brytanią, która bardzo pewnie pokonała Polaków 55:33. Porażka podziałała 
jednak mobilizująco. Już drugiego dnia mistrzostw biało-czerwoni, po bardzo 
wyrównanym meczu, pokonali Kanadę 45:43.

Trzeci dzień to mecz z Kolumbią. Polacy zagrali dobrze i długo wynik był 
nierozstrzygnięty. Ostatecznie lepsza okazała się Kolumbia, wygrywając 50:43. 
Tego samego dnia podopieczni trenera Janusza Kozaka rozegrali jeszcze jeden 
mecz, tym razem z Francją. W wieczornym pojedynku trójkolorowi byli nie 
do zatrzymania. Niemal przez cały mecz Francuzi prowadzili, systematycznie 
powiększając przewagę nad biało-czerwonymi. Końcowy wynik to 51:39 dla 
naszych rywali.

Ostatnim meczem fazy grupowej był ten z reprezentacją Stanów Zjed-
noczonych. Choć początek był wyrównany, to z każdą kolejną minutą USA 
powiększała prowadzenie. Polacy ponownie musieli uznać wyższość rywala 
przegrywając 33:47.

Piąte miejsce w grupie pozwalało na grę w dalszej fazie o miejsca 9-12. W me-
czu z Irlandią Polacy wygrali 49:44. Następnego dnia,  w meczu o 9 miejsce, 
nasza reprezentacja ponownie na tych mistrzostwach spotkała się z Kolumbią. 
Tym razem Polacy zrewanżowali się za porażkę w fazie grupowej, wygrywając 
44:39. I wywalczyli dziewiąte miejsce w turnieju. Złoty medal zdobyła Japonia, 
drugie miejsce zajęła Australia. Brąz trafił do rugbystów z USA.

Przypomnijmy, w Mistrzostwach Świata w 2010 roku nasza reprezentacja 
uplasowała się na ósmej pozycji. ■

MM

Dziewiąte miejsce reprezentacji 
RUGBY

Zakończyły się mistrzostwa świata w rugby na wózkach. Miejscem rywalizacji sportowców 
było australijskie Sydney. W mistrzostwach zagrała także nasza reprezentacja. Niestety 
Polacy w fazie grupowej wygrali tylko jeden mecz i zagrali później o miejsca 9-12.

kości udowej. Zmiana, którą początkowo 
uznano za łagodną, przekształciła się 
w złośliwą postać nowotworu. Od tego 
czasu Krzysztof przeszedł wiele zabie-
gów operacyjnych mających uratować 
kończynę, ostatecznie jednak konieczna 
była amputacja całej nogi. Pogodzenie się 
z nową sytuacją nie było łatwe. W trud-
nych chwilach wspierali go najbliżsi 
oraz przyjaciele. Dzięki nim Krzysztof 
odzyskał radość życia i stara się aktywnie 
spędzać czas. Beneficjent wrocławskiego 
biegu jest lekarzem dentystą i bardzo 
lubi swoją pracę. Nie chce, aby choro-
ba go ograniczała. Mimo problemów 
ze zdrowiem cały czas, z przerwami na 
pobyty w szpitalu i rehabilitację, był ak-
tywny zawodowo. Teraz marzy o protezie, 

która pozwoli mu odstawić kule i spraw-
niej radzić sobie w codziennym życiu.

Przez sport do sprawności
Igor Woźniak jest beneficjentem Ka-

towice Business Run 2018. Choć urodził 
się bez prawej ręki, jego rodzice zadbali, 
by od początku był bardzo samodzielny. 
Już w dzieciństwie zaczął swoją przygodę 
ze sportem – trenował pływanie oraz  
ju–jitsu. W zawodach konkurował z peł-
nosprawnymi dziećmi. Pomimo orze-
czonej niepełnosprawności uczęszczał 
także do klasy sportowej o profilu siat-
karskim. Jego dobrą passę przerwał wy-
padek na treningu i złamanie obojczyka. 
Po operacji i rehabilitacji Igor nie zrezy-
gnował z aktywności – zainteresował się 

piłką nożną. Został bramkarzem drużyny 
amp futbolu Husarii Kraków, z którą 
w 2015 r. zdobył, a rok później obronił 
tytuł mistrza Polski. Jego największe ma-
rzenie spełniło się, kiedy został powołany 
do kadry narodowej. Uczestnicy Katowi-
ce Business Run “wybiegają” dla Igora 
profesjonalną protezę ręki, dzięki której 
będzie mógł osiągać swoje kolejne cele. 
To tylko kilka osób, którym w tym roku 
pomoże Fundacja Poland Business Run. 
Organizatorzy wierzą, że dzięki biega-
czom o wielkich sercach uda się zmienić 
życie nawet kilkudziesięciu podopiecz-
nych. Wsparcie otrzymają także inne 
organizacje pozarządowe. ■

Angelika Lis

rugby na Wózkach
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Uznałam, że nie każda walka musi odbywać się na płaszczyźnie 
fizycznej (gdybym doszła do innych wniosków, prawdopodobnie 
odbywałabym właśnie karę pozbawienia wolności za kilkadziesiąt 
zabójstw), dlatego właśnie powstał ten tekst.

Scenki rodzajowe
Wszystkie poniższe sytuacje wydarzyły się naprawdę (choć 

chciałabym, by było inaczej). Osoby, które zostały w nich opisane 
to często ludzie wykształceni, będący właścicielami firm, rekru-
terami czy lekarzami.

Wizyta u lekarza medycyny pracy
Wchodzę z uczestniczką (kontaktowa, miła Pani przed trzy-

dziestką, po której nie widać niepełnosprawności) do gabinetu 
żywcem wyjętego z czasów PRL-u, informując kim jestem i jaka 
jest moja rola. Sędziwa lekarka ignoruje uczestniczkę, przysuwa 
mi krzesło i zaczyna rozmowę:

lekarka (l): Co z nią jest nie tak? Wygląda normalnie.
ja (j): Pyta Pani o niepełnosprawność Pani A…?
l: No tak
j: Pani A, czy pamięta Pani, co znajduje się w Pani orzeczeniu?
Pani a (a): Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiar-

kowanym.
l (dalej do mnie): I co, nadaje się do pracy? (tak, takie pytanie 

zadał LEKARZ MEDYCYNY PRACY)
j (dalej do Pani a): Pani A, chciałaby Pani podjąć pracę?
a: Tak, bardzo chcę pracować.
j: A choruje Pani na coś?
a: Nie.
l (konsekwentnie do mnie, głuchy telefon trwa w najlepsze): 

Skąd to upośledzenie?
j: Pani A, wie Pani jaka jest przyczyna Pani niepełnosprawności?
a: Od urodzenia.
l (cholera wie do kogo, zaznaczając odpowiednie informacje 

w karcie): Nie pali, nie pije, nie choruje, nie ma alergii, może 
pracować. Ile waży? - z uporem godnym pozazdroszczenia patrzy 
na mnie, jak gdyby pytanie o wagę innego, dorosłego człowieka, 
uczestniczącego w tym przykrym procederze, było całkowicie 
normalne i społecznie akceptowalne. Milczę. l: Dobra, wpiszemy... 

zuzanna olEkSa 
StowarzySzEnIE otwartE DrzwI

Dzień z życia trenera pracy,
eDukaCja

Pracuję jako trener pracy w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi i obstawiam, że ta informacja 
niewiele wniosła. Trener pracy, czyli kto - coach, trener na siłowni, bezwzględny nadzorca?  
Nic z tych rzeczy! Moja praca polega na wspieraniu osób z zaburzeniami psychicznymi  

(w tym głównie z niepełnosprawnością intelektualną) w znalezieniu i utrzymaniu pracy. Brzmi 
jak żmudne, ciężkie i obciążające psychicznie zajęcie? Być może, jednak daje dużo radości i sa-
tysfakcji. Tym, co naprawdę mnie frustruje, jest niewiedza pracodawców i współpracowników, 
niechęć i brak tolerancji.
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czyli o społecznym postrzeganiu osób z zaburzeniami psychicznymi

(pierwszy raz spogląda na uczestniczkę, taksując ją z góry  
do dołu) jakieś 75kg.

j (wskazując na wagę): Może to sprawdzimy?
l: Nie ma potrzeby, zarobiona jestem. Wzrost 170. 
j: <opowieść o wpływie aktywizacji zawodowej na osoby 

z niepełnosprawnościami>.
l: No i dobrze, a niech sobie dziecko popracuje.
Kurtyna.

Podpisanie umowy o pracę z uczestniczką z niepeł-
nosprawnością intelektualną

Pracodawca (P): Proszę tu podpisać.
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Dla niej bariery nie istniejąPasjONaci

Miała nigdy nie nauczyć się jeździć, nigdy miała też nie zdobyć medalu, bo przecież jazda 
na snowbardzie z jedną nogą nie jest możliwa. Gdy zaczęła uprawiać ten sport, wiele osób 

mówiło, że to porywanie się z motyką na słońce. Wątpiącym pokazała, że można. Dziś ma 22 lata 
i udowadnia, że chcieć to móc.

Amerykanka  Brenna Huckaby jest 
przykładem na to, że jeśli tylko cze-
goś bardzo chcemy i uparcie dążymy  
do wyznaczonego celu, to niemożliwe  
nie istnieje. W wieku 14 lat zdiagnozowa-
no u niej bardzo rzadką chorobę, kostnia-
komięsaka – nowotwór kości. Chciała być 
gimnastyczką, wylądowała w szpitalu. By 
uniknąć przerzutów i ratować życie, zde-
cydowano się na amputację prawej nogi. 
Pół roku po leczeniu wraz z rodzicami 
wybrała się do National Ability Center. 
Tam nastolatkę, która nigdy nie jeździła  
na nartach, zabrano w ramach rehabili-
tacji na lekcje snowboardu. Spodobało 
się i to na tyle, że ta przygoda miała ciąg 
dalszy. 

Rodzice i bracia oddali wiele swoich 
oszczędności, by Brenna mogła konty-
nuować lekcje. Wraz z matką przeniosła 
się do Utah. Kariera Huckaby nabrała 
niesamowitego rozpędu. Już w wieku 18 
lat trafiła do reprezentacji USA. Bardzo 
szybko przyszły też pierwsze sukcesy 
w postaci zwycięstw w zawodach Pucharu 
Świata oraz złota na mistrzostwach świata 
w 2015 i w 2017 roku.

Wielka zmiana dokonała się też w życiu 
prywatnym. Lek, który stosowała podczas 
chemioterapii, miał sprawić, że nigdy nie 

zajdzie w ciążę. Stało się inaczej i w wieku 
19 lat urodziła dziewczynkę. Pojawienie 
się dziecka motywowało ją do pracy jesz-
cze bardziej. W 2018 roku wywalczyła 
dwa złote medale podczas Zimowych 
Igrzysk Paraolimpijaskich w Pyeong-
Chang. Tuż przed Igrzyskami została 
pierwszą niepełnosprawną sportsmenką, 
która w kostiumie kąpielowym trafiła  
na okładkę prestiżowego magazynu 
Sports Illustrated. ■                       

Źródło: www.teamusa.org
Oprac. MM

uczestniczka: A tutaj nie trzeba?
P: Nie, to dotyczy tylko normalnych lu-

dzi.

rozmowa telefoniczna z praco-
dawcą - znalazłam ogłoszenie do-
tyczące pracy w gastronomii.

ja (j): Dzień dobry, nazywam się XX. 
Dzwonię w sprawie ogłoszenia znale-
zionego na stronie olx - czy oferta pracy 
na stanowisku asystenta kucharza jest 
nadal aktualna?

Potencjalny Pracodawca (PP): Tak, 
jak najbardziej.

j: A czy rozważa Pan zatrudnienie oso-
by z niepełnosprawnością intelektualną?

PP (po dłuższej chwili niezręcznego 
milczenia): Ale u nas są schody…

j: <tłumaczę, że przy zawężonych 
możliwościach poznawczych obecność 
schodów nie stanowi wyzwania>

PP: Wie Pani co, już nieaktualne. (sy-
gnał przerwania połączenia)

rozmowa z osobą zajmującą się 
rekrutacją na stanowisko produk-
cyjne

ja: Czy to mogłaby być osoba z niepeł-
nosprawnością intelektualną?

rekruter: Pani kochana, ja potrzebuję 
kogoś, kto będzie MYŚLAł.

I tak dalej. 
W tym tonie. 
Codziennie.
Oczywiście zdarzają się empatyczni, 

otwarci pracodawcy i życzliwi współ-

pracownicy oraz lekarze łączący profe-
sjonalizm z „ludzkim obliczem”. Niestety 
pracownicy i kandydaci do pracy z nie-
pełnosprawnością nadal często spotykają 
na swojej drodze trudności, wynikające 
z niewiedzy, dotyczącej specyfiki ich 
funkcjonowania oraz braku otwartości 
i empatii ze strony napotykanych osób.

Dlatego tak ważne są akcje, przełamu-
jące stereotypy i kształtujące świadomość 
społeczną. Jedną z nich jest kampania 
społeczna #maszmoc.

Jeśli uważasz, że osoby z niepełno-
sprawnością mają prawo realizować się 
zawodowo, sprawdź na Facebooku fan-
page Masz MOC/#maszmoc. ■
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