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O sile wojskowego charakteru

W wieku 19 lat marzył, żeby pójść
do wojska. Marzenie spełnił, trafił tam,
gdzie chciał – do desantu. Łatwo nie
było, ale przecież w wojsku nigdy nie
jest łatwo. Mimo wszelkich trudności,
każdego kolejnego dnia, przekonywał
się, że wojsko to jego miejsce. Chciał
służyć słabszym, Państwu i Bogu. Pewnego dnia w trakcie ćwiczeń Pan Rafał
przechodził po linie. Jeden z kaprali
postanowił zrzucić go do znajdującego
się pod nim wodnego oczka. W powietrzu długo walczył, upadek był jednak
tragiczny w skutkach. Młody żołnierz
trafił głową w dno, a karabin wbił się
w czaszkę. Ślad po karabinie pozostał
do dziś. Tuż po wypadku pan Rafał doznał paraliżu nóg i częściowego paraliżu rąk.
Walka o życie przeniosła się do szpitala. Dwie doby po wypadku serce się
zatrzymało. Doszło do tak zwanej śmierci klinicznej. Gdy pan Rafał uświadomił
sobie z czym wiąże się życie na wózku
i jakie ograniczenia ono nakłada, jego
stan psychiczny uległ dużemu pogorszeniu. Było na tyle źle, że doszło nawet
do próby samobójczej. Po niej dużo czasu spędził w śpiączce farmakologicznej.
Po wybudzeniu przez dwa lata walczył o jak najlepszą sprawność fizyczną
i psychiczną. Na tej długiej i trudnej
życiowej drodze pan Rafał spotkał wspaniałych ludzi, którzy w wielu sprawach
mu pomogli. Dzięki warszawskiej fundacji „FAR” zaczął się szkolić i działać
na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Później sam też szkolił studentów
fizjoterapii z aktywnej rehabilitacji
i wolontariatu. Sport towarzyszył mu
przed wypadkiem, towarzyszył także
i po wypadku. Dostał się do reprezentacji Polski rugby na wózkach. W biało–czerwonych barwach reprezentował
wraz z kolegami nasz kraj na arenie
międzynarodowej. Rugby w wydaniu
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ym, co go spotkało, można byłoby obdzielić kilka osób, a i tak mówilibyśmy, że każda z nich
doświadczyła zbyt dużo. Chciał iść do wojska i trafił tam. Podczas ćwiczeń doznał wypadku
i znalazł się na wózku. Potem długo walczył z sobą samym i ograniczeniami spowodowanymi
wypadkiem. Mowa o RAFALE KONOPCE z Krakowa, człowieku o niezwykłej sile charakteru – silniejszej niż śmierć. Zwrócił się do ludzi dobrej woli z prośbą o pomoc, a ci nie zawiedli.

klubowym zaprowadziło jego i zespoły
w których grał, do mistrzostwa Polski.
Chcąc być jeszcze bardziej samodzielnym, a zarazem dalej rozwijać swoje pasje, postanowił zebrać fundusze
na rower ręczny XCR, który znacząco
wpłynie na poprawę sprawności fizycznej i psychicznej. Pozwoli on dotrzeć
w wiele miejsc, a także da pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Pan Rafał na
ten cel (w ramach dotacji z PFRON) miał
zagwarantowane 10 tysięcy z MOPS. Nadal brakowało jednak niemal 15 tysięcy
złotych. I tutaj z pomocą przyszli zwykli
ludzie, którzy wpłacali swoje datki na
pomagam.pl. Dzięki wpłatom 332 osób,
które wsparły zbiórkę, udało się zebrać
100 procent kwoty.
„Kochani, ponad 4 miesiące stresu
zostało zakończone, aż dziwnie mi teraz.
To dzięki Wam uśmiecham się teraz
od ucha do ucha. Chcę byście wiedzieli,
że to wasz/nasz wspólny sukces. Bardzo
razem z TOB¥

chcę abyście równie mocno jak ja cieszyli się z tego. Za jakiś miesiąc, może
wcześniej, będę mieć już ten rower,
w chwili obecnej, w związku z tym, że
to indywidualny sprzęt dopasowany do
mojej sprawności, już jest w produkcji.
Zapraszam na bloga osobistego na Fb
(Facebook) „Kulawa stopa” - który założyłem dla celów zbiórki. Nie będę go
usuwać, a będzie on nadal żył tam, jak
tylko dostanę swój wymarzony rower
z pewnością się nim pochwalę. Mam do
Was ostatnią prośbę! Proszę Was o to,
abyście zawsze starali się o uśmiech na
waszych twarzach, aby nigdy nie zgasła
mimo trudności życiowych wrażliwość,
bo to w nas jest siłą. Starajcie się zawsze
dążyć do własnych celów i z każdego
osiągniętego macie cieszyć się jak dzieci. Dziękuję!” - napisał po zakończeniu
zbiórki pan Rafał. ■
Oprac. MM
http://www.razemztoba.pl
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Z

a nami kolejna edycja Europejskiego Festiwalu
Filmowego Integracja Ty i Ja, odbywającego się
równocześnie w wielu miastach Polski i za granicą. Wydarzenie, którego lokalnym gospodarzem było CSE
Światowid, na pewno nie zawiodłoby odbiorców, gdyby
tylko ci pojawili się na Festiwalu.
Festiwal z 15-letnią tradycją jest ważny i potrzebny.
Nie tylko dla odbiorców z niepełnosprawnościami, ale przede
wszystkim dla widzów, którzy niepełnosprawności nie mają.
Zdarza się, że niektórzy nawet nie zdają sobie sprawy z tego,
że jest ona częścią życia wielu ich bliskich i znajomych.
Właśnie za sprawą prezentowanych na kinowym ekranie
obrazów można ujrzeć ten fragment rzeczywistości, który
często bywa ukryty.
Organizatorzy festiwalu rozumieją główną ideę wydarzenia jako „działanie na rzecz integracji środowisk osób
niepełnosprawnych ze społeczeństwem, a więc działanie
na rzecz humanizmu w najgłębszym tego słowa znaczeniu”.
Na przestrzeni ostatnich lat wiele zmieniło się w kwestii
postrzegania osób z niepełnosprawnością przez resztę
społeczeństwa (można przeczytać o tym w artykule „Niepełnosprawni elblążanie w wolnej Polsce”). Jednak wszyscy
jesteśmy świadomi, że to samo społeczeństwo czeka jeszcze
wiele pracy zanim osoby z niepełnosprawnościami całkowicie, jako pełnoprawni obywatele, których nie spotyka
żadna dyskryminacja, zaistnieją w przestrzeni publicznej.
Celem festiwalu jest, jak sama nazwa wskazuje, integracja.
Niestety, próba zjednoczenia różnych środowisk poprzez
sztukę nie uda się, jeśli nie będzie kogo integrować. W ciągu
dwóch dni lokalnej odsłony wydarzenia na widowni zasiadło
około 15 osób. Większość krzeseł na sali pozostała pusta.
Przykry to widok, tym bardziej, że większość z tegorocznych
filmów zdecydowanie zasługiwała na uwagę, a poprzez
przekaz, który niosły, mogły zdziałać wiele dobrego.
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Wyświetlane obrazy podejmowały wiele ważnych kwestii.
Mówiły m.in. o tym, jak ochronić normalność i szczęście
rodzinne w obliczu nadchodzącej ciemności („Niebo bez
gwiazd”), z czym wiąże się zawód asystenta seksualnego
osób niepełnosprawnych („W czyimś łóżku”), jak język
znany nielicznej grupie ludzi może poprzez sztukę wpłynąć
na wielu odbiorców („The Unlimited House of Krip”). Nie
zabrakło filmów poruszających kwestię wykorzystywania
bezbronności osób z dysfunkcją wzroku do złych celów
(„Wszechwidzący”) czy szukania uzdrowienia bez żadnej
gwarancji, że podejmowane działania przyniosą jakikolwiek
efekt („Podróż do cudotwórcy”).
Niestety, choć zapewniono ku temu wszelkie warunki,
nie pojawiła się przestrzeń do wymiany myśli, do dyskusji
nad problemami poruszanymi w filmach, do prób odnalezienia odpowiedzi na pytanie „co możemy zrobić, żeby
było lepiej?”. Nic takiego się nie stało, ponieważ zabrakło
odbiorców, którzy mogliby wyrazić własne zdanie i podzielić się swoim sposobem myślenia o świecie przez pryzmat
festiwalowych problemów.
Nie można nic zarzucić organizatorom – zarówno głównym, jak i elbląskim. Zadbano o to, by miejsce, w którym
odbywały się pokazy filmowe, było przyjazne odbiorcom.
Zachęta do wzięcia udziału w festiwalu wielokrotnie pojawiła się mediach, do placówek i instytucji działających
na rzecz osób z niepełnosprawnościami wysłano zaproszenia na wydarzenie. Pomimo tego sala świeciła pustkami.
Nie zakończę rozważań na ten temat wyraźną konkluzją.
Nie znam odpowiedzi na pytanie o przyczyny niskiej frekwencji. Wiem jednak jedno – nie będzie integracji, jeśli
na wydarzeniu, które temu służy, nie pojawi się (prawie)
nikt, komu mogłoby na tym zależeć. Pozostaje mieć nadzieję, że w innych miastach Festiwal cieszył się większym
zainteresowaniem i spełnił swoje założenia.
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„Zaklejcie to dziecko!”
Na jednej z grup rodziców dzieci niepełnosprawnych rozwinęła się dyskusja pod artykułem o tym, że jedna z prywatnych szkół usunęła na wniosek rodziców dzieci zdrowych
te z autyzmem. Głosy były podzielone, a jednym z najczęściej
pojawiających się słów była magiczna „empatia”. Nieco z przekorą napisałam, że tylko czekam, aż wyproszą nas z autobusu.
No i się doczekałam.
Mój Olgierd jest nadzwyczajnym chłopcem. Nie chodzi, nie mówi, przykuwa uwagę swoim pięknym wyglądem oraz
zachowaniem, które dość mocno
odbiega od standardu zdrowego
dziecka. Czyli przede wszystkim
macha rękami i głośno artykułuje
czasami nawet nieprzyjemne dla
ucha dźwięki. Szczególnie wtedy, gdy się
cieszy, a w komunikacji miejskiej cieszy
się szczególnie, bo po prostu uwielbia autobusy i tramwaje z naciskiem
na to drugie.
Fot. pixabay.com
Odbierając go z przedszkola,
stwierdziłam, że po prostu nie mam siły wracać na piechotę z wózkiem, bo i górka duża, i taki strasznie ciężki fizycznie i psychicznie dzień. Poszliśmy ku zadowoleniu Młodego
na autobus. Linia numer 17. Ludzi z przystanku na przystanek
coraz więcej, artykułowana radość dziecka też momentami
głośna. I nie do końca działa prośba, że może cieszyć się ciszej.
Od zawsze przyciąga spojrzenia, więc jesteśmy przyzwyczajeni.
Dziś jednak pewien pan, skończywszy rozmowę przez telefon
(cały autobus chyba słyszał, sic!) zapytał kierowcę, czy ma plaster,

bo to dziecko tam trzeba by zakleić. Na początku nie złapałam
kontekstu, ale on brnął dalej, że trzeba z tym dzieckiem coś
zrobić, bo się drze i co pan kierowca na to. Z zasady nie zniżam
się do poziomu pewnych ludzi i tym razem też nie musiałam.
Odezwali się ludzie, że może pan by spojrzał, bo jedzie
dziecko niepełnosprawne i by sobie przemyślał, co mówi.
I że może jemu by się plaster przydał. Oberwało się kierowcy,
że nie reaguje. Ten skomentował, że możemy się nawet pozabijać, bo jemu płacą za jeżdżenie autobusem. Na szczęście daleko nie było.
Wysiedliśmy. Chwilę porozmawiał
z nami jeden z panów, który zareagował, bo najzwyczajniej było mu głupio.
A ja? Ja się chyba już przyzwyczaiłam.
Mam wrażenie, że coraz częściej
powtarza się słowo „empatia”, a coraz
mniej go jest w naszym zachowaniu.
W komunikacji miejskiej czy miejscach
publicznych tolerujemy głośne rozmowy
przez telefon i te en face, to, że ktoś śmierdzi
albo nawet pali e-papierosa, o tekstach wulgarnych
już nie wspomnę, ale każdą inność czy ułomność
mamy prawo piętnować spojrzeniem, paluchem lub też nawet
słownie.
Wczoraj opowiadałam przyjaciółkom, jak kilka lat temu znana
elbląska psycholog na spotkaniu autorskim w bibliotece kazała
mi coś zrobić z dzieckiem, bo jej przeszkadza. Wtedy jeszcze
nie byłam pyskata i się strasznie zmieszałam. Teraz pewnie
bym powiedziała: „Już idę zrzucić z mostu”. ■
Dominika Lewicka-Klucznik

● Przed nami ponad dwuletni maraton obietnic wyborczych. Śmiem
twierdzić, że politycy od prawa do lewa próbują się wzajemnie prześcigać
w wymyślaniu coraz to „lepszych” i „atrakcyjniejszych” obietnic w stylu: „nikt
nie da wam tyle, co my wam obiecamy”. Pozostaje więc liczyć na zdolność
społeczeństwa (niestety coraz niklejszą) do brania poprawki na te wszystkie
kiełbasy wyborcze. Osobiście, z dbałości o własne zdrowie unikam głębszego
„zaangażowanego śledzenia” kampanii wyborczej, która już w najlepsze się
rozpędza. Jednocześnie moja lodówka niczym Szwajcaria pozostaje apolityczna, zatem uprasza się wszelkiej maści pretendentów politycznych walczących
o „dwie przecinające się linie” o niewłażenie do niej.

● Po ostatnim moim tekście, rozpoczynającym się
w dość osobliwy sposób „Nie zabije Cię rak, zrobi to NFZ”,
napisała do mnie jedna z Czytelniczek, która opisała to
co dzieje się na jednej z podelbląskich wsi, gdzie mimo
kontraktu z gminą, lekarz rodzinny częściej niż w gabinecie bywa na wiszącej na drzwiach kartce informującej,
że go nie będzie, bo coś tam po raz enty. Cóż, może właściciel przychodni, która ma umowę z gminą, wychodzi
z założenia, że na wsi medycyna naturalna zdziała więcej
niż jego pracownicy. Gratulujemy „zdrowego” podejścia.
Przysięgi lekarskiej nie będziemy przypominać, bo po co.
Idą wybory, więc może choć urzędnicy poczują pokrzywę
na stołku i zareagują.
● Na koniec, wpis na Twitterze, gdzie bardzo serdecznie zapraszamy – również Redakcja Razem z Tobą ma
tam swoje konto. Miło nam będzie, gdy Państwo nas
„przyobserwują”. W ostatnim czasie Premier Morawiecki
napisał taką oto notkę. Wiadomość (skróconą, ale z zachowaniem sensu bez przytyczek politycznych) podaję
Państwu bez komentarza: „Cechą wspólną programów
@pisorgpl jest „plus” - znak dodawania, łączenia, synergii.
[…] My łączymy, nie dzielimy!”. ■
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Ilona i Damian Nowaccy są rodzicami niepełnosprawnej 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.

Z perspektywy rodzica

Historia pewnej podróży
z „Panią Mamą” w roli głównej

T

ym razem napiszemy o tym, jak ważne jest, aby, jadąc z osobą na wózku, kupić odpowiedni bilet, a dokładniej, co może się stać, jeśli tego nie zrobimy. Takie studium przypadku.
Zatem ruszamy...

Podróż do Krakowa, zaplanowana od miesiąca, bilety
kupione przez internet - miejsce na wózek i dla opiekuna
- tak jak stoją przepisy i tak, żeby uniknąć nieporozumień.
Zawsze tego pilnujemy, bo w pociągu Pendolino takich miejsc
jest słownie dwa, więc trzeba wszystko dobrze i wcześniej
zorganizować.
Okazuje się jednak, że widmo sytuacji nieprzewidzianych
dopaść może wszędzie. Z czyjej winy? Trudno powiedzieć,
bo nawet teraz, z perspektywy czasu i kiedy emocje już
opadły, sytuacja nie jest do końca klarowna.
Ale do brzegu. Wsiadamy sobie z Julą, spokojni o miejsce
(sprawdzone wcześniej jako te, które dla wózków w tym
pociągu są zawsze przydzielane - kiedyś jechaliśmy więc
wiemy. Wsiadamy wygodnie, bo windą, sprawnie rozłożoną
przez Pana Konduktora. Szybko jednak okazuje się, że to
na tyle w temacie spokoju - okazuje się bowiem, że nasze
miejsca są zajęte i to przez mamę z chłopakiem na wózku
(wózek stoi obok, a chłopaków z mamą siedzą sobie wygodnie tam, gdzie mamy z Julą wykupione bilety). Pierwsza
myśl - tak sobie usiedli akurat a pewnie mają obok, bo dwa
miejsca przeznaczone dla osób na wózkach w pociągu są
obok siebie. Sprawdzamy więc bilety - okazuje się że mają
jednak inny wagon i inne miejsca, a ponieważ nie wykupili
opcji z wózkiem, to obsługa pociągu ich tutaj przesadziła
gdyż (to logiczne) chłopak z wózkiem nie zmieściłby się
w innym przedziale.
Ok, przyprowadzono ich tutaj to usiedli, tylko co teraz?
Wrócić nie mogą, a my też nie siądziemy gdzie indziej.
A jesteśmy „na prawie” - to my mamy bilety na rzeczone miejsca sporne. Rozumiemy przecież, że nie ich wina.
Ale Pani Mama zdaje się nie rozumieć... Od początku wrogo nastawiona, krzyczy, że ciągle jakieś kłody pod nogi
i że to wina pani w kasie, bo jej źle sprzedała bilety, że niewiarygodne i że ona już tej pani (w kasie) pokaże gdzie raki
zimują... Konduktorowi, który nota bene bardzo łagodnie
i mądrze rozwiązał sytuację, przepraszając i gospodarując
dla nas miejsce w Warsie, też się dostało - że nieprzeszkoStr. 6

Fot. archiwum prywatne autorów

Ilona i Damian Nowaccy

lona kadra, że złoży skargę (na panią w kasie), że traktują
ją jakby była opóźniona, że przecież skąd ona ma wiedzieć
jakie miejsca dostaje...
I tak sobie patrzymy z boku i słuchamy jak pokojowo nastawiony konduktor próbuje się tłumaczyć (nasze, spokojne
raczej i rozejmowe, próby wtrącenia się do rozmowy zostały
zgaszone przez Panią Mamę krótkim, acz stanowczym „nie
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życzę sobie, żeby pani się wtrącała i wypowiadała w mojej
sprawie!”).
Cóż, „mojej” tu to jednak pojęcie względne...
Do Pani Mamy sympatią z przyczyn oczywistych nie zapałaliśmy, ale postaramy się rozważyć problem obiektywnie. Wina? Troszkę też obsługi pociągu. Oprócz oczywiście
pani w kasie w bliżej nieokreślonym mieście (strach było
zapytać...), która w mniejszym lub większym stopniu nie
dopytała o to, czy miejsce na wózek jest potrzebne. Tu jednak, jak słusznie zauważył konduktor, wina jest sporna, bo
przy rozmowie nie była Pani Mamy relacja zakupu biletów
zmieniała się niczym długość ryby w kolejnych opowieściach
wędkarzy. Panią w kasie więc zostawiamy. Dla potrzeb tego
tekstu i obserwując temperament Pani Mamy zakładamy,
że mogło być nie do końca tak jak mówiła...
Wracając do obsługi pociągu. Powinni sprawdzić,
czy te miejsca są już zarezerwowane przez osobę na wóz-

ku z opiekunem, która zadbała o to, by mieć pewność,
że takie otrzyma (tak, to my ;)) i tak ochoczo nie sadzać tam
kogoś innego. A nawet jeżeli, to uzmysłowić owej osobie,
że siedzi tam warunkowo i zaraz prawowity ich właściciel
się pojawi. A mogło być różnie - mogłam być nie znoszącą
sprzeciwu matką pieniaczką, która wysłałaby konduktora do
wszystkich diabłów, a ich z miejsc wygoniła nie oglądając się

na nic... Swoją drogą to myślę, że gdyby było odwrotnie
i to nas posadzono by na miejscach Pani Mamy, taka mniej
więcej scena by się rozegrała. My oczywiście nikim takim nie
jesteśmy. Spokojnie poczekaliśmy na konduktora i przyjęliśmy jego warunki.
Trzeba jednak przyznać, że trochę Panią Mamę rozumiem
(nieco mniej po oskarżeniu o to, że żądaliśmy od niej pokazania biletu - czytaj, grzecznie poprosiliśmy, z ciekawości
czy może ma faktycznie źle sprzedany), bo mogła nie wiedzieć,
że taki bilet dla wózka trzeba kupić osobno, mogła czuć się
oszukana i w końcu mogła być po prostu zmęczona wiecznymi
problemami, jak to przy dziecku niepełnosprawnym jest.
Gwoli wyjaśnienia - dziecko to chłopak ok. 20 lat, w pełni
sprawny umysłowo, sam wsiadł na wózek. Nie odzywał się
jednak przez całą dyskusję, chyba przyzwyczajony do załatwiania takich spraw przez charyzmatyczną Panią Mamę.
Co ciekawe, w drodze powrotnej sytuacja się powtórzyła.
Na naszych miejscach (dokładnie tych samych)
znowu siedziała, przeniesiona tam z innego wagonu, pani z chłopcem na wózku, która też nie
wykupiła biletu z odpowiednim dla niego miejscem i (oczywiście) nie mogła zostać na swoim.
Ta Pani jednak spokojnie się przesiadła, przeprosiła i wysłuchała Pani Konduktor, która
wytłumaczyła jej, jak następnym razem bilet
odpowiednio kupić.
W obydwu tych przypadkach było gdzie
przenieść osoby, które w regularnych rzędach
pociągu z racji wózka zmieścić się nie mogły.
Co jednak, gdyby na kolejnej stacji wsiadły
kolejne bez opcji miejsca na wózek? Gdyby
wcześniej chciały wykupić miejsca na wózek
to po prostu nie dostałyby biletów, ponieważ
w pociągu są dwa i te dwa byłyby już zajęte.
Jasna sytuacja. Jeżeli jednak tego nie zrobią,
bilet mają. Tymczasem w regularnym wagonie
nie mogą zostać, bo fizycznie się tam osoba
na wózku nie mieści. Konduktor nie ma więc
jak zabrać takiej osoby i zdarzyć się może,
że pociąg po prostu odjedzie bez niej.
Wyobrażacie sobie nagłówki w mediach?
„Osoba na wózku została na peronie, gdyż konduktor zabronił jej wejścia do pociągu”, „Niepełnosprawny chłopak (lub dziewczyna) z ważnym
biletem nie wpuszczony(a) do pociągu”, „PKP
Intercity zostawiło osobę na wózku na peronie”...
I nikt nie będzie dociekał, że w pociągu
osoby na wózku już były dwie, a dla kolejnej
zabrakło miejsca, bo nie kupiła odpowiedniego biletu. A jak trafią na Panią Mamę, to zrobi się z tego
afera na cały kraj (być może już gdzieś pobrzmiewają
jej echa, bo temat dosyć świeży, a Pani Mama odgrażała się,
że tak tego nie zostawi...).
Jaki wniosek z historii? Kupujmy bilety z głową tak,
aby i nam, i innym pasażerom podróż minęła przyjemnie
i bez zbędnych nerwów. ■
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Bezpłatna wypożyczalnia rowerów
rehabilitacyjnych trójkołowych

Fot. mat. prasowe

Fot. pixabay.com

Dzwonek na obiad

Od 4 września br. przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie można
wypożyczyć rower rehabilitacyjny trójkołowy. Organizatorem
wypożyczalni jest Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża. Z rowerów będą mogły korzystać dzieci
niepełnosprawne, osoby dorosłe z niepełnosprawnością, a także
zainteresowani seniorzy. Wypożyczenie roweru będzie całkowicie bezpłatne. To pierwsza tego typu inicjatywa w Krakowie.
Rowery dostępne są w trzech rozmiarach: na kołach 24-calowych dla osób o wzroście powyżej 155 cm, o kołach 20 cali
(średnie) do 150 cm wzrostu i 16 cali dla dzieci w wieku przedszkolnym. Rower można wypożyczyć bezpłatnie na maksymalnie
14 dni. Możliwe będzie przedłużenie tego okresu o kolejne dwa
tygodnie, jeżeli akurat nie będzie kolejnych oczekujących.
Trójkołowe rowery rehabilitacyjne są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, które nie mogą już
korzystać z tradycyjnych jednośladów - są stabilne, wygodne,
mają zamontowany koszyk na zakupy.
Zainteresowani rezerwacją roweru powinni kontaktować się
z PCK telefonicznie (500-033-266) i zapoznać z regulaminem
zamieszczonym na stronie: www.pck.malopolska.pl. ■

Po raz kolejny rusza akcja „Dzwonek na obiad”, której celem
jest dofinansowanie ciepłych posiłków dla uczniów. Zgłoszenia
trwają do 5 października; decyduje kolejność wpływu wniosków.
Organizatorem programu jest Fundacja „Być Bardziej”. Stypendium obiadowe może otrzymać każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej dowolnego typu w Polsce,
jeżeli miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka
jego gospodarstwa domowego nie przekracza 1000 zł. Aby zgłosić
udział dziecka, należy się zarejestrować, a potem zalogować na
stronie dzwoneknaobiad.pl, wypełnić wniosek on-line i zgromadzić potrzebne dokumenty, potwierdzające dane z wniosku.
W zeszłym roku w ramach akcji z pomocy fundacji skorzystało około 300 dzieci. Akcję mogą wesprzeć indywidualni darczyńcy, kupując nawet pojedynczy obiad
za pośrednictwem strony dzwoneknaobiad.pl. W finansowanie włączają się też szkoły, przeprowadzając zbiórkę pod hasłem „Grosz do grosza”; dochód przeznaczy jest
na wykupienie kolejnych obiadów dla uczniów z całej Polski.
Więcej informacji na temat inicjatywy znajduje się na stronie
internetowej programu www.dzwoneknaobiad.pl. ■
Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl

Zwiększył się dostęp do pomocy żywnościowej

Fot. pixabay.com

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdziło nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania
z unijnego programu pomocy żywnościowej. Obecna wysokość
kryterium dochodowego uprawniająca do ubiegania się o pomoc
żywnościową w ramach programu POPŻ (unijny FEAD) wynosi:
– 1402 zł dla osób samotnie gospodarujących,
– 1056 zł dla osoby w rodzinie.
Przypominamy, że trwa wydawanie skierowań po pomoc żywnościową przez ośrodki pomocy społecznej. Pierwsze dostawy
żywności do Banków Żywności spodziewane są we wrześniu,
a wydawanie żywności rozpocznie się (wg aktualnych informacji)
w październiku. ■
Bank Żywności w Elblągu
Str. 8
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Dzieci mają coraz więcej problemów ze wzrokiem
Nawet połowa polskich dzieci cierpi z powodu wad wzroku,
takich jak krótkowzroczność lub astygmatyzm. Nieskorygowane
upośledzenie widzenia powoduje problemy w nauce, obniżenie
sprawności fizycznej, a nawet spadek pewności siebie na skutek odrzucenia przez grupę rówieśników. Im szybciej wykryta
zostanie wada wzroku, tym dziecko ma większe szanse na
normalne funkcjonowanie. Większość rodziców nie zauważa
jednak pierwszych symptomów lub nawet je bagatelizuje.
Dlatego dużą rolę do odegrania mają tutaj nauczyciele, którzy
mogą zauważyć niepokojące objawy podczas lekcji czy przerw
i zwrócić na nie uwagę rodziców.
Na całym świecie rośnie liczba osób z wadami wzroku. Według WHO obecnie na choroby narządu wzroku cierpi ponad
250 mln ludzi. W Polsce, jak wynika z danych GUS, problem
ten dotyka prawie połowy społeczeństwa, nie tylko seniorów.
Zbyt częste używanie smartfonów i komputerów sprawia,

że także coraz więcej dzieci cierpi z powodu upośledzenia widzenia. Do najczęstszych problemów należy krótkowzroczność, która
zgodnie z danymi Vision Express występuje u 34 proc. polskich
dzieci, oraz astygmatyzm dotykający 29 proc. maluchów.
Małe dzieci mają niewielkie potrzeby w zakresie używania
narządu wzroku. Zdarza się więc, że rodzice nie wiedzą, że ich
pociecha ma jakiekolwiek problemy. Istnieje wiele niepokojących
zachowań, które powinny zwrócić uwagę dorosłych. Należą do
nich przede wszystkim siadanie zbyt blisko telewizora, monitora,
mrużenie oczu przy patrzeniu w dal, problemy z koncentracją,
zaczerwienienie i podrażnienie oczu oraz bóle głowy.
Duże możliwości zweryfikowania jakości widzenia dzieci
mają także nauczyciele, którzy przebywają z nimi wiele godzin
dziennie i obserwują je w różnych sytuacjach. ■
Więcej w tym temacie na razemztoba.pl/18684

W ciągu ostatnich lat wiele zmieniło się w kwestii uchwalanych przepisów mających na celu poprawę praw osób niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii. Jednak według badań
Organizacji SCOPE niemal połowa niepełnosprawnych dorosłych w tzw. wieku produkcyjnym czuje się tam wykluczona
ze społeczeństwa.
W badaniach udział wzięło 2 tysiące osób. Ich wyniki pokazują, że w Wielkiej Brytanii 49 proc. niepełnosprawnych czuje
się wykluczonych ze społeczeństwa. 41 proc. ankietowanych to
grupa, która zadeklarowała, że nie czuje się doceniana. Jednak
42 proc. badanych uważa, że Wielka Brytania to dobre miejsce
dla osób niepełnosprawnych.
W Wielkiej Brytanii wciąż jest wiele miejsc, w których przeszkodą są schody lub progi. Dotyczy to głównie restauracji.

Fot. pixabay.com

Czują się wykluczeni społecznie

Jak podkreślają osoby niepełnosprawne, chcą one uczestniczyć
w życiu ich pełnosprawnych przyjaciół i znajomych oraz móc
podążać w tę samą stronę. ■
MM
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Społeczeństwo

NIK wskazuje, gdzie są uchybienia
w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

F

ikcyjne zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wymuszanie przez pracodawcę zwrotu części
wynagrodzenia pracownika, fałszowanie orzeczeń o niepełnosprawności i oświadczeń przez
pracodawców – to zjawiska obserwowane na rynku pracy.

Jednocześnie prawo nie pozwala
Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na skuteczne kontrolowanie publicznych pieniędzy przeznaczonych
na wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom.
Takie są główne ustalenia NIK, dotyczące dofinansowania wynagrodzeń
niepełnosprawnych przez PFRON.
Dofinansowanie do wynagrodzeń
niepełnosprawnych pracowników,
przekazywane pracodawcom co miesiąc przez PFRON, stanowi jeden
z instrumentów polityki państwa, mających na celu aktywizację zawodową
osób niepełnosprawnych. Mogą one
znaleźć zatrudnienie w zakładach pracy chronionej albo na otwartym rynku
pracy. W obu przypadkach pracodawcy
mogą korzystać z ulg i finansowego
wsparcia PFRON, przy czym korzyści
dla zakładów są większe, bo muszą
spełnić wiele restrykcyjnych wymagań.
Wojewoda może przyznać status zakładu pracy chronionej, jeśli pracodawca:
– prowadzi działalność gospodarczą
min. 12 miesięcy;
– zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar
czasu pracy;
– osiąga wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych przez min.
6 miesięcy w wysokości co najmniej
50 proc. (w tym co najmniej 20 proc.
zatrudnionych to osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności lub co najmniej
30 proc. niewidomych albo psychicznie
chorych lub upośledzonych umysłowo ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności);
– zapewni, by obiekty i pomieszczenia odpowiadały przepisom BHP;
Str. 10

– odpowiednio przystosuje stanowiska pracy, pomieszczenia higienicznosanitarne i ciągi komunikacyjne;
– dopilnuje, aby zapewniona była
doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.
Corocznie Fundusz przeznacza
na dofinansowanie wynagrodzeń osób
niepełnosprawnych prawie 3 mld złotych, co stanowi ponad 60 proc. jego
rocznych wydatków. Taką formą pomocy objęto około 30 tys. pracodawców
i 250 tys. osób niepełnosprawnych.
W latach 2014–2016 weszło w życie
razem z TOB¥

kilka zmian ustawy o rehabilitacji,
związanych z dofinansowaniem wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
Jedną z nich była, obowiązująca od
kwietnia 2014 r., zmiana zakładająca
wprowadzenie stałych stawek dofinansowania dla zakładów pracy chronionej oraz dla innych pracodawców.
Wcześniej zakłady pracy chronionej otrzymywały wyższą pomoc niż
pozostali pracodawcy, a same stawki dofinansowania były uzależnione
od kwoty najniższego wynagrodzenia i zmieniały się wraz z jego wzrostem. Zamrożenie i zrównanie tych
http://www.razemztoba.pl

stawek miało istotny wpływ na zmniejszenie wydatków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie – z 3,23 mld
zł w 2013 r. do 2,96 mld zł w 2014 r.
– oraz ich ustabilizowanie w kolejnych
latach. Miało również wpływ na zmiany
na rynku pracy w grupie pracodawców
zatrudniających osoby niepełnosprawne.
W Polsce zatrudnienie znalazła
co trzecia z osób niepełnosprawnych
w wieku produkcyjnym. To znacznie
poniżej średniej w krajach Unii Europejskiej

Fot. pixabay.com

Najważniejsze ustalenia kontroli

Kontrola miała wykazać, czy pracodawcy spełniali warunki do otrzymania dofinansowania, czy właściciele
zakładów pracy chronionej prawidłowo gromadzili środki zakładowego
funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i w jaki sposób je wydawali.
Jednocześnie NIK zbadała, jak PFRON
przeciwdziałał negatywnym zjawiskom
w dofinansowaniu wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.
Kontrolą objęto PFRON i 17 pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie z Funduszu w okresie
2014 – 2016.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych wiąże się z ryzykiem nieprawidłowości. Pracodawca może nie
respektować należnych im praw a korzystanie z dofinansowania z Funduszu może prowadzić do nadużyć.
PFRON uzależnia kwoty dofinansowania od stopnia niepełnosprawności
oraz schorzeń, na które cierpią pracownicy. Zrównanie w 2014 r. stawek
dla zakładów pracy chronionej i firm
działających na rynku otwartym przyspieszyło zachodzący już wcześniej
proces zmniejszania się liczby takich
zakładów, w szczególności zgłaszanych
przez nie etatów do dofinansowania.
Zmiana spowodowała wzrost liczby niepełnosprawnych zgłaszanych
przez pracodawców z rynku otwartego.
Z biegiem czasu pracodawcy, których
liczba rosła, chcieli zatrudniać głównie
osoby z wyższym niż lekki stopniem
niepełnosprawności. Gwarantowało
to większe wsparcie finansowe.
Kontrolerzy NIK porównali sytuację
reprezentatywnej grupy pracowników zgłoszonych do dofinansowania
za marzec 2014 r. (sprzed zmian stawek) i za grudzień 2016 r. W badanej
próbie 976 osób, na koniec 2016 r.
612 pracowników nadal było objętych
dofinansowaniem. Z tej liczby 45 pracowników, z uwagi na zmianę stopnia
niepełnosprawności lub orzeczenia
obecności schorzenia specjalnego,
przeszło do grupy z wyższą stawką
dofinansowania, a 22 osoby – do grupy
z niższą. W okresie objętym analizą,
tendencje zmian przyczyniających
się do zastosowania wyższej stawki
dofinansowania były zatem ponad
dwukrotnie silniejsze od tendencji
do zastosowania stawki niższej.
W ocenie NIK zmiana stawek dofinansowania nie wpłynęła w znaczący sposób na aktywizację osób
niepełnosprawnych na rynku pracy,
ale przyczyniła się do postępujących
przekształceń na rynku pracodawców.
Szczegółowe badanie przez NIK
17 pracodawców miało wykazać, czy
faktycznie ponieśli oni koszty płacy
(wynagrodzenia pracowników oraz
należne składki od wynagrodzeń i zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych) terminowo i w prawidłoRazem z Tobą Każdego Dnia

wej wysokości, czy w aktach osobowych pracowników znajdowały się
dokumenty potwierdzające ich niepełnosprawność oraz czy pracownicy
faktycznie świadczyli pracę i otrzymali
należne wynagrodzenie (co zweryfikowano dodatkowo na podstawie oświadczeń, złożonych przez 241 z nich).
Kontrola NIK wykazała, że większość pracodawców spełniła warunki do otrzymania dofinansowania.
Najistotniejsze nieprawidłowości
dotyczyły niedopełnienia obowiązku
terminowych wpłat składek od wynagrodzeń pracowników.
Opóźnienia przekraczały 14 dni,
największe 8 miesięcy. Wartość wypłaconego przez PFRON dofinansowania
wynagrodzeń za te miesiące wyniosła prawie 1 mln 400 tys. zł. Podczas
gdy Fundusz bezskutecznie starał się
zweryfikować spełnienie warunków
do otrzymania wsparcia, pracodawca otrzymywał nienależne środki
za kolejne miesiące.
W jednym przypadku pracodawca
niektórym pracownikom wypłacał
pensje w gotówce, a nie przelewem
lub przekazem pocztowym. Mógł tak
postąpić, bo kodeks pracy na to zezwala ale wówczas dofinansowanie mu
nie przysługiwało i otrzymane środki
powinien zwrócić (czego nie uczynił).
Ustawa o rehabilitacji wyklucza
wsparcie wynagrodzeń pracowników
z lekkim lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, posiadających
prawo do emerytury. Mimo to siedmiu
pracodawców otrzymało dofinansowanie dla 11 pracowników z emeryturą.
Przedsiębiorcy tłumaczyli się, że nie
mają prawnej możliwości ustalania
w organach emerytalnych, czy zatrudniony ma prawo do emerytury. Jedyne
źródło informacji to sam zatrudniony.
W niektórych zakładach przyjmowano
od pracowników oświadczenia i zobowiązywano ich do poinformowania
o ewentualnym zmianach w tej kwestii.
Innym problemem jest gospodarowanie przez pracodawców środkami
zakładowego funduszu rehabilitacji
osób niepełnosprawnych (ZFRON).
Fundusz zasilają m. in. środki pochodzące z ulg podatkowych i innych
opłat. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji
zakład pracy chronionej ma obowiązek
prowadzenia ewidencji środków zakłaStr. 11

dowego funduszu. Z tych pieniędzy
co najmniej 15 procent musi być przeznaczone na indywidualne programy
rehabilitacji a 10 procent na pomoc
indywidualną dla niepełnosprawnych
pracowników. Zarówno ustalenia kontroli NIK, jak i kontroli przeprowadzonych przez urzędy skarbowe wskazały
na przypadki finansowania ze środków
z zakładowego funduszu wydatków
niezgodnych z ustawą lub rozporządzeniem ministra pracy. Przykładem
takiej niezgodnej z prawem praktyki
jest pracodawca, który w dwa tygodnie po zatrudnieniu członka rodziny
(z orzeczeniem o niepełnosprawności), częściowo sfinansował mu zakup
samochodu osobowego (130 tys. zł
z ceny wynoszącej 190 tys. zł) ze środków ZFRON na indywidualny program
rehabilitacji. Pracownik stał się jego

właścicielem. Samochód nie był jednak w żaden sposób przystosowany
do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
Pracodawca wyjaśnił, że zaakceptował
taki wydatek, bo środki zgromadzone na ZFRON wystarczyły i na zakup wybranego modelu samochodu
i na zaspokojenie potrzeb pozostałych
niepełnosprawnych. Inny właściciel
zakładu pracy chronionej wydał ponad
250 tys. zł na cele inne niż rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza.
199 tys. zł zostało przekazanych
na inne konta bankowe i posłużyły
uregulowaniu zobowiązań firmy.
Niektórzy z pracodawców wykorzystywali środki zgromadzone na rachunkach ZFRON na cele niezwiązane
z rehabilitacją pracowników niepełnosprawnych, najczęściej – traktując
je jako źródło darmowych pożyczek,

pozwalających regulować bieżące zobowiązania i poprawiających płynność
finansową firmy. Każdy wydatek niezgodny z przeznaczeniem środków
wiązał się z obowiązkiem zwrotu przez
pracodawcę 100% ich wartości na rachunek ZFRON oraz wpłaty „karnej”
opłaty 30% na rachunek PFRON.
Według oceny NIK, zasadne jest
wprowadzenie do ustawy o rehabilitacji przepisów, określających termin
zwrotu do ZFRON pełnej kwoty pobranej na cele niezgodne z przeznaczeniem oraz ustalenie maksymalnej
wysokości karnej opłaty.
Pełny raport znaleźć można na
stronie internetowej Funduszu oraz
na razemztoba.pl/18442 ■
NIK
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#takijakja, czyli o zatrudnianiu
osób z niepełnosprawnością

Organizatorzy i partnerzy kampanii – Fundacja Pod Aniołem wspólnie
ze Związkiem Liderów Sektora Usług
Biznesowych ABSL, Związkiem Pracodawców Pomorza Zachodniego, Północną
Izbą Gospodarczą i Siecią Zachodniopomorską Ośrodków Wsparcia Ekonomii
Społecznej – chcą zmienić społeczne
postrzeganie osób z niepełnosprawnością na rynku pracy.
– Wierzymy w to, że niepełnosprawność nie powinna wpływać na postrzeganie drugiego człowieka. Osoba
z niepełnosprawnościami jest często
zdeterminowana i samodzielna, posiada
przyjaciół, jest radosna, odważna, aktywna, pełna marzeń i pasji. Nadto jest
lojalna i dba o swoje miejsce pracy lub
nauki, chce się uczyć. Osoba z niepełnosprawnością jest TAKA JAK JA – mówi
Andrzej Smoliński, koordynator kampanii.
W ramach kampanii funkcjonuje stroStr. 12

Fot. takijakja.pl

Z

atrudnienie osób z niepełnosprawnościami to korzyści dla pracodawcy i szansa na rozwój
pracownika, dlatego Fundacja Pod Aniołem wraz z partnerami rozpoczęła kampanię społeczną „TAKI JAK JA”.

na internetowa www.takijakja.pl, na której pracodawcy mogą zdobyć wszelkie
informacje na temat specyfiki i korzyści
zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Ten sam cel mają spotkania, które
odbywać się będą od sierpnia do paźrazem z TOB¥

dziernika w różnych miejscach Szczecina, Koszalina i Świnoujścia. Szczegółowe
informacje oraz harmonogram spotkań
znaleźć można na stronie kampanii. ■
Źródło: takijakja.pl
http://www.razemztoba.pl
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Jakie świadczenia przysługują
rodzinom?

O

Świadczenia rodzinne, do których
zalicza się zasiłek rodzinny oraz dodatki
do zasiłku rodzinnego.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
– 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
– 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5.
roku życia do ukończenia 18. roku życia;
– 135 zł na dziecko w wieku powyżej
18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe
pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o:
– dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
– dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
– dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
– dodatek z tytułu wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej,
– dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
– dodatek z tytułu podjęcia przez
dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
– dodatek z tytułu rozpoczęcia
roku szkolnego.
WAŻNE: przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in.
od spełnienia kryterium dochodowego.
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także
małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
lub rezygnują z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w celu sprawowania
stałej opieki nad osobą legitymującą
się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczeniem

Fot. pixabay.com

d 1 lipca trwa przyjmowanie wniosków o świadczenia dla rodzin na nowy okres świadczeniowy oraz o nowe świadczenie Dobry Start. Przez pierwszy miesiąc można było zrobić
to jedynie przez internet. Od sierpnia wniosek można złożyć także w formie papierowej
w urzędzie. O jakie świadczenia można wnioskować?

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co
dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona
do alimentów od rodzica na podstawie
tytułu wykonawczego pochodzącego lub
zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Świadczenie wychowawcze („Rodzina
500+”)
Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na
każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach (na osobę w rodzinie
do 800 zł lub 1200 zł w przypadku rodzin
z dzieckiem niepełnosprawnym) otrzymają wsparcie także na pierwsze lub
jedyne dziecko.
Świadczenie Dobry Start – 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich
uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez
względu na dochód.
Razem z Tobą Każdego Dnia

Wnioski można złożyć także
o inne świadczenia, które nie są
objęte okresem świadczeniowym:
– Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe”
w wysokości 1000 zł na jedno dziecko,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00
zł netto.
– Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje
się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby
w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
– Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu
rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, przysługuje osobom, jeżeli
nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby
opiekować się osobą legitymującą się
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
albo osobą legitymującą się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności.■
Źródło: MRPIPS
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Chcesz otrzymywać świadczenie?

M

Pilnuj terminów!

inisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina – trwa składanie wniosków
na nowy okres świadczeniowy oraz o świadczenie Dobry Start. Pamiętaj, że świadczenie
otrzymasz tylko wtedy, jeśli wniosek złożysz w odpowiednim terminie.

Fot. pixabay.com

Im wcześniej złożymy wniosek, tym
szybciej świadczenie do nas trafi. Warto
też pamiętać, żeby nie przegapić terminu złożenia wniosku. W przeciwnym
razie rodzina albo pozbawi się prawa
do wybranego świadczenia (dotyczy
to programu Dobry Start), albo na jego
przyznanie i wypłatę będzie musiała
dłużej poczekać (np. w programie „Rodzina 500+”).

Świadczenie Dobry Start

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do
świadczenia Dobry Start są przyjmowane drogą online od 1 lipca danego roku
do 30 listopada, a w przypadku wniosków
składanych drogą papierową w urzędzie
– od 1 sierpnia do dnia 30 listopada.
Wnioski złożone po upływie terminu
30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Kiedy wypłata świadczenia?
Ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia
prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. W przypadku prawidłowo
wypełnionych i kompletnych wniosków
złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie
prawa do świadczenia dobry start oraz
wypłata przysługującego świadczenia
następuje nie później niż do 30 września.

Świadczenie wychowawcze
Rodzina 500+

Wniosek o 500+ składamy co roku
aż do ukończenia przez dziecko 18 lat.
Każdy wniosek dotyczy jednego okresu, na jaki są przyznawane pieniądze.
Okres przyznawania pieniędzy z programu Rodzina 500+ trwa 12 miesięcy
— od 1 października do 30 września kolejnego roku.
Str. 14

Wnioski są przyjmowane drogą elektroniczną od 1 lipca, natomiast wnioski
papierowe składane osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, są
przyjmowane przez urzędy od 1 sierpnia.

Od kiedy wypłata?
Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu
lub w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie świadczenia wychowawczego
oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi najpóźniej
do 31 października. W przypadku gdy
osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami w okresie od 1 września
do 30 września danego roku, ustalenie
prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad
nastąpi nie później niż do 30 listopada
tego roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października
do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem za październik,
listopad i grudzień nastąpi nie później
razem z TOB¥

niż do dnia 31 grudnia tego roku.
W przypadku złożenia wniosku
na nowy okres zasiłkowy w kolejnych
miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic
złoży wniosek, a wypłaty przyznanego
świadczenia realizowane będą co miesiąc
na bieżąco.

Świadczenia rodzinne

Wnioski w sprawie ustalenia prawa
do świadczeń rodzinnych na nowy okres
zasiłkowy przyjmowane od 1 lipca online,
a w przypadku wniosków składanych
drogą papierową – od 1 sierpnia.

Kiedy wypłata?
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się
o świadczenia rodzinne na nowy okres
zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata
przysługujących świadczeń następuje do
30 listopada. W przypadku, gdy osoba
ubiegająca się o świadczenia rodzinne
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
http://www.razemztoba.pl

oraz wypłata przysługujących świadczeń
następuje do 31 grudnia. W przypadku,
gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 listopada
do 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
oraz wypłata przysługujących świadczeń
następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego

Prawo do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego ustala się na okres
świadczeniowy, czyli od 1 października
do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane drogą elektroniczną od 1 lipca,
natomiast wnioski papierowe składane
osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty są przyjmowane przez urzędy od 1 sierpnia.

Kiedy wypłata?
W przypadku, gdy osoba ubiegająca
się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami
do 31 sierpnia, ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz wypłata świadczeń przysługujących
za październik następuje do 31 października. W przypadku, gdy osoba ubiegająca
się o świadczenia z FA na nowy okres
świadczeniowy złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami w okresie
od 1 września do 30 września danego
roku, ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
przysługujących świadczeń z funduszu
alimentacyjnego następuje najpóźniej
do 30 listopada tego roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października
do 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 grudnia tego
roku. ■
MRPiPS
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Uczysz się?
Dostarcz zaświadczenie!
czniowie i studenci pobierający rentę rodzinną muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.
ANNA ILUKIEWICZ

Wszyscy uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną muszą dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie potwierdzające
kontunuowanie nauki. W przypadku braku zaświadczenia wypłata świadczenia
zostanie wstrzymana. Jeśli nauka zostanie przerwana, a ZUS nie będzie poinformowany, świadczenie trzeba zwrócić łącznie z należnymi odsetkami.
Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłego emeryta, rencisty lub osoby, która spełniała warunki do uzyskania jednego z tych
świadczeń. Za uprawnionych członków rodziny uznaje się dzieci własne, dzieci
małżonka i dzieci przysposobione. Prawo do takiej renty mają także wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem
pełnoletności. Wyjątkiem są dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny
zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Uprawnionym przysługuje jedna, łączna
renta, która w razie konieczności jest dzielona między nich w równych częściach.
Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16. roku życia.
Jeśli jednak dziecko nadal się kształci, renta będzie wypłacana aż do zakończenia
nauki, lecz nie dłużej niż do 25. roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają
w trakcie ostatniego roku studiów, wówczas świadczenie przysługuje do końca
roku akademickiego.
Renta wypłacana jest przez rok szkolny i okres wakacji. Zaraz po wakacjach,
bądź jeszcze w trakcie ich trwania, uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni
złożyć w Zakładzie wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz z zaświadczeniem
o kontynuowaniu nauki. Zaświadczenia takie wydaje placówka, w której dziecko
kształci się. Jeżeli szkoła lub uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, ZUS będzie wypłacał świadczenie przez cały ten czas.
W tym czasie ZUS ma prawo do kontroli czy nauka jest faktycznie kontynuowana.
Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych
powinni złożyć w ZUS-ie najpóźniej we wrześniu. Natomiast studenci mają na
to czas do końca października. Zatem, aby renta wypłacana była bez przerwy,
należy pamiętać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć
do ZUS-u wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.
Jeśli uprawniony do renty uczeń lub student przestanie się uczyć, musi niezwłocznie zawiadomić o tym ZUS, w celu wstrzymania wypłaty świadczenia.
Jeśli nie zawiadomimy ZUS-u o okolicznościach mających wpływ na wysokość
lub prawo do renty, będziemy musieli zwrócić nienależnie wypłacone nam
świadczenia z ustawowymi odsetkami.
Jeżeli pobieramy rentę rodzinną, musimy zawiadamiać ZUS również o osiąganiu przychodu z tytułu zatrudnienia i jego wysokości w minionym roku
kalendarzowym (w terminie do końca lutego kolejnego roku), zmianie miejsca
zamieszkania, numeru rachunku bankowego, pobieraniu renty z innego tytułu - przyznanej przez inny organ rentowy, bądź renty socjalnej, zaprzestaniu
uczęszczania do szkoły przez osobę, która skończyła już 16 lat – czyli o wszystkich zmianach mających wpływ na wypłacane świadczenie ■

Razem z Tobą Każdego Dnia
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„Czternastki” zamiast tradycyjnych
domów dziecka

W

Pomoc, z której korzystają powiaty i miasta na prawach powiatu, pozwala tworzyć dostosowane do współczesnych
standardów, kameralne placówki opiekuńczo-wychowawcze, przypominające bardziej dobrze zaprojektowane domy
dla dużej rodziny niż tradycyjne obiekty o takim przeznaczaniu. To realizacja zupełnie nowej koncepcji działania
tego typu instytucji – chodzi przede wszystkim o stworzenie
przyjaznych warunków do wychowywania i usamodzielniania
się dzieci. Prawo stanowi, że po 2020 roku będą tak wyglądać
wszystkie takie placówki.
Do tej pory zarząd województwa kujawsko-pomorskiego
przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację 19 takich projektów w różnych częściach
regionu, w ramach których powstaną 32 domy dziecka. Suma
wsparcia to 22 miliony złotych. Pieniądze trafiają na budowę
całkowicie nowych domów, modernizację istniejących placówek, a także adaptację do tych celów innych gmachów.
W czterech nowych trzystumetrowych domach mieszkają
już między innymi podopieczni domów dziecka w Brzeziu

Fot. Łukasz Piecyk/kujawsko-pomorskie.pl

województwie kujawsko-pomorskim trwa budowa kameralnych domów dziecka, z których każdy przeznaczony jest dla maksymalnie 14 młodych mieszkańców. Wsparcie
samorządu województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego trafiło dotąd
na utworzenie 32 tego typu instytucji.

oraz Lubieniu Kujawskim w powiecie włocławskim: dzieci mają
do dyspozycji między innymi dwuosobowe pokoje, wygodną świetlicę oraz świetnie wyposażoną kuchnię. Za budowę domów w Brzeziu
powiat włocławski został wyróżniony Nagrodą Marszałka 2017.
Kolejne inwestycje są na finiszu. ■
Źródło: kujawsko-pomorskie.pl

Społeczeństwo

W

Nie będzie więcej DPS-ów?

ciągu ostatnich lat nie zauważono gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na miejsca
w domach pomocy społecznej. Wobec powyższego, w chwili obecnej MRPiPS nie planuje zmiany sposobu finansowania budowy domów pomocy społecznej – poinformował
wiceszef resortu rodziny Bartosz Marczuk.
Wiceminister w odpowiedzi na poselską
interpelację poinformował, że na koniec
2017 roku w Polsce funkcjonowało 791 ponadlokalnych domów pomocy społecznej,
o liczbie miejsc 79.142, w których zamieszkiwało 78.167 osób, oraz 30 gminnych domów pomocy społecznej, o liczbie miejsc
1.352, w których zamieszkiwało 1309 osób.
– Z przytoczonych danych wynika,
że domy pomocy społecznej dysponują
wolnymi miejscamim – wskazał Marczuk. Wiceminister podkreślił, że w ciągu
ostatnich lat nie zauważono gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na miejsca
w domach pomocy społecznej. Wobec
powyższego, w chwili obecnej MRPiPS
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nie planuje zmiany sposobu finansowania budowy domów pomocy społecznej
Marczuk zwrócił przy tym uwagę, że niektóre gminy i powiaty podejmują jednak
działania w celu rozbudowy infrastruktury
domów pomocy społecznej, szczególnie dla
osób starszych, spodziewając się zwiększonego zapotrzebowania na tę formę
pomocy w latach następnych.
– Samorządy finansują to zadanie
z własnych środków, korzystając w miarę możliwości z dofinansowania z innych
źródeł, np. ze środków PFRON, Funduszu
Ochrony Środowiska, rezerwy ogólnej
budżetu państwa. Tego rodzaju działania
mogą być również realizowane w ramach
razem z TOB¥

Regionalnych Programów Operacyjnych
(RPO) poszczególnych województw (jeżeli
tego rodzaju działania wynikają z rozpoznanych potrzeb i zostały zatwierdzone
przez Komitet Monitorujący) – wskazał
wiceszef MRPiPS.
Marczuk dodał, że resort pracy wspiera
gminy i powiaty w tworzeniu oraz utrzymaniu placówek dziennego pobytu dla
osób starszych: Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”, dzięki którym
seniorzy mają możliwość uczestnictwa
w regularnych zajęciach grupowych poza
domem, w towarzystwie sąsiadów czy znajomych. ■
Źródło: Kurier PAP - www.kurier.pap.pl
http://www.razemztoba.pl

Świadczenia

Z

Wyższe kwoty wolne
od potrąceń komorniczych

wypłacanych emerytur i rent ZUS pobiera miesięcznie zaliczkę na podatek dochodowy
od osób fizycznych oraz oblicza, pobiera i przekazuje do Narodowego Funduszu Zdrowia
składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Każdy emeryt otrzymujący decyzję emerytalną, a także decyzję waloryzacyjną, ma szczegółowo rozpisane wysokości kwot potrąceń na zaliczki i inne
należności z tytułu podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wyższe kwoty wolne od potrąceń
to efekt podpisanej przez Prezydenta
zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
Od początku lipca zwiększyły się
kwoty wolne od potrąceń, niezależnie
od rodzaju świadczenia. Wiadomość jest
bardzo dobra dla zadłużonych emerytów
i rencistów, którym komornik zabierze
mniej. Tym samym od lipca otrzymają
wyższą kwotę przyznanego świadczenia
do wypłaty.
Kwoty wolne od potrąceń komorniczych obowiązujące od 1 lipca br. to:
● przy potrąceniach alimentacyjnych – emeryt, rencista musi otrzymać
do wypłaty minimum 500 zł, przy zajęciu komorniczym innym niż alimenty
– 825 zł
● w przypadku potrącania kwot
nienależnie pobranych świadczeń
z ubezpieczeń społecznych, funduszu
alimentacyjnego, pomocy społecznej;
nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych lub rodzinnych, zasiłków
dla opiekunów; zasiłków i świadczeń
z PUP, za okres, za który przyznano prawo
do emerytury lub renty – emeryt, renci-

Fot. pixabay.com
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sta musi otrzymać do wypłaty minimum
660 zł.
● w przypadku potrącania należności z tytułu odpłatności za pobyt osób
uprawnionych do świadczeń w domach
pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – emeryt, rencista
musi otrzymać do wypłaty minimum
200 zł.
Jeżeli po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki

i innych należności z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych wysokość świadczenia jest niższa niż kwota
świadczenia wolna od potrąceń i egzekucji, tj. odpowiednio kwoty 500 zł, 825zł,
660 zł i 200 zł, potrąceń i egzekucji nie
dokonuje się.
Kwoty wolne od potrąceń będą podlegały corocznej waloryzacji od dnia
1 marca na zasadach określonych dla
emerytur i rent. ■

Czy wiesz, że...
Polski senior jest coraz bardziej zadłużony – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. W 2017
roku najstarsza grupa Polaków miała do oddania 2,87 mld złotych. Rok wcześniej było to niecałe 2 mld.
Jak sytuacja wygląda w tym roku? Jest jeszcze gorzej. Seniorzy przekroczyli bowiem próg 4 mld złotych długu. Jeszcze w 2013 roku emeryci w Polsce mieli dług sięgający 728 milionów złotych. Kwota ta
z roku na rok systematycznie jednak rośnie. U progu 2017 roku w Krajowym Rejestrze Długów Biurze
Informacji Gospodarczej notowanych było 233 171 osób w wieku emerytalnym, a kwota długu sięgnęła
2,8 mld złotych. W 2018 roku zadłużenie emerytów wynosi już 4,5 miliarda, a liczba zadłużonych ludzi
jest bliska 300 tys. - dokładnie 291 034. Statystycznie jedna osoba ma więc do oddania zobowiązania
sięgające 15 tys. złotych.
Razem z Tobą Każdego Dnia
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Senior

Polsce brakuje około 20 tys. opiekunów osób starszych i ten problem z każdym rokiem
będzie narastał z powodu szybkiego starzenia się społeczeństwa – uważają eksperci,
z którymi rozmawiała PAP.

Według prognoz MRPiPS, w 2026 r. zacznie szybko rosnąć liczba osób w wieku
80 lat i więcej, co będzie efektem wchodzenia w okres starości powojennego
wyżu demograficznego. Między rokiem
2026 a 2040 liczba osób w wieku 80 lat
i więcej ma się zwiększyć z około 1,7 mln
do około 3,4 mln.
Jak zaznaczył Tomasz Piłat z Akademii Opiekunów, brak opiekunów
utrudnia życie potrzebującym pomocy
starszym osobom.
– Zwłaszcza, jeśli chodzi o osoby powyżej 75. roku życia. Z szacunków wynika, że wiele z nich już teraz nie może
liczyć ani na rodzinnego opiekuna, ani
na tego z pomocy instytucjonalnej –
podkreślił.
Zwrócił uwagę, że niedobór opiekunów stwarza kłopoty członkom rodziny
osoby wymagającej opieki.
– Bardzo często jest tak, że opiekunem
osoby starszej jest członek rodziny. Szacuje się, że w Polsce to niemal 80 proc.
wszystkich opiekunów. W przeważającej większości jest to współmałżonek.

Fot. pixabay.com
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Brakuje opiekunów osób starszych

Tylko że te osoby także cierpią na jakieś
dolegliwości chorobowe, dodatkowo
w związku ze swoimi obowiązkami i wynikającymi z nich obciążeniami są bardziej narażone na depresję. W obecnej
sytuacji nie mają jednak innej możliwości
i muszą się opiekować swoim krewnym
lub współmałżonkiem – powiedział Piłat.
Według eksperta problem braku opiekunów będzie coraz poważniejszy.
– Mamy zjawisko podwójnego starzenia się społeczeństwa. Polega ono na tym,

że nie tylko rośnie odsetek ludzi w wieku
80 lat i więcej w całym społeczeństwie,
ale również – ze względu na to, że żyjemy coraz dłużej – w samej grupie osób
w wieku 65 lat i więcej coraz większą
część stanowią osoby powyżej 80. roku
życia – wyjaśniał.
Więcej na ten temat można przeczytać
na razemztoba.pl/18646 ■
Źródło: Kurier PAP - www.kurier.pap.pl

SENIOR
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Senior z listkiem
iek nie musi oznaczać pożegnania się z autem - mówi Wojciech Saługa, marszałek woj. śląskiego.
Urząd marszałkowski będzie rozdawał seniorom srebrne liście do nalepienia na szybę samochodu.

To nawiązanie do popularnych
wśród młodych kierowców znaczków
z zielonym listkiem, informujących,
że mamy do czynienia z niedoświadczonym kierowcą i warto zachować
ostrożność. Śląskie zachęca osoby starsze do przyklejania na szyby swoich pojazdów srebrnych listków.
– Ta inicjatywa zrodziła się w wyniku
rozmów z seniorami. Często widzimy
Str. 18

osoby starsze, które mają problem na
drodze. Warto oznaczyć samochody takimi naklejkami, bo widząc je, niektórzy zastanowią się, czy warto reagować agresją,
czy lepiej zachować cierpliwość, a może
pomóc starszym odnaleźć się na drodze
– wyjaśnia marszałek Wojciech Saługa.
– Jesteśmy coraz starsi, a wiek nie musi
oznaczać konieczności pożegnania się
z autem, dlatego chcemy edukować i dorazem z TOB¥

szkalać seniorów, bo oni są pełnoprawnymi użytkownikami dróg – zaznacza.
Znaczki akcji „Srebrny listek” będą rozdawane podczas imprez senioralnych
organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz
za pośrednictwem Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego i Policji. ■
Źródło: slaskie.pl
http://www.razemztoba.pl

Razem z Tobą przy Tablicy

Witaj szkoło!

3

września uczniowie w całym kraju rozpoczęli nowy rok szkolny. W Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 1 w Elblągu nie było inaczej. Tam też zabrzmiał pierwszy dzwonek.
Nauczycieli i uczniów czeka dziesięć miesięcy ciężkiej pracy. Podczas uroczystej inauguracji
jednym i drugim towarzyszyła jednak radość ze spotkania po ponad dwumiesięcznej przerwie.

O godzinie 9:00 uczniowie i nauczyciele stawili się w sali gimnastycznej, by powitać nowy rok szkolny. Nie zabrakło sztandaru
szkoły, uroczyście odśpiewanego hymnu narodowego i kilku słów
od dyrektora. Powitano też nowych uczniów. Później przyszedł czas
na spotkania z wychowawcami w gronie klas. Nowy rok szkolny w całym kraju wiąże się z kolejnym etapem reformy edukacji. W szkołach
podstawowych naukę rozpoczęli bowiem uczniowie klas ósmych.
– W tym roku kontynuujemy pracę we wszystkich rodzajach szkół.
Otwieramy klasę ósmą, podobnie jak dzieje się to w całym kraju.
Funkcjonuje internat, obejmujemy swoją opieką młodzież i dzieci
z domu pomocy społecznej – mówi dyrektor SOSW nr 1 w Elblągu,
Leszek Iwańczuk.
W placówce istnieją niemal wszystkie rodzaje szkół, jakie przewiduje system oświaty w Polsce. Wyjątkowo dużym zainteresowaniem
w tym roku cieszy się oddział przedszkolny. Na 14 wolnych miejsc
zajęte zostały wszystkie.
– U progu nowego roku czeka nas szereg wyzwań dotyczących nie
tylko organizacji pracy, ale także spraw stricte merytorycznych, czyli
nowa podstawa programowa, jej odpowiednia realizacja, nadzór nad
tym – zaznacza Leszek Iwańczuk. – Kontynuujemy to, co rozpocząłem 9 lat temu, mam na myśli podnoszenie jakości bazy placówki.
Pierwszy raz od 51 lat podjęliśmy się ogromnego wyzwania, jakim jest
remont kuchni szkolnej, która już krzyczała o to, by przeprowadzić
Fotorelację z wydarzenia zobaczyć można na: ratam zmiany. Mam nadzieję, że po ponad 50 latach będzie to miejsce,
gdzie w sposób elegancki, higieniczny, na miarę XXI wieku, będzie zemztoba.pl/18706 ■
można przyrządzać i wydawać posiłki – dodaje.
Razem z Tobą Każdego Dnia
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Razem z Tobą przy Tablicy

Szkolna przygoda w SOSW nr 2

W

akacje się skończyły, czas więc ponownie zasiąść w szkolnej ławce. Nowy rok szkolny
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 zapowiada się ciekawie, intensywnie
i kolorowo.
– Na pewno wrażenia wakacyjne będą
długo w pamięci i znajdzie się czas, żeby
powspominać. Przed nami całe 10 miesięcy wytężonej pracy, gdy będziecie
rozwijali swoje umiejętności, zdobywali
wiedzę, rozwijali swoje zainteresowania
i pasje. Będzie edukacyjnie, kolorowo, artystycznie, sportowo. Najważniejsze jest
to, żeby z radością spędzić każdy dzień –
zapowiedziała Krystyna Miezio, dyrektor
SOSW nr 2, witając uczniów, rodziców
i nauczycieli w nowym roku szkolnym.
Wakacyjny okres to czas przygotowań
do nowych zadań, a także czas remontów,
dzięki którym możliwa jest edukacja
w lepszych warunkach. W kompleksie
budynków przy ul. Polnej przeprowadzono modernizację części pomieszczeń w obiektach. Remontu doczekała
się sala gimnastyczna i sala gimnastyki
korekcyjnej, z kolei szkolna biblioteka
ma zupełnie nową aranżację, a salę do informatyki wyposażono w sprzęt. Oprócz
tego nowoczesne środki dydaktyczne
pojawią się również w pracowniach do
nauczania przedmiotów przyrodniczych
(biologii, fizyki, chemii i geografii). Będzie to możliwe dzięki realizacji wdrażanego projektu opracowanego przez
Departament Edukacji i Sportu UM
w Elblągu pn. „Eksperyment edukacją
przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych
do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych”.
– W ramach projektu nauczyciele
doskonalą swoje kompetencje zawodowe, w szczególności w zakresie metody
eksperymentu. Dzieci przez obserwacje,
ale przede wszystkim bezpośrednie doświadczanie doskonalą swoje umiejętności, dzięki czemu edukacja jest bardziej
efektywna – przekonywała Krystyna
Miezio. – Będziemy mieć też większą liczbę rozwijających zajęć pozalekcyjnych,
Str. 20
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które odbędą się w małych grupkach,
z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych
naszych uczniów – dodała dyrektor placówki.
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 2 od dawna docenia wartość
eksperymentu i doświadczenia w procesie edukacji – przykładem może być
realizowany w ubiegłym roku projekt
„Tajemnice Hoggo – badam, doświadczam, działam”.
– Dzieci nie tylko zdobywały wiedzę
na temat środowiska społeczno–przyrodniczego, ale mogły też realizować
się artystycznie. Wielopłaszczyznowe,
polisensoryczne oddziaływanie poprzez doświadczanie, ale i współpraca
z rodzicami, lokalnymi i zewnętrznymi
partnerami, specjalistami – to przynosi
wymierne efekty w procesie nauczania
– opowiadała Krystyna Miezio.
W tym roku, podobnie jak w ubiegłych
latach, w placówce kładziony będzie nacisk na edukację ekologiczną i artystyczną. Służyć temu mają kolejne projekty
realizowane w Ośrodku przy ul. Polnej.
– Wrzesień jest wyjątkowym miesiącem, w którym dużo uwagi poświęcamy tematyce bezpieczeństwa: ważne
obszary to „Bezpieczny uczeń w plarazem z TOB¥

cówce”, „Uczeń – bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego”. Wspólnie
z uczniami będziemy omawiać i wdrażać
regulaminy, procedury dotyczące tematyki bezpieczeństwa. W danym zakresie
współpracujemy z Komendą Miejska
Policji, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Elblągu. Wdrażamy
także projekty adaptacyjne dla przedszkolaków, pierwszoklasistów i nowych
uczniów, dla których nowe miejsce, nowe
środowisko mogą wzbudzać sytuacje
lękowe – mówi Krystyna Miezio.
Październik i listopad poświęcony
będzie edukacji historyczno–patriotycznej ze względu na obchody stulecia
odzyskania niepodległości. Uczniowie
będą również uczestnikami projektu
„Artystycznie i edukacyjnie o prawach
dziecka”, którego podsumowanie odbędzie się przy okazji przypadającego
20 listopada Ogólnopolskiego Dnia Praw
Dziecka. Przy realizacji projektów SOSW
nr 2 zaprasza do współpracy inne placówki edukacyjne, co służy wymianie
doświadczeń, a przede wszystkim integracji.
– We wspólnej zabawie i edukacji nie
ma żadnych barier – zaznaczyła Krystyna Miezio. ■
http://www.razemztoba.pl

Edukacja
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Robotyka i kodowanie w każdej szkole?

o możliwe za sprawą złożonego przez władze Elbląga wniosku o unijne dofinansowanie
pn. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”.

– Przygotowaliśmy projekt, który pozwoli wprowadzić bezpłatne
zajęcia z robotyki we wszystkich elbląskich szkołach podstawowych. Takie innowacyjne zajęcia są już prowadzone w Szkole
Podstawowej nr 19 i przynoszą świetne rezultaty. Zwiększają
bowiem efektywność kształcenia. Chcemy więc je wykorzystywać w nauczaniu najmłodszych dzieci. Zajęcia skierowane będą
do ok. 700 uczniów klas II i III i mają się odbywać w cyklu dwuletnim od 02.11.2018 r. do 31.08.2020 r. – podkreśla Prezydent
Witold Wróblewski.
Dzięki realizacji projektu każda z 15 elbląskich szkół podstawowych ma zostać wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce
dydaktyczne do nauczania matematyki w oparciu o eksperyment
– głównie programowania i kodowania. Na jego zakup przeznaczone zostanie aż 2,5 mln zł. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji
matematycznych odbywać się będzie podczas zajęć dodatkowych
dydaktyczno–wyrównawczych, rozwijających i kół zainteresowań

Fot. nadesłana

JOANNA URBANIAK

z matematyki. w ramach projektu przeszkolonych zostanie
również 100 nauczycieli w obszarze innowacyjnych metod
nauczania. Ponadto zostanie uruchomiona Międzyszkolna
Pracownia Eksperymentowania, która będzie dostępna dla
wszystkich szkół podstawowych, kadry pedagogicznej i uczniów.
Koszt projektu wynosi 4 467 985,75 zł, z czego wnioskowane
dofinansowanie unijne to 4 243 985,75 zł. ■

Bezpieczeństwo

A

Policja edukuje w WTZ

spirant sztabowy Wiktor Kaczmarek, policjant z Wydziału Ruchu Drogowego, spotkał się
z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej by porozmawiać o bezpieczeństwie na drodze,
a dokładniej bezpieczeństwie osób pieszych poruszających się po drogach.

Krzysztof Nowacki

Razem z Tobą Każdego Dnia

Fot. nadesłana

Mowa była o drodze hamowania, widoczności,
elementach odblaskowych oraz o doświadczeniach tych osób. Wymiana doświadczeń obserwacji daje bowiem możliwość zobaczenia jak
sytuację np. drogową postrzegają inni uczestnicy.
– Były to bardzo ciekawe zajęcia, a prowadzący
je policjant uszanował dorosłość naszych uczestników, zwracając się „per pan/pani”, co bardzo
mi się podobało – mówi Anna Żubrowska z WTZ
F.P.D.N. im. Matki Teresy z Kalkuty.
– Nie była to zwykła prelekcja – mówi Wiktor
Kaczmarek. – Uczestnicy zajęć byli bardzo aktywni i widać było ich zaangażowanie, jak chociażby
podczas prezentacji alkogogli.
W spotkaniu wzięło udział około 30 uczestników. ■
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Nowe ceny biletów komunikacji miejskiej

Z

MICHAŁ GÓRECKI
Od pierwszego dnia września wprowadzone zostały dwa nowe imienne bilety
okresowe dla uczniów i studentów szkół
i uczelni zlokalizowanych na terenie
Gminy Miasto Elbląg.
Będzie to imienny bilet miesięczny
w cenie 25 zł oraz imienny bilet semestralny w cenie 120 zł. Korzystanie z obu
biletów będzie musiało zostać poprzedzone aktualizacją danych związanych
z ulgą na imiennych EKM. Aktualizacja
będzie możliwa w 4 punktach na terenie
miasta, tj.: Centrum Obsługi Klienta przy
ul. Czerwonego Krzyża 2, Siedziba ZKM
Sp. z o. o. przy ul. Browarnej 90, Punkt
Obsługi Klienta na Placu Dworcowym
oraz Punkt Obsługi Klienta na Placu Słowiańskim.
Aby skorzystać z ulgi konieczne jest
okazanie ważnej legitymacji szkolnej
lub studenckiej potwierdzającej uczęszczanie do placówki zlokalizowanej
na terenie Gminy Miasto Elbląg. Zarząd
Komunikacji Miejskiej zachęca do możliwie jak najszybszego dokonania takiej
aktualizacji, co pozwoli uniknąć kolejek.
Należy też pamiętać, że wspomniane
nowe bilety dla uczniów i studentów
elbląskich szkół, będą dostępne jedynie
w wyżej wymienionych punktach, a także
w internetowym serwisie EKM (ale już

po dokonaniu aktualizacji danych).
Od 1 września obniżone zostały też
ceny biletów promocyjnych dla użytkowników EKM.
Przejazd jednorazowy nieprzekraczający 2 przystanków będzie kosztował
2 zł (normalny) i 1 zł (ulgowy). Przejazd
jednorazowy przekraczający 2 przystanki będzie kosztował 2,30 zł (normalny)
i 1,15 zł (ulgowy). Przejazd przesiadkowy
w ciągu 20 min. od wyjścia z pierwszego
pojazdu będzie kosztował tylko 1 grosz.
Należy pamiętać, że wspomniane bilety promocyjne dotyczą jedynie strefy
I (miejskiej) i aby z nich skorzystać niezbędne jest każdorazowe przyłożenie
EKM do kasownika po wejściu i przed
wyjściem z pojazdu komunikacji miejskiej. Oprócz tego, w przypadku przesiadki cena promocyjna (1 grosz) dotyczy
jedynie posiadacza EKM – promocja nie
będzie dotyczyła dodatkowych biletów
(dla osób towarzyszących) wykupionych
z jednej EKM.

Zmianie ulegną również ceny
następujących biletów:

● imienny bilet miesięczny – nowa
cena to: 80 zł (normalny) i 40 zł (ulgowy)
● imienny bilet miesięczny ważny tylko
w dni robocze - nowa cena to 75 zł (normalny) lub 37,50 zł (ulgowy)
● bilety przez aplikację mobilną
(strefa I – miejska), przejazd jednora-

Fot. Przemysław Kusyk

KM w Elblągu informuje, że od 1 września 2018 zmieni się cennik biletów za przejazdy
środkami komunikacji miejskiej w Elblągu. Ma to związek z wejściem w życie uchwały Rady
Miejskiej w Elblągu zmieniającej uchwałę w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach
administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących,

zowy – nowa cena to 2,30 zł (normalny)
lub 1,15 zł (ulgowy)
● bilet jednogodzinny u prowadzącego
pojazd (strefa I – miejska) – nowa cena
to 3 zł (normalny) lub 1,50 zł (ulgowy).
Uwaga! Zmianie nie ulegają ceny
papierowych biletów jednorazowych,
a także bilety ważne w strefie II (podmiejskiej).
Ponadto zmienione przepisy wprowadzają możliwość skorzystania z ulgowych biletów jednorazowych dla osób
fizycznych będących właścicielami samochodów osobowych. Korzystając z tego
uprawnienia należy każdorazowo posiadać ważny dowód rejestracyjny potwierdzający własność lub współwłasność
pojazdu oraz dokument tożsamości. ■

WAŻNE!
ZKM informuje, że osoby, które zakupiły bilety okresowe, których ceny od 1 września ulegną zmianie,
mogą otrzymać zwrot różnicy w cenie tych biletów.
W tym celu zaprasza do Centrum Obsługi Klienta przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
1. Należy mieć przy sobie EKM, na której został zapisany bilet.
2. Zwrot może nastąpić tylko w czasie ważności takiego biletu.
3. Ze względu na spodziewane duże zainteresowanie nowymi biletami szkolnymi ZKM zachęca
do odwiedzenia Centrum po 10 września. W tym czasie łatwiej będzie uniknąć długiego czasu oczekiwania.
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Przewodnik Twórczego Seniora

entrum Spotkań Europejskich „Światowid” przygotowuje się do wydania przewodnika dla
elbląskich seniorów, którzy po zakończeniu pracy zawodowej chcą ciekawie zagospodarować wolny czas. W „Przewodniku Twórczego Seniora” – bo taki tytuł będzie nosiła publikacja
– znajdą się wskazówki, które dostarczą wiedzy i praktycznych porad pomocnych w rozwijaniu pasji.
KAROLINA ŚLUZ

Do współpracy przy przewodniku
„Światowid” zaprasza dysponujących
wolnym czasem emerytów, a miejskie
i wojewódzkie instytucje zachęca do
przesyłania informacji o swoich działaniach adresowanych do seniorów.
W przygotowywanym przez Centrum
Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu „Przewodniku Twórczego Seniora”
seniorzy znajdą praktyczne porady jak
odnaleźć się w nowej rzeczywistości,
jak i gdzie szukać nowego celu w życiu,
znaleźć chęć na rozwijanie pasji bądź
podejmowanie nowych wyzwań.

– Publikacja zostanie wzbogacona
o porady prawne, społeczne i instytucjonalne – zapowiada Aleksandra
Bednarczuk, Kierownik Działu Kultury
Artystycznej w CSE „Światowid”.– Chcemy, by była przewodnikiem po ofercie
kulturalnej i edukacyjnej instytucji,
klubów i stowarzyszeń, skierowanej
do seniorów.
Do pracy nad Przewodnikiem zaproszeni są wolontariusze, którzy zakończyli
już pracę zawodową.
– Liczymy na to, że seniorzy włączą się w przygotowanie przewodnika po miejskich
aktywnościach dla nich – mówi Aleksan-

dra Bednarczuk. – Jesteśmy też otwarci
na wszelkie pomysły i sugestie.
Osoby zainteresowane współpracą
przy redakcji „Przewodnika Twórczego Seniora” proszone są o kontakt pod
numerem tel. +55 611 20 59 lub drogą
elektroniczną pod adresem aleksandra.
bednarczuk@swiatowid.elblag.pl.
„Poradnik Twórczego Seniora” powstanie w ramach projektu „Kultura dla
seniora – senior dla kultury”, który jest
realizowany przez CSE „Światowid” w Elblągu. Zadanie zostało dofinansowane ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury. ■

Komunikat

U

Od października nowe numery kont

rząd Miasta w Elblągu informuje, że od dnia 01.10.2018 roku kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miasta Elbląg i jej jednostek organizacyjnych prowadzić będzie
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy
ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa.
W związku z tym zmienią się numery kont bankowych. Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Elblągu, obowiązujących od dnia 01.10.2018 roku przedstawiony został w poniższej tabeli.
Rachunek bankowy
obowiązujący do dnia 30.09.2018 r.

Rachunek bankowy
obowiązujący od dnia 01.10.2018 r.
43 1020 1811 0000 0902 0334 1104

91 1030 1218 0000 0000 9030 1004
Rachunek główny Gminy Miasta Elbląg (Organ)

53 1020 1811 0000 0502 0334 1120

57 1030 1218 0000 0000 9030 1616
Rachunek dotyczący opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych położonych
na terenie miasta Elbląg, za dzierżawę gruntu, wykup nieruchomości, renta planistyczna, opłata
adiacencka, opłata za służebność, opłata za przekształcenie gruntu, opłata za oszacowanie i odpis
z KW, za usuwanie pojazdów z dróg, za zajecie pasa drogowego, mandaty Straży Miejskiej, opłaty
dodatkowe za parkowanie, wpłaty dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych/z funduszu alimentacyjnego/zaliczki alimentacyjnej

35 1030 1218 0000 0000 9030 1624

56 1020 1811 0000 0902 0334 1161

Rachunek dotyczący podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych,
a także opłaty skarbowej.

38 1030 1218 0000 0000 9030 1861

67 1020 1811 0000 0602 0334 1401

Rachunek dotyczący opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Razem z Tobą Każdego Dnia
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Społeczeństwo

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
na terenie Elbląga

Zgodnie z przepisami każda osoba
niepełnosprawna wpisana do rejestru
wyborców w danej gminie ma prawo
do uzyskania informacji o terminie
wyborów oraz godzinach głosowania;
właściwym dla siebie okręgu wyborczym; lokalach obwodowych komisji
wyborczych znajdujących się najbliżej
miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach
przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych; warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców
w wybranym przez niego obwodzie
głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego
zamieszkania; komitetach wyborczych
biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach
kandydatów oraz warunkach i formach głosowania.
Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego
wniosek, w Urzędzie Miejskim w Elblągu, po podaniu przez wyborcę jego
nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania. Informacje,
o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
w danej gminie.

1) Głosowanie korespondencyjne
Głosować korespondencyjnie
mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności.
Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego wyborcy przebywający w:
- zakładach opieki zdrowotnej,
- domach pomocy społecznej,
- zakładach karnych i aresztach
śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
Str. 24

Fot. pixabay.com
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ybory samorządowe już 21 października. Z tej też okazji przygotowana została specialna
informacja m.in. dla osób niepełnosprawnych i starszych o ich uprawnieniach, w tym
także o głosowaniu korespondencyjnym i przez pełnomocnika.

- wyborcy głosujący przez pełnomocnika.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez
wyborcę niepełnosprawnego do Komisarza Wyborczego w Elblągu najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów,
tj. do 8 października 2018 r. Zgłoszenie
może być dokonane ustnie, pisemnie,
telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie musi zawierać:

● nazwisko i imię (imiona),
● imię ojca,
● datę urodzenia,
● numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego
● oświadczenie o wpisaniu wyborcy
do rejestru wyborców w danej gminie,
● oznaczenie wyborów,
● kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
● żądanie załączenia nakładek
razem z TOB¥

w alfabecie Braille’a, o ile wyborca ich
sobie zażyczy,
● adres, na który ma być wysłany
pakiet wyborczy.
Wyborca, nie później niż 7 dnia
przed dniem wyborów, otrzyma
z Urzędu Miejskiego w Elblągu pakiet
wyborczy do rąk własnych, za pokwitowaniem odbioru.
Szczegółowych informacji udziela
Komisarz Wyborczy w Elblągu pod
numerem telefonu 55/233-63-92

2) Głosowanie przez pełnomocnika
Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą
75 lat oraz wyborcy niepełnosprawni
posiadający orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
Pełnomocnikiem może być tylko
osoba wpisana do rejestru wyborców
http://www.razemztoba.pl

w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
Ważne! Pełnomocnikiem nie może
być: osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; mężowie zaufania oraz osoby kandydujące
w wyborach.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej
do 9. dnia przed dniem wyborów, tj. do
12 października 2018 r.
Do wniosku należy dołączyć: pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa
oraz kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli
wyborca udzielający pełnomocnictwa
w dniu głosowania nie będzie miał
ukończonych 75 lat.

3) Głosowanie w wybranym przez
siebie lokalu obwodowej komisji
wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Wyborca może głosować osobiście
w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca
zamieszkania. Może także głosować
w wybranym przez siebie lokalu
wyborczym, w tym także w lokalu
dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy.
W tym celu powinien on złożyć
wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy
właściwej ze względu na miejsce jego
stałego zamieszkania. Wniosek składa
się w Urzędzie Miejskim w Elblągu najpóźniej w dniu 16 października 2018 r.
Informacja o lokalach obwodowych
komisji wyborczych dostosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych
dostępna jest w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz w obwieszczeniu Prezydenta
Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania.

4) Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę
do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

także głosować przy użyciu nakładki na
kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, w lokalu wyborczym.
W dniu wyborów obwodowa komisja
wyborcza wraz z kartą do głosowania
wyda wyborcy niepełnosprawnemu,
na jego prośbę, nakładkę na tę kartę.
Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej
nakładki na karty.

5) Korzystanie z pomocy innej
osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym
Wyborcy niepełnosprawnemu, na
jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba,
w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta
może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania
lub na głosowaniu w zastępstwie tego
wyborcy.
Dopuszczalne jest, aby na życzenie
wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała
osoba udzielająca pomocy. Osobą
tą nie może być członek komisji ani
mąż zaufania.

6) Prawo dopisania się do spisu
wyborców
Kodeks wyborczy przewiduje również możliwość dopisania się wyborcy
do spisu wyborców w wybranym przez
siebie obwodzie głosowania. Każdy,
kto chciałby z tego prawa skorzystać
winien najpóźniej w 5 dniu (tj. do 16
października 2018 r.) przed dniem
wyborów złożyć do Urzędu Miejskiego
w Elblągu pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym
przez siebie obwodzie głosowania
znajdującym się na obszarze m. Elbląg. Wnioski o dopisanie do spisu
wyborców można składać w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu
Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1
Szczegółowych informacji udziela
na wszystkie powyższe zagadnienia
udziela Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:
pod numerami telefonów: 55/23934-72; 55/239-34-73; 55/239-34-74;
55/239-34-75. Nr fax: 55/ 239-33-39;
e-mail: dso@umelblag.pl lub
dso.relido@umelblag.pl ■

Elbląg

Czterech

kandydatów
na fotel prezydenta
21 października br. przeprowadzone
zostaną wybory samorządowe. Wybierzemy radnych, wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast. W całym kraju
zarejestrowano ponad 9 tys. komitetów
wyborczych. W gminie Elbląg jest ich
9 i czterech kandydatów na urząd prezydenta miasta. Oto ich krótkie sylwetki.
Michał Missan – kandydat Koalicji
Obywatelskiej. Ur. w 1976 r. Radny klubu Platforma Obywatelska, ratownik
medyczny w Elbląskim Szpitalu Zespolonym i nauczyciel w szkole policealnej
– Poważnie myslimy o miejskim programie in vitro i powołaniu dietetyka
miejskiego, który będzie opracowywał
diety dla uczniów naszych szkół – planuje kandydat KO.
Stefan Rembelski – kandydat Kukiz’15. Ur. w 1957 r. Ukończył Wydział
Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej z tytułem inżyniera mechanika.
Od 1978 roku związany był z Zakładami
Mechanicznymi “Zamech”, a później ABB
Zamech do roku 1999 r. Na spotakniu
z wybrocami mówił o odpowiedzialnośći,
którą – jak podkreśla – jako przedsiębiorca posiada.
Jerzy Wilk – kandydat Zjednoczonej
Prawicy. Ur. w 1955 r. Przedsiębiorca
i samorządowiec, w latach 2013-2014
prezydent Elbląga. - Będziemy prosili,
aby elblążanie swoje pomysły i uwagi
umieścili w ankiecie, a my z tego stworzymy program, który w połowie września
przedstawimy mieszkańcom miasta –
mówi Wilk.
Witold Wróblewski – kandydat KWW
Witolda Wróblewskiego, popierany przez
PSL i SLD. Ur. w 1959 r. Inżynier i samorządowiec, obecny prezydent Elbląga.
- Dla mnie zawsze najważniejsze jest
rozwiązywanie problemów mieszkańców
i będę się starał, żeby nadal to zadanie
realizować – zaznacza Wróblewski. ■

Wyborca niepełnosprawny może
Razem z Tobą Każdego Dnia
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ELBLĄG

Elblągu po raz szósty zorganizowany zostanie Festiwal Literatury Wielorzecze.
Od 20 do 23 września br., między innymi w przestrzeni starego miasta, odbędą się spotkania literackie, warsztaty, koncerty i wystawy.

Na mieszkańców Elbląga czeka bogaty program. W tym
roku przewidziano warsztaty teatralne, które poprowadzi Piotr
Szejn, widzowie premierowo będą mogli też obejrzeć spektakl „#cisza” w reżyserii Kamili Łyłki. Pierwszy dzień festiwalu
to także wystawa kolaży Olivii Laveau.
Kolejny dzień to czas warsztatów literackich w szkołach i placówkach elbląskich. Te zorganizowane zostaną m.in. w Zespole
Szkół Pijarskich w Elblągu, III LO, II LO czy w Hospicjum Elbląskim
im. dr Aleksandry Gabrysiak. O godz. 17:00 w Teatrze im. Aleksandra
Sewruka w Elblągu nastąpi uroczyste otwarcie festiwalu. Wykład
pt. „Oto jest ciało wiersza” wygłosi Feliks Tomaszewski. Także
w piątek nastapi rozstrzygnięcie II Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiego „Wielorzecze”. Długi wieczór szykuje się w Klubie
Muzycznym Mjazzga. Tam Maciej Łokuciejewski wygłosi wykład pt.
„Co robi filozof, czyli jaki jest pożytek z myślenia?”. Nie zabraknie
też poezji i koncertu.
Trzeciego dnia Biblioteka Elbląska zaprasza na wystawę
obrazów Malwiny Malinowskiej. Będą też warsztaty literackie zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Atrakcje czekają także
na tych, którzy po południu zdecydują się odwiedzić salę kinową.
Tam m.in. spotkanie (w całości w języku angielskim) z Paulem D.
Brazzilem i Nickiem Sweeney’em, które prowadzi Arco Van Ieperen.
Wieczorem warto wybrać się do sali przy ul Św. Ducha. Tu m.in.
koncert Roberta Kasprzyckiego.

Fot. nadesłana
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VI Festiwal Literatury Wielorzecze

W niedzielę także nie zabraknie warsztatów literackich. Uczestnicy
panelu dyskusyjnego (Aleksandra Buła, Zuzanna Gajewska, Radek
Wiśniewski, Dominik Żyłowski) postarają się odpowiedzieć na pytanie
„Czy potrzebna nam jest promocja czytelnictwa?”. Dyskusję prowadzą
Rafał Różewicz i Natalia Dziuba.
Projekt VI Festiwal Literatury Wielorzecze jest realizowany przy
współudziale finansowym samorządu Miasta Elbląg i Fundacji PZU.
Patronat Honorowy nad Festiwalem objęli: Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Prezydent Miasta Elbląg Witold Wróblewski. Do pobrania jest bezpłatna aplikacja
poświęcona festiwalowi. Można ją znaleźć w sklepie Google Store.
Pełny program Festiwalu znaleźć można na razemztoba.pl/18763 ■
MM

Społeczeństwo

Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy

W

województwie warmińsko-mazurskim poszukiwanych jest blisko 500 wolontariuszy.
Jeśli chcesz zmienić życie swoje oraz potrzebujących rodzin i dzieci, a także rozwinąć
swe kompetencje i poznać wartościowych ludzi – zgłoś się przez stronę www.superw.pl.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki
to ludzie, którzy nadają sens swojemu zaangażowaniu. Niosą mądrą pomoc, która
naprawdę działa. Ich celem jest wyrwanie
rodzin, osób samotnych, niepełnosprawnych i seniorów z kręgu biedy, z trudności i bezsilności. Paczka łączy tych,
którzy mają otwarte serca i chcą mądrze
pomagać, z rodzinami, które potrzebują
wsparcia. Tylko w 2017 r. do Szlachetnej
Paczki włączono ponad 20 tys. rodzin,
a wartość materialna pomocy przekazanej
im wyniosła prawie 54 mln zł.
Głównym zadaniem wolontariuszy jest
dotarcie do rodzin żyjących w trudnych
Str. 26

warunkach. Wolontariusze spotykają się
z nimi w ich domach, poznają ich sytuację
i potrzeby, a następnie określają, jaki
rodzaj pomocy da im największą szansę
na realną poprawę ich kondycji. SuperW
szukają dla nich darczyńców i organizują
przekazanie przygotowanego przez nich
wsparcia materialnego, przez co aktywnie
włączają się w życie społeczne w swojej
okolicy, nawiązując przy tym cenne kontakty.
- Tak naprawdę uczysz się rzeczy,
o których w życiu byś nie pomyślał,
że wolontariat tyle może w ogóle dać.
Możemy się sprawdzić w promocji, logirazem z TOB¥

styce, wdrożeniach, szkoleniach – wyznaje
Karolina, SuperW Paczki.
Kandydaci w swoich rejonach
mogą się zgłaszać do 30 września.
By zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki wystarczy wejść na stronę
www.superw.pl i wypełnić krótki, intuicyjny formularz zgłoszeniowy. Następne kroki to rozmowa i jednodniowe wdrożenie.
Po nich pozostaje już tylko podjąć decyzję
i podpisać umowę. Nie warto zwlekać,
bo kolejność zgłoszeń ma znaczenie. Finał
Szlachetnej Paczki, nazwany „Weekendem
Cudów” już 8-9 grudnia 2018 roku! ■
http://www.razemztoba.pl

Gdańsk

W

Po 500 zł wsparcia
na działania społeczne

Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku już 3 września startuje Gdański Fundusz Senioralny, w ramach którego zostanie dofinansowanych aż 41 inicjatyw! Autorami mogą być osoby w wieku 60 plus, a na realizację każdej inicjatywy przeznaczone jest 500 zł. Czas na złożenie aplikacji jest do 17 września.
Do wzięcia jest ponad 20 tys zł.
Centrum Wolontariatu jest już po pierwszej edycji rozdania
czterdziestu grantów. Inicjatywy, zrealizowane przez seniorów
od kwietnia do końca lipca, były bardzo kreatywne i nastawione
na integrację. Tematyka dotyczyła zarówno ekologii w zakresie „zero
waste”, warsztatów rękodzieła i kulinarni, jak i zajęć kulturalnych
oraz sportowych. Ze starych i niepotrzebnych materiałów seniorzy
wyczarowali torby i fartuszki. W ramach realizacji projektu powstały
też maskotki zwierzaki wykonane japońską techniką amigurumi
(ami– szydełkowy, nuigurumi–wypchany). Zabawki, które powstały,
przekazane zostały do gdańskiego Domu Dziecka.
– Co roku gdańscy seniorzy przygotowują projekty i aplikują
o granty. Zachęcam tych, którzy się wahają, boją czy dadzą radę
do zgłoszenia się. Dobrze jest przecież przełamywać wewnętrzną
rutynę i szarość dnia codziennego, a jeszcze lepiej robić to poprzez
działanie na rzecz innych. Masz pomysł, skrzyknij znajomych, sąsiadów – zróbcie coś wspólnie. Skorzystacie na tym nie tylko wy,
ale również wasze otoczenie. Pamiętajcie, nie musicie być w żadnej
organizacji, wystarczy skrzyknąć przyjaciół i innych aktywnych
gdańszczan– przekonuje Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta
ds. polityki społecznej.
Organizatorom zależy na integracji i aktywności osób starszych,
nie zapominając również o wzajemnym rozwoju i pozytywnych przeżyciach.
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku pragnie zaprosić
sport

W
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Olimpia Schneider

wszystkich seniorów i seniorki 60+ zamieszkałych w Gdańsku
do zgłaszania swoich pomysłów.
Aby otrzymać dofinansowanie, należy skontaktować się z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku pod nr tel. 58 772 42 19 lub
odwiedzić je przy ul. Pl. Solidarności 1, 80– 863 Gdańsk, Budynek ECS,
III p., pok. 3.28 (tu również można otrzymać papierowe formularze
do wypełnienia).
Dokumenty wymagane do aplikacji umieszczone są na stronie www.wolontariatgdansk.pl. Inicjatywy można zgłaszać
od dnia 3 września do 17 września, a wyniki ogłoszone zostaną
do 27 września. Termin maksymalnej realizacji inicjatyw to czas
od 1.10. do 19.12.2018. ■

1500 osób pobiegło, aby pomóc

niedzielę, 2 września, po raz trzeci w Gdańsku wystartowała największa charytatywna
sztafeta w kraju – Poland Business Run 2018. W tegorocznej edycji wydarzenia wzięło
udział 300 drużyn, w sumie - 1500 osób. Uczestnicy pobiegli, aby pomóc Markowi Wesołowskiemu i Łukaszowi Niegowskiemu, którzy ucierpieli w nieszczęśliwych wypadkach. Po raz
pierwszy w imprezie wzięły też udział osoby na wózkach inwalidzkich.
Poland Business Run to charytatywny
bieg biznesowy, który ma charakter sztafety.
Biorą w nim udział pięcioosobowe drużyny, które by wystartować, muszą wpłacić
wpisowe. Koszt udziału jednej drużyny
to 378 zł. Pieniądze, które uda się zebrać,
przekazywane są osobom po amputacjach.
Choć Pomorzanie pobiegli w Gdańsk
Business Run po raz trzeci, bieg ma sze-

ścioletnią tradycję. To inicjatywa Fundacji
Poland Business Run z Krakowa. Z każdym
rokiem do wydarzenia dołączały kolejne
miasta i tym sposobem, w 2018 roku, bieg
odbył się w dziewięciu polskich miastach.
Bieg zawsze odbywa się we wszystkich
miastach o tej samej godzinie i tego samego
dnia (pierwsza niedziela września). Każdy
z biegów ma jednak innych beneficjentów,
Razem z Tobą Każdego Dnia

to znaczy osoby niepełnosprawne, które
dzięki zebranym pieniądzom otrzymają
protezy i będą mogły poddać się rehabilitacji. Inicjatywa ma na celu nie tylko wsparcie
osób z niepełnosprawnością, ale też promocję aktywnego stylu życia i integrację
społeczności lokalnej z biznesem. ■
Grzegorz Mehring/gdansk.pl
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Bartoszyce

REGION

Podsumowanie
BSAON

M

iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach realizuje XXI
edycję Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielnych
(BSAON) – wieloletniego projektu,
ukierunkowanego na aktywizację
i integrację społeczną osób niepełnosprawnych i starszych.

Tegoroczne Bartoszyckie Spotkania Artystyczne
rozpoczęły dwudniowe (25 – 26.05.2018r.) prezentacje artystyczne pod hasłem Disco Barty – „Nogi
nie bolą jak się tańczy disco-polo”, w trakcie których
organizatorzy gościli 632 uczestników, reprezentujących 38 placówek wsparcia. W trakcie występów
scenicznych grupy prezentowały repertuar taneczny, wokalny i teatralny, przygotowany w ramach
całorocznych zajęć terapeutycznych. Każdy dzień
kończył się piknikiem integracyjnym, w trakcie którego uczestnicy brali udział w różnych konkursach
i zabawach integracyjnych. Równocześnie z występami odbywała się wystawa rękodzieła (m.in.
rzeźby, obrazy olejne, witraże, ceramika, wiklina)
oraz pracowało 8 stoisk warsztatowych, demonstrujących nowe metody i techniki terapeutyczne.
Drugim działaniem był XVIII Integracyjny Plener Plastyki (27 czerwca – 6 lipca), który został
zakończony wernisażem. W Plenerze udział
wzięło 17 artystów nieprofesjonalnych, w tym
5 osób niepełnosprawnych. Powstało wówczas
48 obrazów, 4 rzeźby oraz 7 płaskorzeźb.
Kolejne przedsięwzięcie, podsumowujące 4 – miesięczny projekt, to XIII Integracyjne Warsztaty
Teatralne, efektem których jest spektakl „Tryptyk”, realizowany podczas spotkań w Środowiskowym Domu Samopomocy pod kierunkiem
Roberta Cyrty – animatora kultury, instruktora
teatralnego i reżysera, od ponad 20 lat zajmującego
się teatrem dla młodzieży i osób niepełnosprawnych. W Warsztatach uczestniczyło 20 osób niepełnosprawnych, 7 terapeutów oraz 9 – osobowa
grupa młodych pasjonatów teatru z Gdańska.
Premiera spektaklu odbyła się 30 sierpnia w Bartoszyckim Domu Kultury. Dodatkowo widzowie
mogli również obejrzeć przedstawienie „Garby”,
zaprezentowane przez wolontariuszy gdańskiego
Teatru „Ephata”. ■

Pomoc
społeczna
zostanie nagrodzona

D

o 20 września br. można nadsyłać zgłoszenia
do nagród i wyróżnień marszałka województwa
warmińsko-mazurskiego za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.
Nagrody i wyróżnienia będą przyznane w dwóch kategoriach:

– indywidualnej – pracownikom pomocy i integracji społecznej oraz
najbardziej aktywnym liderom organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;
– zespołowej – jednostkom organizacyjnym pomocy i integracji społecznej oraz organizacjom pozarządowym działającym na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Ideą przedsięwzięcia jest promocja nowoczesnych oraz twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej:

1. działania w zakresie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom, prowadzące do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie;
2. wspieranie społecznej i zawodowej aktywności w zaspokajaniu potrzeb
życiowych rodzin;
3. wypracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod pracy z osobami
zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
4. aktywizację społeczności lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów
społecznych, w tym organizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym;
5. inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu problemom społecznym, w tym m.in. na rzecz wsparcia rodzin, aktywizacji osób
starszych, wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży,
osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, rozwiązywania problemów
uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, wychodzenia z bezdomności;
6. realizowanie projektów integracji społecznej skierowanych do osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
7. wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej;
8. wdrażanie kompleksowych, nowatorskich rozwiązań we współpracy
wielu podmiotów w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.
Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień mogą złożyć osoby fizyczne,
osoby prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie
pomocy i integracji społecznej. ■
Red.

bartoszyce.pl
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ZDROWIE

wadzieścia kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych realizuje projekty wsparcia adresowane do osób cierpiących na przewlekłe schorzenia. Jest
to możliwe dzięki środkom przekazanym przez samorząd województwa.

– Dostrzegamy i wspieramy działania organizacji pozarządowych, które
w tej dziedzinie są szczególnie cenne. Dzięki zaangażowaniu tysięcy osób
pracujących na co dzień w tych organizacjach, w tym wolontariuszy, ci,
którzy bardzo tego potrzebują, otrzymują konkretne wsparcie i nie czują
się osamotnieni – mówi marszałek Piotr Całbecki.
W konkursie „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi” rozdysponowano wsparcie na realizację 20 przedsięwzięć
za łącznie 250 tysięcy złotych. Wśród dofinansowanych znalazła się
Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Dobre Serce”
w Cielu (powiat bydgoski), która poprowadzi projekt „Rehabilitacja osób
przewlekle chorych sposobem na opóźnienie progresu choroby”, proponując m. in. kinezyterapię, fizykoterapię i masaż leczniczy.
Z kolei Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku
przekazał 420 seniorom z powiatów włocławskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego i radziejowskiego „pudełka życia”. To specjalne pojemniki z informacjami, które mogą się przydać w przypadku konieczności
wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Znajdują się tam informacje
o stanie zdrowia – przebytych i trwających chorobach, uczuleniach,
przyjmowanych lekach – oraz kontakt do rodziny i lekarza rodzinnego.
Otrzymują je osoby, które ze względu na swój stan zdrowia nie czują się

Fot. pixabay.com
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Wsparcie w przewlekłej
chorobie

bezpiecznie i muszą się liczyć z taką ewentualnością.
O pudełku i miejscu jego przechowywania informuje
nalepka na lodówce.
Więcej informacji o marszałkowskim wsparciu
dla seniorów w zakładce Kujawsko-Pomorskie dla
seniorów. Zapraszamy też do korzystania z telefonu
informacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: 56 657 14 69. ■
Red.

BYDGOSZCZ
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Basen rehabilitacyjny coraz bliżej

Do szkoły przy ul. Jesionowej uczęszcza około 140 uczniów. Część
basenowa ma powstać przy północnym skrzydle budynku. Basen ma
spełniać funkcję rehabilitacyjną dla jak najszerszej grupy osób z niepełnosprawnością. W opinii ekspertów pływanie jest jedną z najlepszych
form rehabilitacji i terapii. Obiekt miałby być dostępny też dla wszystkich
osób niepełnosprawnych oraz starszych.
W pierwszej kolejności powstanie dokumentacja projektowa. Przetarg na
to zadanie wygrała pracownia architektoniczna GPVT. W ramach zadania
architekci w pierwszej kolejności opracują koncepcję, a następnie m.in.
wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy. Skompletuje też wszystkie
niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, które umożliwią rozpoczęcie prac
budowlanych. Całym opracowaniem miasto będzie dysponować jesienią
przyszłego roku. Koszt dokumentacji to 150 tysięcy złotych.
Umożliwi to następnie zlecenie prac budowlanych. Przy realizacji
zadania zostaną podjęte starania, aby pozyskać wsparcie z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fot. pixabay.com

rwają prace nad dokumentacją projektową niezbędną do budowy basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 30 na Szwederowie. 10 sierpnia podpisana została
umowa z wykonawcą. Nowy obiekt będzie dedykowany niepełnosprawnym oraz seniorom.

Wstępnie zakłada się dobudowanie nowej części
szkoły i utworzenie dwóch niecek basenowych, w tym
jednej z podnoszonym dnem i wykorzystanie nowoczesnych technologii uzdatniania wody. Obiekt ma być
wyposażony m.in. w specjalne windy oraz urządzenia
rehabilitacyjne. ■
Źródło: bydgoszcz.pl
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Tove Jansson
„ Słoneczne miasto”

J

akie punkty styczne mogą mieć bohaterowie
odrębnych historii, które powstały w zupełnie
innym czasie? Co może łączyć dziennikarza uciekającego w świat słów z grupą staruszków żyjących
w idyllicznym, „nakierowanym na święty spokój”
miejscu? Na pozór nic. Uważni czytelnicy, którzy wybiorą się w sentymentalną podróż, znajdą odpowiedź
na te pytania. Muszą jednak wiedzieć, że wraz z nią
pojawią się kolejne.

MONIKA SZAŁAS
Tove Jansson znana jest czytelnikom głównie jako autorka serii
o Muminkach. Dla wielbicieli twórczości fińskiej pisarki lektura
„Słonecznego miasta” może być doświadczeniem ciekawym, pozwalającym na ujrzenie autorki i jej twórczości w nowym świetle.
Zbiór, wydany w 2017 roku nakładem wydawnictwa Marginesy,
zawiera dwa teksty: „ Słoneczne miasto” oraz „Kamienne pole”,
które w rodzimym kraju artystki ukazały się w odstępie dekady.
Oba opowiadania (według wydawcy „dwie niewielkie powieści”)
podejmują tematykę zgoła odmienną od tej powszechnie kojarzonej z Tove Jansson. Pierwsze jest opowieścią o grupie staruszków
żyjących na Florydzie, drugie – historią dziennikarza, który całe
życie poświęcił precyzji słowa. Co je łączy?

Tam, gdzie zawsze świeci słońce
„Śmieszne to miasto, wszędzie roi się od staruchów, czyż to nie
mądry pomysł zebrać nas w jednym miejscu, tak żeby było nam
dobrze i żebyśmy nie przeszkadzali?” – pyta jedna z bohaterek
pierwszego opowiadania. Akcja utworu rozgrywa się w Saint
Petersburgu na Florydzie – mieście, w którym karetki nie jeżdżą
na sygnale, by nie zakłócać spokoju mieszkańców, w którym pracuje wielu fryzjerów wyspecjalizowanych w układaniu „drobnych
puszystych loków z cienkich białych włosów”, w którym prawie
każdy sklep oferuje aparaty słuchowe. Tam udają się staruszkowie
z całego świata, by w urokliwym otoczeniu dożyć końca swoich dni.
Bohaterowie „Słonecznego miasta” mieszkają w pensjonacie
Butler Arms – tym z najpiękniejszą werandą, na której wspólnie spędzają czas. Barwna mieszanina postaci nie jest jednak
grupą przemiłych, wiecznie uśmiechniętych starszych pań.
Jest wśród nich nieśmiała, zalękniona panna Evelyn Peabody,
Hannah Higgins, która w kreatywności szuka sensu życia, apodyktyczna i oschła pani Rebecca Rubinstein, wreszcie irytujący
pan Thompson, którego ulubionym zajęciem jest uprzykrzanie
dnia innym mieszkańcom. Na tym, oczywiście, nie kończy się
lista – w „Słonecznym mieście” jest jeszcze wiele kreacji swoją
indywidualnością odstających od wizerunku przyjaznego seniora.
Starcia charakterów są elementem przełamującym spokój leniwie
płynącego czasu. Małe gry, drobne uszczypliwości i emocjonalne
rozmowy pozwalają pensjonariuszom wyjść poza utarty schemat codzienności.
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Można pomyśleć, że w idealnym mieście, w otoczeniu ludzi
mających podobne problemy, nie ma miejsca na niepokój
bohaterów. Nic bardziej mylnego. Każdy z nich szuka własnej
samotni, w której z dala od wzroku innych ludzi może spojrzeć
z perspektywy na swoje życie. Próby odnalezienia swojego
miejsca w teraźniejszości są tym trudniejsze, im więcej czasu
pensjonariusze poświęcają na rozliczenie przeszłości.
Z bolączkami głównych postaci koresponduje historia osób
reprezentujących „młodsze pokolenie”. Linda, sprzątaczka
w pensjonacie, oraz jej partner Joe, który ukojenia na troski
codzienności szuka w religii, również próbują znaleźć sens
życia. Ich zachłanność w doświadczaniu świata kontrastuje
z niecierpliwą statecznością mieszkańców Butler Arm. Opozycja starość-młodość wprowadza element porównawczy
dla mnogości postaw życiowych, pozwala też spojrzeć na poruszane przez autorkę kwestie z innej perspektywy.

„Z celnością męcząc się słów…”
Z podobnym zestawieniem mamy do czynienia w drugim
opowiadaniu. Bohaterem „Kamiennego pola” jest Jonasz
– emerytowany dziennikarz, który chce zakończyć swoją karierę biografią pewnego Igreka. Targany wątpliwościami, pełen
irytacji z powodu niemożności wyrażenia tego, co czuje, zmaga
się z niemocą twórczą. Impulsem do zmiany ma być dla niego
wyjazd nad morze, gdzie w spokoju i ciszy będzie pracować
nad książką.
Wielkie plany zaburza przyjazd dwóch córek Jonasza: Marii
i Karin. Stojące u progu życia dziewczyny nie mogą znaleźć
porozumienia z ojcem. Nie tylko dlatego, że każde z nich mierzy
się z własnymi lękami, ograniczeniami i bolesnym brakiem
precyzji słów. W trakcie wspólnego pobytu w uroczym domku
okazuje się, że w rodzinie Jonasza zawsze brakowało przestrzeni do dialogu. W toku fabuły na jaw wychodzą dawne urazy,
a także problemy, które z początku zdają się być wyłącznie
udziałem fikcyjnych postaci, powoływanych do życia przez
dziennikarza. Komplikacje w procesie tworzenia splatają się
z rzeczywistością, a emocje targające rodziną Jonasza znajdują
ujście w niespodziewany sposób. Kontrast między dojrzałym
(czy na pewno?) widzeniem świata Jonasza a przekonaniami
młodych kobiet uwypukla konflikt pokoleniowy.
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Gdyby bohaterowie tych opowiadań
spotkali się w na kartach jednej historii,
odkryliby, że łączy ich więcej niż można
przypuszczać. Zarówno grupa (nie zawsze) sympatycznych staruszków, jak
i emerytowany dziennikarz zadają sobie,
niekoniecznie wypowiedziane na głos,
pytania: „Czy kształt, który przybrało
moje życie, jest właściwy?”, „Czy mogłem
zrobić coś lepiej?”.
Poszukiwanie odpowiedzi to nie jedyna rzecz wspólna dla obu opowiadań.
Refleksji na temat przeszłości towarzyszy próba odkrycia lub ocalenia tego,
co w życiu istotne. Bohaterowie czują się
niespełnieni z wielu różnych powodów,
a to prowadzi ich do snucia gorzkich
przemyśleń, wśród których czasem pojawia się wspomnienie szczęścia. Każdy
na swój sposób próbuje znaleźć balans
między potrzebą porozumienia a niemożnością zwerbalizowania myśli. Podróż,
którą odbywamy wspólnie z postaciami,
nie należy więc do najłatwiejszych – nie
tylko ze względu na poruszane w opowiadaniach problemy.
Może to kwestia tłumaczenia, może
autorka, podobnie jak stworzeni przez
nią bohaterowie, miała kłopot ze słowem
– niestety, w książce znajdziemy kilka
niezgrabności i powtórzeń. Pojawiające
się na różnych stronach charakterystyczne określenia mogą w niektórych czytelnikach budzić irytację. Innym może nie
spodobać się dynamika książki, jednak ci,
którzy dadzą ponieść się sennej atmosferze panującej w Saint Petersburgu, będą
mogli przeżywać rozterki rezydentów
Butler Arm w tempie, w jakim toczy się
ich życie. Nadmierny spokój rekompensuje czytelnikom kwestia przestrzeni
w opowiadaniach. Idylliczna, przyjazna
okolica w „Słonecznym mieście” doskonale uwydatnia absurdy życia, odczuwane
przez grupę staruszków, z kolei przyroda
w „Kamiennym polu” podkreśla emocjonalne wzburzenie Jonasza.
Drobne niedogodności nie powinny
hamować potencjalnego czytelnika przed
sięgnięciem po książkę Tove Jansson.
„Słoneczne miasto” to lektura skłaniająca
do refleksji, która podpowiada pytania
o sens i cel oraz nakazuje zastanowić się
choć chwilę nad tym, co tak naprawdę
jest w życiu ważne – jako taka zasługuje
na uwagę. ■

Warto obejrzeć

„Lion. Droga do domu”
Nominowany do Oscara w sześciu
kategoriach. Nagrodzony przez Brytyjską Akademię Sztuk Filmowych
i Telewizyjnych (BAFTA). „Lion. Droga
do domu” to opowieść o poszukiwaniach zagubionego – wskutek splotu
nieszczęsliwych wydarzeń – domu
i rodziny. Film w reżyserii Gartha Davisa to adaptacja autobiograficznej
książki „Daleko od domu” autorstwa
Saroo Brierleya, napisanej we współpracy z Larrym Buttrosem.

Głównym bohaterem jest Saroo (Dev Patel).
Urodził się i wychowywał we wsi Ganesh Talai,
położonej w stanie Madhya Pradesh, w środowych Indiach. Jako kilkuletni chłopiec pewnego dnia wybiera się na peron dworca
ze starszym bratem, Guddu (Abhishek Bharate). Ten na chwilę się oddala, malec
zasypia i gdy się budzi, szuka brata na dworcu, a następnie w pociągu, gdzie znów
zmęczenie daje o sobie znać. W pewnym momencie pojazd rusza i bez stacji przystankowych dociera do oddalonej o 1500 kilometrów Kalkuty.
Na miejscu chłopiec próbuje porozumieć się z tamtejszymi ludźmi, jednak jego
języka nikt nie zna. Trafia do obozu dla dzieci. Zna jedynie imię swojej mamy i brata,
a to znacznie utrudnia poszukiwana jego domu. W końcu Saroo trafia do Australii,
gdzie pewne małżeństwo decyduje się na adopcję. Już jako student stara się odnaleźć
swoje dawne miejsce na ziemi i rodzinę, którą zostawił w Indiach. Krąg poszukiwań
jest bardzo duży, a odnalezienie domu, to jak szukanie igły w stogu siana. Motywuje
go przeświadczenie, że jego starszy brat szuka go zapewne codziennie na dworcu,
wykrzykując jego imię. ■
MM
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Laureaci OPTAN

Zakończył się XXI Ogólnopolski Przegląd
Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych (OPTAN). Laureatów poznaliśmy
9 września podczas uroczystego koncertu
w Klubie Akcent. Organizatorem przedsięwzięcia było Centrum Rehabilitacji
im. ks. bpa. Jana Chrapka.
W skład jury konkursu piosenkarsko-recytatorskiego weszli: Przewodniczący Sławomir Wierzcholski oraz Jolanta Jaszkowska,
BeniaminKoralewski i Tatiana Sosna-Sarno.

Przyznano następujące nagrody:
● konkurs recytatorski „Widzimy
ten sam świat”: Andrzej Chutkowski - Warszawa - 1. miejsce, Bożena Anna Śmierzyńska
- Warszawa - 2. miejsce, Janusz Kamiński
- Grudziądz - 3. miejsce,

● konkurs piosenkarski „Latarnia”:

Natalia Smogulecka - Bydgoszcz - 1. miejsce, Przemysław Cackowski - Grudziądz
Razem z Tobą Każdego Dnia

- 2 . miejsce, Michał Wiśniewski - Ostrowite
- 3. miejsce.
Grand Prix otrzymała Daria Barszczyk
z Bydgoszczy. Nagrodę tę ufundowało Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych
SAWP, a pozostałe Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Z kolei w jury konkursu plastycznego
pn. „Radość tworzenia radością życia” zasiedli: Adam Bojara - Przewodniczący, Mikołaj
Harmoza i Marek Model.

Przyznano następujące nagrody:

Bogusława Omleczuk - Poznań
- 1. miejsce, Anna Lubomska - Grudziądz
- 2. miejsce, Hanna Kowalska - Grudziądz
- 3. miejsce.
Nagrody sfinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. ■
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Zmagania z czasem i słowem

Kultura

„Baba Channel” w ramach programu „Kultura dostępna”

Teatr Wybrzeże bierze udział w programie „Kultura dostępna”.
W jego ramach realizowany jest projekt „Rozsmakuj się w teatrze”
- cykl pokazów 5 spektakli repertuarowych z tłumaczeniem na język
migowy oraz audiodeskrypcją dla osób niewidzących, niedowidzących,
niesłyszących oraz niedosłyszących. Celem programu dotacyjnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura dostępna” jest
wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców.
Spektakl „Baba Chanel” będzie poprzedzony warsztatem teatralnym,
na którym uczestnicy zgłębią tematy podejmowane przez twórców
przedstawienia. Zajęcia odbędą się w Czarnej Sali w Gdańsku w poniedziałek, 22 października o godzinie 19:00. Warsztat przystosowany
dla osób niewidzących, niedowidzących, niesłyszących i niedosłyszących potrwa około dwóch godzin. Wymagane są wcześniejsze
zapisy pod adresem: zapisy@teatrwybrzeze.pl. Osoby zainteresowane
warsztatami lub spektaklem powinny kontaktować się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu 502 756 973 lub mailowo:
zapisy@teatrwybrzeze.pl.
„Baba Chanel” to tragikomedia o niewyczerpanym pragnieniu
życia, walce o godność dla starości, o niezależnym od wieku głodzie
szczęścia. Jak zapewnia Teatr Wybrzeże, jest to „piękny spektakl,

Fot. nadesłana

W

niedzielę, 28 października na Scenie Kameralnej w Sopocie w ramach programu „Kultura
dostępna” zaprezentowany zostanie spektakl „Baba Channel”. Organizatorzy zapewniają
audiodeskrypcję i tłumaczenie na język migowy.

w którym udała się rzadka i trudna sztuka połączenia komizmu i powagi, lekkości i głębi, wzruszenia i zamyślenia”.
W roli Baby Channel Ewa Jendrzejewska, menadżera
gra Maciej Konopiński, a w wiekowe chórzystki wcielają
się: Krzysztof Gordon, Jerzy Gorzko, Mirosław Krawczyk,
Zbigniew Olszewski oraz Cezary Rybiński. ■
Źródło: teatrwybrzeze.pl/
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Obroniłeś pracę? Zgłoś ją na konkurs

Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały
ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy
do konkursu. Do konkursu mogą przystąpić absolwenci studiów
magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły
pracę doktorską w innym trybie. Pracę może zgłosić również
dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent
pracy magisterskiej lub doktorskiej.
Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób
trwały) w 1 egzemplarzu. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest złożenie
2 egzemplarzy w wersji papierowej. Miejsce składania prac:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem ,,Otwarte Drzwi”.
Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym koStr. 32

Fot. pixabay.com

aństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XV edycję Konkursu
na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko
niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „Otwarte
drzwi”. Termin składania prac: do 15 października 2018.

munikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl.
O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni
zostaną powiadomieni pisemnie.
Szczegółowe informacje, link i karta głoszeniowa
na razemztoba.pl/18729 ■

razem z TOB¥

http://www.razemztoba.pl

Pomocna technika

P

Powstaje bioniczna trzuska

– Nikomu na świecie nie udało się wydrukować jeszcze całego narządu miąższowego, takiego jak wątroba, trzustka, nerka,
serce, płuco czy nawet mięśnie, w takim
stopniu, żeby można to było zastosować
w praktyce klinicznej. My postanowiliśmy
wydrukować bioniczną trzustkę – organ, który będzie produkował insulinę
i glukagon, po to, żeby móc leczyć pacjentów z cukrzycą – podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria
Innowacje dr hab.n.med. Michał Wszoła,
przewodniczący Rady Konsorcjum Bionic.
Medycyna coraz częściej sięga po
możliwości, jakie dają nowe technologie.
Możliwe są operacje, w których lekarze
uczestniczą nawet na odległość, w leczeniu pomaga wirtualna i rozszerzona
rzeczywistość. Wykorzystuje się też druk
3D, choć na razie jeszcze w dość ograniczonym stopniu.
Obecnie technologie biodruku 3D
umożliwiają prace nad nerkami czy kośćmi. Już niedługo możliwe będzie stworzenie niemal każdej części zamiennej
w organizmie, także narządu miąższowego, jak trzustka. Nad bioniczną trzustką pracują polscy naukowcy w ramach
projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie
planowane są doświadczenia na myszach.
– My jesteśmy teraz na etapie planowania doświadczenia na myszach. Chcemy
zacząć wszczepiać płatki trzustkowe, czyli
części, z której będzie się składała cała
bioniczna trzustka, myszom bez układu
immunologicznego, żeby zobaczyć na ile
to co, już w tym momencie wyprodukowaliśmy, jest funkcjonalne i na ile jest to
w stanie odwrócić cukrzycę – tłumaczy
Michał Wszoła.
Taka trzustka miałaby działać jak normalny organ – produkować insulinę.

Fot. Fundacja Badań i Rozwoju Nauki (Facebook)

olscy naukowcy opracowują rewolucyjne rozwiązanie dla cukrzyków. Nawet 20 tys. osób
w Polsce mogłoby już teraz skorzystać z bionicznej trzustki – wydrukowanej w 3D, która
funkcjonowałaby jak prawdziwy narząd, produkując insulinę i glukagon. Bioniczne trzustki
miałyby być budowane w podobny sposób, jak drukuje się elementy kości. Już teraz trwają prace
nad drukowaniem naczyń i stworzeniem całego systemu naczyniowego. Stworzenie bionicznej
trzustki to szansa na normalne życie dla osób z cukrzycą typu pierwszego, gdzie trzustka przestaje wydzielać insulinę.

Na takim rozwiązaniu skorzystają cukrzycy, zwłaszcza chorzy na cukrzycę
typu pierwszego, gdzie trzustka przestaje wydzielać insulinę. Obecnie jedynym
sposobem na leczenie tego typu cukrzycy
jest regularne wstrzykiwanie insuliny.
To jednak działanie doraźne, które wymaga ciągłego monitorowania wyników.
– Na całym świecie ponad 400 mln
osób choruje na cukrzycę, do 2040 roku
chorych będzie ponad 650 mln osób.
W Polsce ponad 3 miliony osób jest chorych na cukrzycę, ale jeśli spojrzymy tylko
na cukrzycę typu pierwszego, który jest
najbardziej interesujący w kwestii tego
programu, to w Polsce chorych jest ponad
200 tys. osób, z czego pomocy chirurga
transplantologa, czyli uzyskania przeszczepienia, wymaga 10–20 tys. osób.
To one mogłyby natychmiast skorzystać
z tej terapii – wskazuje ekspert.
Bioniczne trzustki miałyby być budowane w podobny sposób, jak drukuje
się elementy kości. Konieczne jest jednak stworzenie „rusztowania” dla wysp
trzustkowych, które pomagałoby je utrzymywać i umożliwiałyby ich funkcjonowanie. Trzustka miałaby zostać stworzona
na bazie wysp trzustkowych przekształcoRazem z Tobą Każdego Dnia

nych z własnych komórek macierzystych
chorego lub wysp pobranych od dawcy.
W ten sposób mniejsze byłoby ryzyko
odrzucenia takiego przeszczepu.
– Tak jak w normalnej drukarce 3D
mamy kartridże, ale zamiast tuszu wkładamy zawiesinę komórek, czyli komórek
śródbłonka, w drugim biotuszu używamy
komórek macierzystych, a do trzeciego
biotuszu wkładamy małe wyspy trzustkowe. To są małe kawałki tkanek bardziej
zorganizowane razem z odpowiednim
medium i przy pomocy odpowiednich
dysz układamy to w odpowiedni wzór
– tłumaczy przewodniczący Rady Konsorcjum BIONIC.
Obecnie wyzwaniem jest znalezienie
odpowiedniej biodrukarki. Konsorcjum
przeprowadziło zbiórkę crowdfundingową, aby zebrać potrzebne środki. Jednocześnie współpracuje też z innymi
ośrodkami, które chcą stworzyć bioniczne narządy.
Z raportu Grand View Research wynika, że rynek sztucznych organów życiowych i medycznej bioniki osiągnie wartość
blisko 46 mld dolarów w 2022 roku. ■
Źródło: innowacje.newseria.pl
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Pytania o urlop

iedy oraz na jakich zasadach pracodawca może przesunąć termin wcześniej zaplanowanego
urlopu wypoczynkowego lub odwołać pracownika z urlopu?

Uprawnienie do skorzystania z corocznego, nieprzerwanego, płatnego
urlopu wypoczynkowego dotyczy pracowników, czyli osób zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, do których
zastosowanie mają przepisy kodeksu
pracy, określającego prawa i obowiązki
zarówno pracowników jak i pracodawców. Niemniej jednak, jeżeli stosunek
pracy danej kategorii pracowników
określają przepisy szczególne, przepisy kodeksu pracy stosuje się jedynie
w zakresie nieuregulowanym przepisami szczególnymi.
Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi niewykorzystanego
przez niego urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik
uzyskał prawo do urlopu, a pracownik
nie może zrzec się prawa do urlopu.
Niewykorzystanego urlopu pracodawca powinien udzielić najpóźniej
do dnia 30 września następnego roku
kalendarzowego, jednak uregulowanie
to nie dotyczy urlopu na żądanie. Nieudzielenie pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego jest
wykroczeniem, zagrożonym mandatem karnym w wysokości co najmniej
1000 zł. Jeżeli pracodawca nie jest
w stanie dojść z pracownikiem
do porozumienia w zakresie odpowiedniego dla obu stron terminu
wykorzystania zaległego urlopu,
to zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracodawca może wysłać
pracownika na zaległy urlop, nawet
gdy ten nie wyraża na to zgody.
Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.
Zmienne składniki wynagrodzenia
mogą być obliczane na podstawie
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przeciętnego wynagrodzenia z okresu
3 miesięcy poprzedzających miesiąc
rozpoczęcia urlopu, a gdy podlegało
ono znacznym wahaniom, okres ten
może być przedłużony do 12 miesięcy. Gdy pracownik pozostaje w trakcie zatrudnienia, pracodawca nie ma
możliwości zamiany zaległego urlopu na ekwiwalent pieniężny, nawet
gdy pracownik złoży taki wniosek.
Jednakże z powodu rozwiązania
lub wygaśnięcia stosunku pracy,
pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany
urlop wypoczynkowy, Warto zwrócić uwagę, że pracodawca nie ma
obowiązku wypłacenia ekwiwalentu
pieniężnego, gdy strony uzgodnią,
że urlop zostanie wykorzystany w czasie zatrudnienia pracownika na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej
razem z TOB¥

z tym samym pracodawcą bezpośrednio
po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.
Gdy pracownik o to wnioskuje, jego
urlop może być podzielony na części,
ale co najmniej jedna część urlopu powinna trwać nie krócej niż 14 kolejnych
dni kalendarzowych. Plan urlopów
w zakładzie pracy wprowadza pewien porządek i określa kolejność
ich udzielania. Ustalany jest on przez
pracodawcę, który powinien brać
pod uwagę wnioski pracowników
i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, przy czym planem
urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi na żądanie. Plan urlopów powinien być
pracownikom znany, podaje się go
do wiadomości pracowników w spohttp://www.razemztoba.pl

sób przyjęty u danego pracodawcy.
Występują jednak sytuacje, gdy pracodawca nie ustala planu urlopów,
tj. gdy zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę, a także
w przypadku pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja
związkowa. Wówczas pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu
z pracownikiem. Warto zwrócić uwagę
na uregulowanie zawarte w Kodeksie
pracy, które przewiduje, że na wniosek
pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
i dotyczy to także pracownika - ojca
wychowującego dziecko, który korzysta
z urlopu macierzyńskiego. Pracodawca
ma również obowiązek udzielić pracownikowi urlopu na żądanie i w terminie wskazanym przez pracownika
w wymiarze nie więcej niż 4 dni urlopu
w każdym roku kalendarzowym, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym
roku w kolejnych stosunkach pracy.
Pracownik zgłasza żądanie udzielenia
urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik ma obowiązek
wykorzystać przysługujący mu urlop,
jeżeli w tym czasie pracodawca udzieli
mu urlopu.
Pracodawca, na pisemny wniosek
pracownika, może udzielić mu urlopu bezpłatnego, którego nie wlicza
się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jeżeli
urlop bezpłatny zostanie udzielony
na czas dłuższy niż 3 miesiące, strony
stosunku pracy mogą przewidzieć,
że pracownik będzie mógł zostać odwołany z urlopu z ważnych przyczyn.

Kiedy możliwe jest przesunięcie urlopu?
Przesunięcie terminu urlopu może
nastąpić na wniosek pracownika
uzasadniony ważnymi przyczynami.
Dla przykładu można do nich zaliczyć
chorobę członka rodziny czy okoliczność, że współmałżonek pracownika nie uzyskał urlopu w tym samym
terminie.
W sytuacji gdy pracownik nie może
rozpocząć urlopu lub wykorzystać jego
części w ustalonym terminie z usprawiedliwionych przyczyn, powodujących nieobecność w pracy, do których

zalicza się w szczególności wymienione
w Kodeksie pracy okoliczności takie
jak: choroba, konieczność odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
urlop macierzyński czy powołanie
na ćwiczenia wojskowe lub przeszkolenie wojskowe albo stawienie się
do pełnienia terytorialnej służby wojskowej (rotacyjnie, na czas
do 3 miesięcy), wówczas przesunięcie
urlopu jest konieczne, a pracodawca
ma obowiązek udzielić go w terminie
późniejszym.
Przesunięcie terminu urlopu
jest także dopuszczalne z powodu
szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika
spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. W literaturze prawniczej wskazuje się na przyczyny
ekonomiczne (np. gdy pracodawca
otrzymał nowe zamówienie), organizacyjne (np. na skutek nieobecności
innego pracownika) lub techniczne
(np. urządzenie ulegnie awarii),
co w konsekwencji doprowadziłoby
do poważnego zakłócenia toku pracy.
Niejednokrotnie przesunięcie terminu urlopu z przyczyn leżących
po stronie pracodawcy, może narazić pracownika na straty finansowe
np. w przypadku planowanego przez
pracownika wyjazdu, zakupu biletów,
zarezerwowania wycieczki, wczasów
itp. Przepisy Kodeksu pracy wprost
nie wskazują, że w takich sytuacjach
pracodawca powinien zwrócić pracownikowi poniesione przez niego koszty
w związku z przesunięciem terminu
urlopu. Niemniej jednak, w doktrynie prawniczej podkreśla się nie tylko
uzasadnienie, ale wręcz obowiązek
pokrycia kosztów przez pracodawcę
w oparciu o stosowany w takich przypadkach analogiczny przepis, dotyczący konieczności zwrotu kosztów
pracownikowi na skutek odwołania
go z trwającego już urlopu.
Oczywiście każdą sytuację, w której
możliwe jest przesunięcie urlopu czy to
na wniosek pracownika umotywowany
ważnymi przyczynami czy z powodu
szczególnych potrzeb pracodawcy,
trzeba rozpatrywać indywidualnie,
a w praktyce ich ocena należy do pracodawcy, niemniej jednak po wystąpieniu okoliczności, które powodują
przesunięcie urlopu, pracodawca
Razem z Tobą Każdego Dnia

udziela pracownikowi niewykorzystanego urlopu w terminie z nim uzgodnionym.

W jakich sytuacjach pracodawca może odwołać pracownika
z urlopu?
Odwołanie z urlopu – w praktyce
rozumiane jako jednostronna decyzja pracodawcy w postaci wydania
pracownikowi polecenia powrotu
do pracy – jest możliwe tylko wówczas, gdy jest spowodowane okolicznościami nieprzewidzianymi w chwili
rozpoczynania urlopu, a obecność
pracownika jest wymagana, przy
czym pracodawca jest zobowiązany
pokryć poniesione przez pracownika
koszty, pozostające w bezpośrednim
związku z odwołaniem pracownika
z urlopu, a zatem udokumentowane
wydatki, których pracownik nie poniósłby, gdyby nie został odwołany
z urlopu. Jako przyczynę odwołania
pracownika z urlopu wskazuje się m.in.
na awarię sprzętu, chorobę osoby zastępującej pracownika przebywającego
na urlopie czy kontrolę w zakładzie
pracy, o przeprowadzeniu której pracodawca dowiedział się, gdy pracownik
już przebywał na ulopie.

Dodatkowe informacje
Poza kodeksem pracy kwestie związane z udzielaniem urlopów zostały
doprezycowane w wydanym przez
ówczesnego Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej Rozporządzeniu w sprawie
szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu
oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
z dnia 8 stycznia 1997 roku z późniejszymi zmianami.
Na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy www.pip.gov.pl
(aktualizacja na dzień 26.07.2018 roku)
podano, że w ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy udzieliła ponad
61 tysięcy porad prawnych dotyczących urlopów. Poradę taką można
uzyskać w Centrum Poradnictwa
PIP pod nr 801 002 006 (dla dzwoniących z telefonów stacjonarnych)
i 22 667 65 00 (dla dzwoniących z telefonów komórkowych) oraz w okręgowych inspektoratach pracy. ■
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Co wolno, a czego nie
na zwolnieniu lekarskim?

W

naszym społeczeństwie krąży wiele różnych opinii na temat tego, co można, a czego
nie powinniśmy robić przebywając na zwolnieniu lekarskim. Czy otrzymując zwolnienie lekarskie mogę wyjść z domu, czy do końca niezdolności powinienem przebywać
w domu? Jakie grożą mi za to sankcje? Jak muszę zachowywać się, aby nie dopuścić się nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia lekarskiego? Co oznacza „1” lub „2” wpisane na zwolnieniu
lekarskim w rubryce „wskazania lekarskie”?
Pracownik, który otrzyma od lekarza
zaświadczenie lekarskie o czasowej
niezdolności do pracy, ma obowiązek
powiadomić o tym swojego pracodawcę w ciągu 48 godzin. Ten czas pozwoli
pracodawcy na szybkie znalezienie zastępstwa do wykonywania obowiązków
chorego pracownika. Wówczas nie zostanie zachwiana praca w firmie, a bardzo ważne jest, aby zachować dobre
relacje. Tyle samo czasu na podanie
przyczyny swojej nieobecności ma pracownik przebywający na długotrwałym
zwolnieniu, przy końcu trwania obecnego zasiłku chorobowego. Podczas
wystawiania zaświadczenia musimy
podać lekarzowi adres, pod którym
faktycznie będziemy przebywać. Przy
jakiejkolwiek zmianie miejsca naszego
pobytu podczas zwolnienia jesteśmy
zobowiązani poinformować o tym
płatnika zasiłku (może to być ZUS lub
nasz pracodawca). Jeśli podczas leczenia zaistnieją przesłanki do zmiany
miejsca pobytu, np. wymaga tego nasz
stan zdrowia i potrzebujemy opieki
rodziny, oczywiście możemy to zrobić
bez względu na wskazania lekarskie.
Musimy o tym fakcie jak najszybciej
powiadomić płatnika naszego zasiłku.
Zarówno pracodawca, jak i Zakład
Ubezpieczeń Społecznych może przeprowadzić kontrolę wykorzystania
zwolnienia lekarskiego. Kontrolerzy udadzą się pod adres wskazany
na zwolnieniu. Jeżeli mamy wpisane
„1” we wskazaniach lekarskich, musimy
bezwarunkowo przebywać w domu. Jedynym usprawiedliwieniem naszej nieobecności może być wizyta u lekarza,
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pobyt w szpitalu czy wizyta w aptece.
Mając wpisany symbol „2”, możemy
udać się na spacer, do sklepu po podstawowe produkty czy do apteki. Jeżeli
lekarz wypisał choremu receptę, to ma
on obowiązek wykupić niezbędne leki
i stosować się do zaleceń odnośnie ich
dawkowania. Niedopuszczalne jest
wykonywanie jakichkolwiek prac remontowych, zarobkowych czy wyjazd
na wakacje podczas naszej absencji
chorobowej. W przypadku wykrycia
nieuczciwości pracownika, jego prarazem z TOB¥

codawca jest upoważniony do odebrania mu prawa do zasiłku, a nawet
do zwolnienia dyscyplinarnego.
Musimy pamiętać, że przebywanie
na zwolnieniu lekarskim w związku
z chorobą to nie tylko same prawa,
to również obowiązki, których musimy przestrzegać. Nie ma również
znaczenia, czy lekarz wystawi nam
zwolnienie w formie elektronicznej,
czy papierowej - obowiązują te same
zasady. ■
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APETYT NA ZDROWIE

W

Dieta bezglutenowa
nie jest dla każdego
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iększość osób stosujących dietę bezglutenową robi to mimo braku wskazań medycznych. Tym samym pozbawia swój organizm cennych składników odżywczych i naraża
na poważne choroby. Zdaniem ekspertów dieta bezglutenowa jest niezbędna wyłącznie
w przypadku schorzeń wynikających z nietolerancji glutenu.

Gluten to kompleks białkowy powstający po połączeniu mąki pszennej z wodą.
Podobne kompleksy występują w mące
owsianej, jęczmiennej i żytniej. Jest on
obecny nie tylko w produktach mącznych, takich jak pieczywo czy makarony,
lecz także w małych ilościach w wędlinach, jogurtach, serkach, pasztetach,
słodyczach, a nawet przyprawach.
Współczesna medycyna wyróżnia trzy
jednostki chorobowe zależne od glutenu.
– Jest to po pierwsze celiakia, czyli enteropatia jelita cienkiego u osób
z predyspozycją genetyczną, po drugie
alergia na pszenicę oraz po trzecie nadwrażliwość na gluten. Nadwrażliwość
na gluten to bardzo niejednorodna
grupa zarówno chorych, jak i objawów
chorobowych. Niektórzy uważają, że
jest to pewna odmiana zespołu jelita
nadwrażliwego i choroba trzewna, która
dotyczy blisko 1 proc. całej populacji –
mówi agencji informacyjnej Newseria Li-

festyle Piotr Ziembicki, gastroenterolog.
Leczenie tych schorzeń opiera się
przede wszystkim na diecie bezglutenowej. Oznacza to całkowite wyeliminowanie produktów zawierających gluten
z jadłospisu. Dieta ta jednak od trzech
lat jest modna także wśród ludzi niemających problemu z tolerancją glutenu.
W 2011 roku australijski gastroenterolog prof. Peter Gibson, stwierdził bowiem,
że gluten może być szkodliwy praktycznie dla każdego człowieka: z jego badań
miało wynikać, że związek ten powoduje
poważne dolegliwości żołądkowo–jelitowe. Powszechne stało się także przekonanie, że dieta bezglutenowa przyśpiesza
odchudzanie. Jej zwolenniczkami stały
się gwiazdy, m.in. Victoria Beckham.
– Jak pokazują dane szacunkowe
z krajów Europy Zachodniej i Ameryki
Północnej, około 10 proc. całej populacji
tych krajów korzysta z diety bezglutenowej, zaś około 1 proc. populacji cierpi
Razem z Tobą Każdego Dnia

na chorobę trzewną. Do tego należy doliczyć w odsetkach, czyli w niewielkich
liczbach, również chorych na alergie
na pszenicę i nietolerancji czy nadwrażliwość na gluten – mówi Piotr Ziembicki.
Z danych tych wynika, że dietę bezglutenową stosuje bardzo duża liczba
osób, które nie mają ku temu wskazań
medycznych. Peter Gibson wycofał się ze
swoich wcześniejszych wniosków, dietetycy twierdzą natomiast, że dieta bezglutenowa u osób bez wskazań medycznych
może mieć szkodliwy wpływ na ludzkie
zdrowie. Pozbawia bowiem organizm
wielu cennych składników odżywczych,
m.in. witamin, kwasu foliowego i soli
mineralnych dostarczanych w mące.
Dlatego zdaniem lekarzy i dietetyków
osoby niemające problemów z tolerancją glutenu nie powinny stosować diety
bezglutenowej. ■
Źródło: lifestyle.newseria.pl
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Zakażenia rotawirusem
to problem społeczny i systemowy

otawirusy są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci. Działają podstępnie – rozprzestrzeniają się bardzo szybko i dają objawy dopiero po kilku dniach. Infekcję rotawirusową
przechodzi prawie każde dziecko do 5. roku życia. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia
apeluje, żeby szczepienia przeciwko rotawirusom były włączone do programów szczepień ochronnych, są bowiem jedyną skuteczną ochroną przed wirusem.

Korzyści ze szczepień
Rotawirusy są jedną z głównych
przyczyn chorób infekcyjnych przewodu pokarmowego u dzieci i niosą
za sobą szereg konsekwencji zdrowotnych, socjalnych i finansowych. Największym zagrożeniem wynikającym
z infekcji rotawirusowej jest odwodnienie – szczególnie niebezpieczne
dla niemowląt. Obecność dziecka
w szpitalu wiąże się z ogromnym stresem zarówno dla niego, jak i rodziców,
którzy angażują się w opiekę przez
całą dobę. Co więcej – mały pacjent
z infekcją rotawirusową naraża cały
oddział na chorobę.
Korzyści wynikające z wprowadzenia obowiązkowych szczepień
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W Polsce zapadalność na rotawirusy
jest wysoka. Rocznie dochodzi do 172
tys. przypadków zachorowań. 20-30
tys. dzieci rocznie trafia do szpitala
z powodu odwodnienia, do którego
łatwo może dojść w wyniku infekcji rotawirusowej. Wobec danych o częstości
zachorowań i hospitalizacji wprowadzenie szczepień przeciwko rotawirusom do obowiązkowego Programu
Szczepień Ochronnych (PSO) jest
jednym z priorytetów. Pediatryczny
Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych (PZEdsPSO) proponuje taką zmianę do końca 2022 r.
5 czerwca 2018 Rada Sanitarno–Epidemiologiczna, będąca ciałem doradczym przy GiS, złożonym z autorytetów
m.in. w dziedzinie neonatologii, pediatrii i epidemiologii, opracowała
rekomendacje dotyczące zmian w Programie Szczepień Ochronnych na 2019
rok. Wprowadzenie bezpłatnych, obowiązkowych szczepień przeciwko rotawirusom znalazło się wśród ważnych
priorytetów, wskazanych przez Radę.
przeciwko rotawirusom dotyczą nie
tylko dzieci i ich rodziny, ale również
polskiej gospodarki. Tak duża liczba
przypadków generuje ogromne koszty związane z hospitalizacją czy nieobecnością rodziców w pracy. Doba
hospitalizacji kosztuje ok. 300–500 zł.
Dzieci odwodnione w wyniku infekcji
rotawirusowej wymagają ok. tygodniowej hospitalizacji – w skali roku koszty bezpośrednie z budżetu państwa
sięgają 50–130 mln zł. Tymczasem
roczny koszt szczepień przeciwko rotawirusom wyniósłby ok. 80 mln zł
przy 95 proc. poziomie zaszczepionych. Już w drugim roku po wdrożeniu
obowiązkowych szczepień przeciwko rotawirusom zauważalne byłyby
razem z TOB¥

znaczne oszczędności wynikające
ze spadku liczby wizyt ambulatoryjnych i hospitalizacji.

Rotawirusy najniebezpieczniejsze dla dzieci
Z danych NIZP–PZH wynika,
że rotawirusem może zakazić się każdy,
90% przypadków dotyczy dzieci w wieku 0–4 lat. Do zakażenia wirusem dochodzi najczęściej drogą pokarmową.
Ze względu na dużą odporność wirusa
na środki dezynfekujące łatwo się nimi
zakazić. Na rękach mogą przetrwać
do 4 godzin, na zabawkach do 10 dni,
– Dzieci poniżej 5. roku życia
są w grupie zwiększonego ryzyka
ze względu na niewykształconą jeszhttp://www.razemztoba.pl

cze odporność śluzówkową, dlatego
przebieg infekcji rotawirusowej jest
tak gwałtowny. Szczepienia chronią
dziecko, póki nie nabędzie odporności
własnej. Zakażenie rotawirusem ma
ostry, nagły przebieg. Dziecko odczuwa
silne bóle brzucha, ma gorączkę, wymiotuje. Może w krótkim czasie dojść
do odwodnienia, a to zagraża życiu
dziecka – mówi prof. dr hab. n. med.
Teresa Jackowska, konsultant krajowy
ds. pediatrii oraz członek PZEdsPSO.
Biegunka i wymioty powodują odwodnienie i dzieci wymagają hospitalizacji oraz dożylnego wlewu płynów
i elektrolitów. Następstwem odwod-

nienia może być ostra niewydolność
nerek, zaburzenie gospodarki wodno–elektrolitowej i w konsekwencji
zagrożenie życia. Najczęściej powikłania po zakażeniu rotawirusami występują u dzieci chorych przewlekle,
z wadą serca, płuc i chorobami nerek,
u dzieci z upośledzoną odpornością
(np. chorobami krwi), z cukrzycą typu
1 oraz wcześniaków.

Przykład Finlandii
W Finlandii w 2009 r. wprowadzono
szczepienia przeciwko rotawirusom
do kalendarza szczepień obowiązkowych. Dzięki temu niemal całkowicie

zostały wyeliminowane przypadki
ciężkich zachorowań u dzieci poniżej 5. roku życia, które wymagałyby
hospitalizacji wskutek infekcji spowodowanej rotawirusami. W sumie
liczba hospitalizacji zmniejszyła się
o 93 proc. Instytut badań THL podał,
że przed wprowadzeniem programu
rocznie ponad 11 tys. dzieci w wieku
poniżej 5. roku życia wymagało pomocy lekarskiej. Wydatki na szczepionki
zwróciły się dwukrotnie poprzez obniżenie kosztów hospitalizacji. Ponadto
szczepionka znacznie obniżyła koszty
podstawowej opieki zdrowotnej i wydatków rodzinnych. ■
Red.

Czytelnicy pytają

Wypadek w drodze z pracy
a renta

W przypadku ustalania prawa do renty
z tytułu niezdolności do pracy najpierw
należy zdefiniować określenie „wypadek
w drodze do lub z pracy”. Według artykułu 57b Ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznym jest
to „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze
do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej
tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga
ta była najkrótsza i nie została przerwana”.
Za drogę do lub z pracy uważa się też drogę
z miejsca do miejsca: „innego zatrudnienia
lub innej działalności stanowiącej tytuł
ubezpieczenia, zwykłego wykonywania
funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych; zwykłego spożywania posiłków;
odbywania nauki lub studiów”.
W sytuacji opisywanej przez Czytelnika
nie można mówić o spełnieniu tych warunków: droga do domu została przerwana,
ponieważ ten zatrzymał się, by odebrać
córkę z placówki. Czy to oznacza, że Czytelnikowi nie przysługuje renta? Niekoniecznie, ponieważ ustawodawca przewidział
także inne okoliczności.
„Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo

Fot. pixabay.com

„Wracałem z pracy do domu, zajechałem do przedszkola, żeby odebrać córkę. Miałem wypadek
i teraz czeka mnie wielomiesięczna rehabilitacja. Czy przysługuje mi renta z tytułu niezdolności
do pracy?” – pyta nasz Czytelnik.

że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas
nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą
najkrótszą, była dla ubezpieczonego,
ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza” – czytamy w ustawie.
Renta z tytułu niezdolności do pracy
spowodowanej wypadkiem w drodze
do lub z pracy może uzyskać osoba ubezpieczona, która spełnia następujące warunRazem z Tobą Każdego Dnia

ki: jest niezdolna do pracy, a ta niezdolność
powstała w okresach wymienionych przez
ustawodawcę albo nie później niż w ciągu
18 miesięcy od ustania tych okresów; ma
wymagany okres składkowy i nieskładkowy
oraz nie ma ustalonego prawa do emerytury z Funduszu lub nie spełnia warunków
do jej uzyskania. Należy jednak zaznaczyć,
że każda sytuacja wymaga indywidualnego
rozpatrzenia przez odpowiednie organy
decyzyjne. ■
Red.
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Piłkarze Realu i Atletico

W

spotkali się z niewidomymi dziećmi

sierpniu w Tallinnie rozegrano mecz o Superpuchar Europy pomiędzy Atletico Madryt
a Realem Madryt. W ceremonię otwarcia zaangażowane były niewidome dzieci, które
zaśpiewały tuż przed pierwszym gwizdkiem. Przed meczem zorganizowano dla nich
spotkanie z piłkarzami obu klubów z Madrytu.

Fot. pixabay.com

Dzieci w wieku od 7 do 15 lat stworzyły chór, który tuż przed
rozpoczęciem meczu wykonał piosenkę Florence and the Machine
pt. „You’ve Got The Love”. Chór składał się z dzieci z jednej ze szkół
w Tallinie (Tallinna Heleni Kool), która uczy dzieci z wadami wzroku
i słuchu, a także z inymi niepełnosprawnościami. Wydarzenie zostało zorganizowane przez fundację UEFA Foundation for Children.
Piłkarz Realu, Sergio Ramos oraz piłkarz Atletico, Saul Niguez
spotkali się przed środowym meczem z niewidomymi dziećmi. Był
wśród nich Aron, niewidomy chłopiec, który jest wielkim fanem
Realu Madryt. Młody kibic przed meczem spotkał się w szatni
z piłkarzem „Królewskich”, Tonim Kroosem. Dzieci mogły dotknąć
piłkarzy i porozmawiać z nimi. ■
Oprac. MM
Sport

W

Spartakiada powiatu elbląskiego
Tolkmicku (pow. elbląski) odbyły się zawody Spartakiady Osób Niepełnosprawnych.
O godz. 9:00 na płycie stadionu w Tolkmicku stawili się sportowcy z powiatu elbląskiego.
Różnił ich wiek i płeć – łączyła pasja do sportu.

Organizatorzy przygotowali osiem
konkurencji. Pięć indywidualnych
(rzut podkową, tenis stołowy, rzut piłka lekarską, rzut piłką palantową, bieg
50 m) i trzy zespołowe (drużynowy rzut
do kosza, przeciąganie liny, piłka nożna).
W trakcie turnieju piłki nożnej padały
też gole nietuzinkowej urody, nie brakowało bowiem strzałów w samo okienko
bramki. Najwięcej emocji towarzyszyło
jednak podczas zawodów przeciągania
liny. Rywalizacja była bardzo wyrównana
i przyniosła zdecydowanie najwięcej radości.
– Zrobimy wszystko, żeby taka impreza odbywała się cyklicznie. Kilka lat
temu zawody odbywały się dosyć często,
praktycznie corocznie. I była przerwa,
ale widzimy że istnieje duża potrzeba organizacji takich zawodów wśród
Str. 40

Fot. Mateusz Misztal

MATEUSZ MISZTAL

osób niepełnosprawnych i cieszymy się,
że mogliśmy pomóc – mówił po zawodach
Zbigniew Rutkowski z KS Barkas Tolkmicko. – Jeżeli będzie taka potrzeba, to
możemy rozszerzyć tę imprezę na jeszcze
razem z TOB¥

inne domy pomocy społecznej, a także
warsztaty terapii zajęciowej.
Organizatorami zawodów były Zakład
Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim i Klub Sportowy Barkas Tolkmicko. ■
http://www.razemztoba.pl

Sport

Pływacka szczęśliwa trzynastka

Już pierwszego dnia medalowe zdobycze rozpoczął Jacek Czech. W finale
50 metrów stylem grzbietowym sięgnął
po srebrny medal. W jego ślady poszedł
Wojciech Makowski i zdobył brąz na
dystansie 50 metrów stylem dowolnym.
Po medal tego samego koloru na 100
metrów motylkiem popłynął Kamil Rzetelski.
Pierwsze złoto dla Polski wywalczył
Michał Golus. W wyścigu na dystansie
50 metrów stylem dowolnym osiągnął
czas 28,06 s. Drugie złoto wywalczyła
Oliwia Jabłońska, która z czasem 4:34,37
min. była najszybsza na 400 metrów stylem dowolnym. Swój drugi medal zdobył
Wojciech Makowski – tym razem srebro
na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym. Czas zwycięzcy to 1:11,00 min.
Z kolei Jacek Czech w finale 200 metrów stylem dowolnym wywalczył brąz.
Dla niego też był to drugi krążek na
tych ME.
Golus najszybszy był także na dystan-

Fot.: Bartłomiej Zborowski/ Polski Komitet Paraolimpijski
(Facebook)

W

sierpniu w Dublinie odbyły się pływackie mistrzostwa Europy niepełnosprawnych.
Rywalizowało w nich szesnaścioro naszych sportowców. Polscy pływacy przywieźli
do Polski trzynaście medali.

sie 100 metrów stylem dowolnym. Listę
złotych medali dla Polski uzupełnił Jacek Czech, który był bezkonkurencyjny
na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym. Medalowe zdobycze zwiększyli
także: Golus (srebro na dystansie 100

m stylem motylkowym, Makowski (srebro
– 100 m stylem dowolnym), Jabłońska
(srebro – 100 m stylem motylkowym).
Brąz dorzucił jeszcze Rzetelski w wyścigu
na 50 metrów stylem dowolnym. ■
Oprac. MM
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ME w łucznictwie: Cztery medale Polaków

Fot.: Polski Związek Łuczniczy (Facebook)

W

Czeskim Pilznie przez niemal tydzień trwały zmagania niepełnosprawnych łuczników
z całej Europy. Polska reprezentacja udała się tam w siedmioosobowym składzie i wróciła z 4 medalami – dwoma złotymi i dwoma srebrnymi.
Po złoto sięgnęła Milena Olszewska. W finale pokonała Mevre Nur
Eroglu 27:23, 25:26, 27:25, 23:22. To trzeci medal Polki na ME - w przeszłości zdobywała srebro i brąz. Świetnie spisał się także Ireneusz Kapusta.
W finałowej potyczce pokonał Rosjanina Bato Tsydendorżiewa 25:19,
24:22, 26:28, 28:26. Na ćwierćfinale zmagania podczas ME zakończył Paweł Daleszyński. Drogę do półfinału przerwał Francuz Maxime Guerina,
który okazał się lepszy od naszego reprezentanta.
Medal wywalczyła także męska drużyna w składzie Daleszyński, Kapusta
Sawicki. W finale Polacy zmierzyli się z drużyną Rosji. Ci byli bezkonkurencyjni i bardzo pewnie pokonali Polaków. Biało-czerwonym nie udało się
tym samym obronić tytułu wywalczonego przed dwoma laty. Daleszyński
wraz z Olszewską wystąpili także w mikście łuków klasycznych. Polacy
w finale ulegli parze z Rosji. ■
Oprac. MM
Razem z Tobą Każdego Dnia
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Emerytura to tylko
krótka przerwa w pracy

o 47 latach odszedł na emeryturę jeden z najbardziej znanych i cenionych elbląskich lekarzy
– EDWARD BRYK. Poznał większość elbląskich przychodni i Wojewódzki Szpital Zespolony
od początku jego funkcjonowania. W rozmowie z redakcją opowiada o przemianach, jakie
dokonały się w służbie zdrowia na przestrzeni tych lat.
Teresa Bocheńska

Wiem, że nie urodziłeś się w Elblągu. Skąd jesteś i jak się tu znalazłeś?
Pochodzę z dawnego województwa
olsztyńskiego z miejscowości Nidzica, studia kończyłem w Białymstoku. Ponieważ
na IV roku zabrano nam stypendia, te zwykłe, państwowe, można było korzystać tylko z fundowanego, więc zdecydowałem się
na takie stypendium i z miejscowości,
które miałem do wyboru, wybrałem Elbląg.
Po skończeniu studiów, na podstawie
umowy stypendialnej trafiłem do Elbląga. Było to w 1971 roku. Początkowo nie
wiązałem z tym miastem jakichś planów
na całe życie, ale ponieważ dostaliśmy
mieszkanie (przyjechałem tu już z żoną),
miałem pracę – początkowo praca była
w gminnej przychodni, następnie zrobiłem specjalizację z interny i pracowałem
w szpitalu i w przychodni. Przeszedłem
praktycznie wszystkie ówczesne przychodnie w Elblągu. Znałem Elbląg doskonale
z racji wizyt domowych, no i tak mi się
Elbląg spodobał, że zostałem.

Wtedy Elbląg nie wyglądał jeszcze
tak jak dzisiaj.
No tak, było o wiele trudniej z komunikacją, nawet trudno było z dziećmi
do przedszkola, bo przedszkole było daleko od mieszkania i trzeba było wózkiem
wozić dzieci. Bliżej nie było miejsca. Także
trudności były. Oczekiwaliśmy, że będzie lepiej, bo budował się nowy szpital,
z którym wiązaliśmy wielkie nadzieje
na poprawę warunków pracy. Zacząłem
pracę w nowym szpitalu od początku, od
1988 roku.

Czyli pracowałeś w Wojewódzkim
Szpitalu przez cały okres jego funkcjonowania.
Tak. Początkowo na oddziale chorób
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wewnętrznych, później od 1990 do 1996
roku jako dyrektor, następnie jako ordynator wydziału wewnętrznego.

Dyrektorem zostałeś już w czasie
transformacji ustrojowej, w tym czasie byłeś też członkiem Zarządu Miasta.
Tak się złożyło, że namówili mnie koledzy, żebym kandydował na radnego i przez
dwie kadencje byłem radnym Rady Miasta
Elbląg, od 1990 do 1994 jako członek Zarządu Miasta, w drugiej kadencji jako radny.

To znaczy, że w tej I kadencji, gdy
tworzyło się samorządowe miasto
Elbląg, miałeś w tym duży udział.
Miałem tu podwójną rolę – jako członek
Zarządu Miasta i jako dyrektor szpitala.
Starałem się to wykorzystać również dla
dobra szpitala.

Jaki zastałeś ten szpital?
Szpital był biedny. Wszystkie decyzje
zapadały na poziomie wojewódzkim (wówczas województwa elbląskiego). Władze
wojewódzkie były na miejscu, ale mimo
to budżet był tak mały, że czasami nie wystarczyło na płace. Trzeba było się starać,
żeby jakoś zaopatrzyć ten szpital, żeby
w miarę sprawnie funkcjonował. Szpital
budowano długo, jego wyposażenie trzeba
było zdobywać przy pomocy Stowarzyszenia Pomocy Szpitalowi i sponsorów.
Pierwszy komputer w szpitalu pojawił
się właśnie dzięki temu stowarzyszeniu.
W tym czasie najgorsze było to, że finanse
były bardzo płynne. Panowała olbrzymia
inflacja, pieniądz zmieniał wartość – co
jakiś czas przychodziły niby podwyżki,
które trzeba było dzielić, kupić coś było
bardzo trudno, opieraliśmy się głównie
na sprzęcie starym. Karetkę reanimacyjną
z prawdziwego zdarzenia szpital otrzymał
dzięki Radzie Miasta – faktycznie kupiło ją
razem z TOB¥

miasto. Pierwszą w województwie, a nawet
w dwóch województwach – nawet Gdańsk
nie miał takiej karetki. Mercedes z pełnym wyposażeniem.

Pamiętam, to było wielkie wydarzenie. Sam budynek szpitala też
wymagał remontu.
Tak, szpital był budowany długo, trzeba
było go remontować, gdy tylko został oddany do użytku. Okna były nieszczelne, szpary
były w oknach, wiatr hulał zimą, trzeba było
chorych przenosić w zależności od tego,
z której strony wiatr wiał – raz na prawą
stronę, raz na lewą, aż dzięki ówczesnemu
wojewodzie – panu Olszewskiemu, dało się
wymienić okna na aluminiowe. To był duży
wydatek dla szpitala. Niektórzy podważali
jego zasadność. Uważali, że powinno się
wydać te pieniądze na inny cel – np. na
sprzęt, ale warunki przybywania chorych
były w tym czasie nie do zniesienia.

W tym czasie Elbląg nawiązał
bliskie kontakty z zagranicą, przede
wszystkim ze Szwecją. Nasza organizacja bardzo dużo w Szwecji się
nauczyła, zwłaszcza o rehabilitacji,
mieliśmy kontakty ze specjalistami.
Dzięki kontaktom Zarządu Miasta z Ronneby, trzech lekarzy zostało zaproszonych
do Karlskrony, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć szpital z prawdziwego zdarzenia
- zobaczyliśmy jak powinien wyglądać
szpital. Wiele z tego, co tam zobaczyliśmy
starałem się przenieść do naszego szpitala.
Między innymi porody rodzinne, które
tam już wówczas były normą, obecność
matek razem z dziećmi – co nie było łatwo
u nas wprowadzić, bo ze strony personelu
był bardzo duży opór, uważano, że to jest
niebezpieczne dla dzieci. Trzeba było wiele
starań, rozmów, żeby można było ten kontakt rodziców z dziećmi umożliwić. Tak też,
jeśli chodzi o inne rozwiązania – m.in. to,
http://www.razemztoba.pl

że pacjent ma prawo do kontaktu z rodziną
na co dzień, a nie tylko w wyznaczonych
dniach i godzinach. To, co tam zobaczyliśmy wiele nas nauczyło, wiele było do
przeniesienia. Mogło być wprowadzone
w naszych warunkach na tyle, na ile pozwalały możliwości, bo możliwości mamy
o wiele gorsze niż w Szwecji. Gdy przyjechała delegacja w ramach rewizyty ze
Szwecji do szpitala i Urzędu, ktoś zapytał
zarządzającego szwedzkim szpitalem, ile
mają pieniędzy na pacjenta. Okazało się,
że dziesięciokrotnie więcej niż my. Jest to
bogaty kraj, jest z czego dawać.

Na pewno, nawet dzisiaj miałem okazję
porozmawiać z taką panią, która pracowała na oddziale wewnętrznym jeszcze
na Związku Jaszczurczego w latach 90. Dziwiliśmy się, jak myśmy tam mogli pracować
w porównaniu z tym, co jest teraz (śmiech),
ale tak było. Gdy na jakimś spotkaniu naukowym firma produkująca sprzęt medyczny pokazała nam aparaty do analiz
laboratoryjnych, co można na takim aparacie robić, to byliśmy zszokowani. U nas
nadal były próbówki, strzykawki. Tak samo
ze sprzętem jednorazowym – mieliśmy
okazję pojechać do Szwecji zobaczyć, jak
ten sprzęt był wytwarzany i to też był szok
– u nas w tym czasie strzykawki były jeszcze gotowane. Ale to wszystko kosztowało
i niestety na wszystko nas nie było stać. Ale
stopniowo to się zmieniało i już w tej chwili,
myślę, wiele nie odbiegamy od standardów
zachodnich, jeśli chodzi o sprzęt medyczny
w szpitalu, usługi laboratoryjne, dostępność
do leków. Brakuje tylko ludzi.

Właśnie chciałam to powiedzieć, że
największą bolączką jest brak ludzi.
Lekarzy, szczególnie pielęgniarek. Jak
tu początkowo pracowałem, to w latach
80. i 90. uczyłem w szkole pielęgniarskiej.
Wtenczas było liceum pielęgniarskie i przez
5 lat każdy rocznik miał trzy klasy, w klasie
było 30 – 40 osób i ponad 100 pielęgniarek
co roku przybywało. Liceum zlikwidowano,
pozostała tylko szkoła pomaturalna i już
wtedy wszyscy mówili, że jeśli zlikwiduje się liceum pielęgniarskie, to z czasem
zabraknie kadry pielęgniarskiej. Później
zlikwidowano też pomaturalne, zostały
tylko studia magisterskie. W tej chwili braki
są ogromne. Nie wiem jak dalej będzie, na

Fot. nadesłana

Mijały lata, wszystko się zmieniało,
szpital bardzo się rozwijał przez ten
czas.
każdym oddziale brakuje pielęgniarek,
pracują ponad swoje godziny. I nie widać
jakichś radykalnych zmian w kształceniu
pielęgniarek – studia pielęgniarskie nie
rozwiążą tego problemu.

Mówiło się o asystentach medycznych..
To się tylko dużo mówi. Do czasu kiedy
pracowałem, nie zauważyłem, żeby w rzeczywistości jakieś młode kadry przychodziły. Mówi się ciągle o takich rzeczach,
jak pomoc lekarzowi – asystencie lekarza. I w tej chwili nic się w tej sprawie nie
robi. Dopóki będzie tak, że asystent lekarza
będzie zarabiał prawie tyle, co lekarz, to
lepiej będzie zatrudnić lekarza, bo ma się
i sekretarkę, i pomoc. Tylko że lekarzy też,
niestety, zaczyna brakować, bo starsza kadra się wykrusza. Może teraz zwiększone
nabory na studia coś rozwiążą, ale jeżeli
będą takie płace w służbie zdrowia, to niewiele to pomoże.

Obecna struktura demograficzna
wymusza zmianę specjalności – na
przykład bardzo potrzebna jest geriatria, a geriatrów nie ma prawie wcale.
Jest to na pewno bolączka, ale powiem
tak: nadal jest zróżnicowanie między medycyną tzw. zabiegową a medycyną zachowawczą. Jeśli chodzi o prestiż, zarobki,
preferencje, o finansowanie przez NFZ
– NFZ ma wyceny procedur zabiegowych
dosyć dobre – chirurgom się opłaci pracować. „Zabiegowcy”- szerzej mówiąc - mają
dobre zarobki. Natomiast lekarze, którzy
pracują na oddziałach niezabiegowych
Razem z Tobą Każdego Dnia

– interniści, pediatrzy, reumatolodzy, onkolodzy – zarabiają niewielkie pieniądze,
a już nie mówię o geriatrii, której trzeba
by było dać preferencje. Trzeba by też było
utworzyć oddziały geriatryczne. Z tym, że
moim zdaniem lepiej byłoby rozbudować
oddziały wewnętrzne o pododdziały geriatryczne. Człowiek stary ma wiele schorzeń,
z różnych przyczyn. Jeden specjalista tu
nie wystarczy.

Mówiło się, że geriatra powinien
być koordynatorem leczenia przez
różnych specjalistów.
To też trzeba by było rozważyć. Może
trzeba by było zatrudnić geriatrę jako takiego konsultanta - mieli być w szpitalu jacyś
konsultanci. Moim zdaniem to nie jest kwestia oddziałów , łóżek szpitalnych. Geriatra
mógłby być na każdym oddziale – taki
specjalista, jakby dostał pieniądze, dawałby wskazówki, korygował leczenie, dawał
pomocne wskazania co do postępowania.
Nie można położyć chorego na oddziale geriatrycznym i podawać mu tabletki.
Bo czym by to się różniło od wewnętrznego
czy specjalistycznego, np. neurologicznego.
Na neurologii też powinien być konsultujący geriatra. Na razie nie ma zachęty,
preferencji finansowych dla tej specjalizacji.
Dzisiaj brakuje także pediatrów, internistów, psychiatrów. To są specjalizacje nie
zabiegowe, zachowawcze i na to Fundusz
patrzy z przymrużeniem oka. Te procedury są źle wyceniane, ci lekarze zarabiają
mało i nie ma chętnych do robienia tych
specjalizacji, a one są często równie trudne
do zdobycia, jak zabiegowe. Zabiegowcy
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się dzielą na coraz węższe specjalizacje,
do każdego narządu inny specjalista
– a tutaj człowiek jest jeden.
Profesor z Krakowa, specjalista internista, bardzo bolał nad tym, że upada specjalizacja z chorób wewnętrznych, że dzieli
się na drobne specjalności – kardiologia,
urologia, gastrologia. Nie można pacjenta od razu kierować do specjalisty z byle
czym, a tak się dzieje, bo w ogóle nie ma
internistycznej poradni specjalistycznej,
konsultacyjnej. Kiedyś, gdy pracowałem
w przychodniach, mieliśmy taką poradnię. Jak miałem wątpliwości, mogłem tam
pacjenta wysłać. A teraz jest to niemożliwe
nawet po szpitalu.

To jest paranoja, bo są już teraz i lekarze
rodzinni z dużym doświadczeniem, bo
ten system już trwa dłuższy czas. Dlaczego
on nie może skierować na komputer pacjenta jeśli widzi, że są wskazania w USG,
np. guz jakiś podejrzany? Musi kierować
do szpitala, żeby zrobili mu to badanie,
co wydłuża drogę do diagnozy. Ale takie
jest myślenie naszych władz. Miały być
rozszerzone te uprawnienia, ale niestety
pozostaje to w sferze rozmów i dyskusji,
a od tego daleka droga do realizacji.

Słyszałam, że lekarz rodzinny ma
pełnić taką funkcję.

No, to jest pół wieku medycyny. W naszych warunkach kolosalna różnica między
czasami komunistycznymi, gdzie aparatu
EKG nie było nawet w przychodniach, lekarz był zdany tylko na słuchawkę i własną
intuicję, a czasami współczesnymi, gdzie się
ratuje życie ludzi. Osiągnięcia są ogromne.

Ale jak lekarz rodzinny po 8 miesiącach
szkolenia może już tak poznać internę, że
wszystko opanuje? W praktyce lekarze
rodzinni kierują do szpitala, do drobnych
specjalizacji. Tak trudno dostać się do specjalisty, bo lekarz rodzinny nie bierze odpowiedzialności za pacjenta – woli wypisać
skierowanie i mieć tego pacjenta z głowy.

Lekarz rodzinny nie ma prawa kierować na specjalistyczne badania, to
też utrudnia mu diagnozę.
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W każdym razie przez te wiele lat
pracy byłeś świadkiem i uczestnikiem
niesamowitej przemiany naszej służby zdrowia.

Zakończyła się kariera zawodowa,
jakie masz plany na życie na emeryturze?

cząć, zrobić coś dla własnego zdrowia. Już
pojawiło się wiele propozycji – np. żeby
pójść do przychodni, do krwiodawstwa,
do innych miejsc. Lekarzy brakuje, nawet
tych starszych potrzebują, tak że nie ma
zagrożenia, że będę nie wykorzystany.

A jakieś pasje poza medycyną?
Pasji mam dużo, mam nadzieję, że część
z nich będę mógł zrealizować. Na razie
z żoną opiekujemy się wnukami, ale chcemy
nadal prowadzić czynne życie, żeby nie
zgnuśnieć. Gram w tenisa, zięć kupił mi
na odchodne na emeryturę wędkę. Miałem
kiedyś cały sprzęt wędkarski, ale żona nie
lubiła chodzić ze mną na ryby. Na początku,
gdy pracowałem jeszcze w przychodni,
jeździliśmy razem na ryby do Nowakowa,
a wcześniej, jeszcze jako moja dziewczyna,
jeździła ze mną na rozlewiska Biebrzy i to
ona pierwsza złowiła szczupaka.

W Twoim wypadku emerytura
to naprawdę bardzo zasłużony wypoczynek. Ale jako lekarz na pewno
jeszcze długo będziesz potrzebny.
Oby jak najdłużej służyło Ci zdrowie.
Dziękuję za rozmowę. ■

Zawiesiłem swoją działalność tylko
na określony czas, niewykluczone, że jeszcze
wrócę do medycyny. Na razie chcę odporazem z TOB¥
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