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Po tych słowach tłumnie zebrani 
gdańszczanie zaczęli odliczać do corocz-
nego pokazu fajerwerków z racji 27. finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Chwilę później, zamiast radości i euforii, 
pojawiły się szok i niedowierzanie a na-
stępnie smutek i łzy. Kilkanaście godzin 
później, Gdańsk nie miał już prezydenta.

Wszystko zaczęło się zwyczajnie. 
Po całym dniu orkiestrowego grania, 
na gdańskim Targu Węglowym rozpoczę-
ło się wielkie odliczanie do tradycyjnego 
„światełka do nieba”. Niespodziewanie 
na scenę wtargnął mężczyzna, który 
jak się okazało kilka chwil później za-
dał prezydentowi Adamowiczowi ciosy 
nożem. Rozpoczęła się walka o życie 
prezydenta. Najpierw na scenie, a po-
tem podczas wielogodzinnej operacji 
w szpitalu. Mimo wszelkich starań le-
karzy prezydent zmarł.

Śmierć Pawła Adamowicza wywo-
łała ogromne poruszenie. W następ-
stwie tych wydarzeń Jurek Owsiak 
zrezygnował z „kierowania” Fundacją 
WOŚP (po pogrzebie – w odpowiedzi 
na miliony apeli zwykłych obywateli, 
zmienił swoją decyzję). W wielu miej-
scach w kraju ludzie spontanicznie gro-
madzili się, by oddać hołd zmarłemu, 
a także by wyrazić swój sprzeciw prze-
ciwko nienawiści. Po dziś dzień, czytamy 
o kolejnych akcjach, mających na celu 
upamiętnienie styczniowych wydarzeń.  
W ostatniej drodze prezydentowi Adamo-
wiczowi towarzyszyły tłumy gdańszczan, 
wielu przedstawicieli władz każdego 
szczebla, współpracownicy, przyjaciele, 
znajomi i zrozpaczona rodzina. Prochy 
prezydenta spoczęły w Bazylice Mariac-
kiej, w której to na sklepieniu znajduje 
się złota gwiazda ufundowana przez pre-
zydenta Adamowicza dla swojej żony 
i córek. 

W ostatniej puszce prezydenta, dzięki 

Serce Gdańska jeszcze nie zgasło

SpołeczeńStwo

– Gdańsk jest szczodry. Gdańsk dzieli się dobrem. Gdańsk chce być miastem solidarności. Za 
to wszystko wam serdecznie dziękuję. Bo na ulicach, placach Gdańska wrzucaliście pieniądze. 
Byliście wolontariuszami. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani, Gdańsk 
jest najcudowniejszym miastem na świecie! Dziękuję wam! – tak brzmiały ostatnie słowa Paw-
ła Adamowicza.

facebookowej akcji Patrycji Krzymińskiej, 
znalazło się 16 milionów złotych (więcej 
na ten temat na str. 8), a to jedynie po-
twierdza ostatnie słowa Adamowicza 
o dobroduszności.

Obecnie pełniącym obowiązki prezy-
denta miasta Gdańsk została Aleksan-
dra Dulkiewicz, wybory samorządowe 
zaplanowane są na 3 marca 2019 roku. 

Samorządowiec z krwi i kości
Paweł Bogdan Adamowicz nieprze-

rwanie do 1998 roku sprawował urząd 
prezydenta miasta Gdańsk. Swoją sa-
morządową karierę rozpoczął od dzia-
łalności studenckiej. W 1988 roku został 
przewodniczącym komitetu strajkowego 
Uniwersytetu Gdańskiego. Kilka lat póź-
niej został prorektorem swojej uczelni. 
W 1990 roku uzyskał mandat radnego 
Rady Miasta Gdańsk, by za cztery lata 
zostać jej przewodniczącym.

Jako prezydent słynął z otwartej 
polityki, był prezydentem wszystkich 
mieszkańców, nie bacząc, z jakiej gru-

py społecznej się wywodzą. Brał udział 
w Marszach Równości, był zaangażowany  
we wdrożenie programu integracji imi-
grantów, a także wielokrotnie podkre-
ślał swoją współpracę z mniejszością 
kaszubską. Cenił i szanował kulturową 
różnorodność, odwołując się przy tym 
do wartości chrześcijańskich.

Prywatnie był młodszym synem ekono-
mistów Ryszarda i Teresy Adamowiczów 
(przesiedleńców z Wilna) oraz bratem 
historyka i dziennikarza Piotra Adamo-
wicza. W 1999 roku ożenił się z Magdaleną 
Abramską, z zawodu prawniczką i nauczy-
cielką akademicką Uniwersytetu Gdań-
skiego. Z ich związku zrodziły się dwie 
córeczki Antonina i Teresa. Prezydent 
uwielbiał angażować się w akcje charyta-
tywne i społeczne, dopiero po jego śmierci 
wyszło na jaw, że w ramach programu  
adopcja „Serca” wspierał trzy sieroty z Kon-
go i Rwandy.

Odszedł oddany samorządowiec, 
przede wszystkim zaś mąż, kochany oj-
ciec i syn. ■

Weronika Wójcik
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pRAwo
Utrata stopnia niepełnospraw-
ności. co robić?

Co robić w takim przypadku? Gdzie zwrócić się 

o pomoc? Czy po złożeniu odwołania może być gorzej, 

tj. czy organ, do którego się odwołamy może orzec 

jeszcze bardziej na niekorzyść składającego odwo-

łanie? To najczęściej zadawane pytania, na które 

warto znać odpowiedzi. Najczęściej pierwszą myślą 

jest chęć zwrócenia się do prawnika.

pasjoNaci
z pasją na wózku

Interesuje się wszystkim co dotyczy człowieka. 

W wolniej chwili robi to co każdy z nas – serfuje 

po internecie, czyta książki i słucha muzyki. Jednak 

jest w tym wszystkim osobą ponadprzeciętną. Kim 

jest i jaki jest autor popularnego bloga DooKo-

ła Psychopedagogiki?

SpołeczeńStwo
  Bezpieczna przyszłość 
– marzenie rodziców

O dziecko z niepełnosprawnością dbają jego 

rodzice lub opiekunowie. Kiedy dorośnie – naj-

częściej zostaje nadal pod ich opieką, dopóki nie 

stracą sił lub odejdą. 

Bez BARIeR
wspinaczka po wózek

Wiatr wiejący w porywach do 160km/h i tem-

peratura powietrza na poziomie nawet -60 stop-

ni Celsjusza na szczycie. Takie warunki panują 

na Denali, górze, którą Paweł Klejbor – gdyński 

podróżnik – ma zamiar zdobyć. Wyzwanie jakie 

stawia góra schodzi jednak na drugi plan.
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częściej niż uśmiech pojawia się troska, smutek, zmartwienie, 
załamanie i ból. Zapyta ktoś, ale skąd mamy wiedzieć, co taki 
chory chce słyszeć i czego potrzebuje? Moim zdaniem jedno-
znacznej odpowiedzi na to nie ma. Czasami wystarczy zwykła 
rozmowa – o ile taka osoba chce rozmawiać. Jedni wypierają 
myśl o chorobie i starają się żyć jakby nigdy nic, okłamując 
jakby samych siebie licząc, że w ten sposób pokonają chorobę. 
Jednak zdaniem wielu ekspertów nie jest to dobra metoda, 
choćby dlatego, że prędzej czy później choroba pokaże swo-
ją siłę, a choremu jej zabraknie i wówczas psychika takiego 
człowieka może tego nie wytrzymać, lub obciążona zostaje 
podwójnie – najpierw chorobą, następnie zawiedzionymi 
nadziejami, że „jestem silny, dam radę”. Są też tacy, którzy 
mimo choroby starają się żyć dalej, ale liczą się z tym, że mają 
na swoich barkach dodatkowy ciężar i robią wszystko, by go 
minimalizować. Ostatnia grupa, to są osoby, które przeżywają 
swoją chorobę i chcą, by wszyscy przeżywali ją z nimi. Wtenczas 
temat choroby jest wszechobecny, a inne tematy, sprawy nie 
istnieją. I chyba ostatni przypadek jest najtrudniejszy. Wówczas 
choroba zaczyna udzielać się wszystkim i w pewnym momencie 
otoczenie zaczyna mieć dość ciągłych rozmów o jednym i zaczy-
na się dystansować. Z jednej strony jest to zrozumiałe, z drugiej 
któż z nas wie, jak sam zachowa się w obliczu takiej choroby? 
Nigdy nie wiemy, po której ze stron staniemy? Jacy w obliczu 
choroby się staniemy? Najlepiej więc nie wydawać wyroków 
na zapas, tylko starać się, możliwie ze wszystkich sił, wspierać 
takie osoby. Oczywiście nic na siłę. Ktoś chce być „wojownikiem” 
– takim go tytułujmy, ktoś chce być „sobą” – też nie dawajmy 
mu odczuć, że coś jest nie tak. Jednego jednak jestem pewien. 
Nie ważne jakim twardzielem by się było i jak w obliczu innych 
chory chciałby być postrzegany, to przychodzi moment, kiedy 
psychika, myśli i zwątpienie biorą górę. I nastaje dzień, kiedy 
osoba, którą na co dzień postrzegaliśmy jako tytana energii 
i niezłomną w walce o kolejny dzień, upada i braknie jej sił, 
by się podnieść, a ktoś, kto całe życie był słaby, w obliczu wy-
zwania jakim jest choroba nowotworowa, staje się kimś, kogo 
do tej pory nie znaliśmy. W każdym z tych wypadków, jak i w 
tych opisanych wyżej, ważne jest, by był ktoś, kto wesprze, 
wysłucha lub zwyczajnie wspólnie pomilczy. 

PS. Mimo wszystko, wszystkim Czytelnikom „Razem z Tobą” 
życzę zdrowia i jak najmniej negatywnych myśli i zdarzeń 
w nadchodzącym roku. Tradycyjnie też zapraszam już do co-
dziennego odwiedzania nas na razemztoba.pl. Nasza strona, 
jak już pisałem w poprzednich numerach, zyskała nowoczesny 
wygląd, a wraz z tym znaleźć na niej można jeszcze więcej infor-
macji. Odpowiadając na liczne zapytania i sugestie dotyczące 
strony, informuję, że już w następnym numerze bardziej się 
nad wszystkim pochylę. 

Każda choroba odciska na nas jakieś piętno. I nie-
ważne czy dotyczy nas samych, czy kogoś nam bli-
skiego. Za każdym razem w naszej głowie pojawia 
się tysiące myśli, począwszy od tych: „jak mogę 

pomóc”, „co jeszcze mogę zrobić” poprzez „kurcze, ale dlaczego”, 
„dlaczego ja/on, ona”, „co takiego zrobiłem/zrobiła/zrobił nie 
tak?” na „będzie dobrze”, „damy radę”, „oby tylko się udało” 
kończąc. To tylko niektóre z myśli. Każdy z nas wie, jak w obli-
czu choroby zachowuje się jego rozum i ile myśli się przetacza. 
Oczywiście inne towarzyszą  przy zwykłym przeziębieniu, inne 
po wypadku, inne, gdy choruje dziecko i zupełnie inne, gdy 
przychodzi zmierzyć się z chorobą nowotworową, czy to nam 
samym, czy komuś z naszych bliskich. I tej ostatniej chorobie 
o złowrogiej nazwie „rak” dziś chciałbym poświęcić kilka słów. 

Jak wynika z danych, rocznie na świecie na raka umie-
ra ponad osiem milionów osób. W Polsce rak zabija blisko  
110 tysięcy osób, z czego około 100 tysięcy umiera w wyniku 
nowotworów złośliwych. W ostatnim czasie w Wielkiej Brytanii 
przeprowadzono sondaż, z którego jasno wynika, że chorzy 
na raka nie lubią, gdy określa się ich „wojownikami”, „fajterami” 
i „bohaterami”, a szczególnie, kiedy mówi się, żeby walczyli 
i się nie poddawali. Osoby te wychodzą z założenia, że jak ktoś 
nie wie co powiedzieć w kontaktach z chorymi, to lepiej niech 
nic nie mówi i zachowuje się naturalnie. Są zdania, że coś 
co zdrowi biorą jako chęć „pomocy” poprzez motywowanie 
przez określenia typu: „jesteś wojownikiem, pokaż swoją siłę...”  
czy „jesteś fajterem, wygrasz tę bitwę”, w rzeczywistości od-
bierane jest negatywnie, jako przymuszanie do czegoś, a nie 
podnoszenie na duchu. Sondaż przeprowadzono na grupie 
dwóch tysięcy respondentów. Jest to stosunkowo mało względem 
ilości osób, które chorują na nowotwory. Nie należy również 
zapominać, że dotyczy to tylko mieszkańców Wielkiej Bryta-
nii, więc nie należy również patrzeć na te wyniki jako regułę. 
Z pewnością są osoby, którym takie motywacje są jak najbardziej 
potrzebne i pomogą im przetrwać trudne chwile. Szczególnie 
potrzebne jest to podczas pierwszego etapu choroby, kiedy 
to często dowiadujemy się, że z dnia na dzień nasze życie prze-
staje być takie samo, że musimy pójść na pewne wyrzeczenia – 
zrezygnować z hobby, czy gdy dociera do nas, że nie będziemy  
już w stanie dawać z siebie tyle ile do tej pory, a na naszej twarzy 

Rafał Sułek
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ciepło, zimno
BeZ BARIeR

Problemem ludzkości jest dziś kli-
mat. Dotyczy to, a może raczej dotyka, 
także Polski. Chodzi o klimat w po-
dwójnym znaczeniu: klimat społeczny 
i klimat przyrodniczy. Jeden i drugi 
się zmienia.

Klimat społeczny ostatnimi cza-
sy nieustannie się oziębia, w Polsce 
przechodząc wręcz w stan zimnej nie-
nawiści. Klimat w przyrodzie odwrot-
nie – coraz bardziej się ociepla. Oba 
zjawiska mają tę wspólną cechę, że  
prowadzą do totalnej katastrofy, któ-
rej my – ludzie, możemy nie przeżyć.

W Polsce dostrzec można wyraźną 
różnicę w stosunku do zmian klima-
tycznych: te pierwsze, społeczne, po  
gdańskiej tragedii wreszcie dostrze-
gliśmy. Jak wielu Polaków je widzi  
– nie wiemy, nie wiemy też, ilu z nas 
zdaje sobie sprawę z tkwiących w nich 
niebezpieczeństw, a ilu po pierwszym 
wstrząsie zobojętniało i wróciło do co-
dziennych, małych trosk.  Zagrożenia 
płynące ze zmian klimatu w przyrodzie 
wydają się być większości Polaków 
całkiem obojętne, co najwyżej pod-
niecimy się jakąś większą wichurą, 
która zniszczy kawałek lasu i kilka, 
dla większości z nas cudzych, domów.

Zmiany klimatu wywołują fale. 
W wymiarze społecznym są to fale 
nienawiści, w przyrodzie fale oceanów 
i wezbranych rzek. Co jakiś czas zalewa 
nas to jedna, to druga. Jedne i dru-
gie zatapiają coś, co budowane było 
przez lata i pokolenia. Są coraz wyższe 
i groźniejsze. Fale nienawiści niszczą 
społeczności i pogrążają całe rejony 
świata w chaosie wojen, które zwykle 
zaczynają się od nienawistnych słów. 
Nienawiść rozrywa więzy społeczne 
i rodzinne.  Fale wezbranych oceanów 
zatapiają całe wyspy, wdzierają się 
coraz dalej na brzeg. 

Klimat nienawiści zabija – niedaw-
no w Gdańsku zabito szlachetnego 

węgla znajdzie się w atmosferze, gdy 
przesiądziemy się na rowery. 

Są też jednak ludzie, którzy – jak pi-
sał poeta – serce przedkładają nad 
szkiełko i oko. Lekarze bez granic jadą 
do krajów ogarniętych wojną, leczą 
poranione dzieci uciekając wraz z nimi 
przed kulami. Dziesiątki wolontariuszy 
wyławiają z wody tonących ucieki-
nierów. Mieszkańcy greckich wysp 
i wybrzeży Włoch dają im schronienie 
i jedzenie. Wokół mnie wielu młod-
szych i starszych ludzi pochyla się 
nad chorymi i niepełnosprawnymi. 
Jerzy Owsiak z Wielką Orkiestrą Świą-
tecznej Pomocy gra na najpiękniej-
szych strunach ludzkich dusz i chociaż 
na chwilę wygrywa, z nienawiścią. Przy 
okazji ratując życie, nawet tam, gdzie 
to czasem wydaje się niemożliwe. Ta 
orkiestra może więcej, niż najwznio-
ślejsze słowa i nawoływania. A przy 
tym pokazuje, że są sposoby, żeby 
ten społeczny klimat ocieplić. Janina 
Ochojska i Szymon Hołownia wspól-
nie z innymi międzynarodowymi fun-
dacjami budują w suchym wnętrzu 
Afryki studnie i piaskowe tamy, wokół 
których od nowa rozkwita życie: ich 
mieszkańcy mogą znowu uprawiać 
pola i ogrody, zapomnieć, co to głód 
i rozpacz. A więc i ze zmianami w przy-
rodzie możemy sobie poradzić.

Jednak między ludźmi na świecie, 
a także w naszym kraju, jest coraz zim-
niej, a na powierzchni Ziemi coraz 
goręcej. Pewnie, a nawet na pewno, jest 
to jakoś  ze sobą powiązane – choćby 
przez to, że zmiany klimatu w przyro-
dzie każą całym populacjom szukać 
nowych miejsc do życia – a nie ma 
już nie zajętych.  Jeżeli nic z tym nie 
zrobimy, to zmiany klimatu zabiją nas, 
albo pozabijamy się sami. Nie pomogą 
najwięksi uczeni, ludzka i sztuczna 
inteligencja, ani najbardziej huma-
nitarne fundacje, jeżeli nie weźmiemy 
się za to wszyscy – razem, ale i każdy 
z osobna. I to najlepiej od zaraz. ■

człowieka na oczach tysięcy ludzi. Za-
parło nam dech w piersiach i płacze-
my. W Afryce i na Bliskim Wschodzie 
giną na wojnie dziesiątki tysięcy dzieci 
i dorosłych, mężczyzn, kobiet i star-
ców. Patrzymy z daleka i nie płaczemy. 
Gorzej – my, Polacy, zamykamy drzwi 
przed wynędzniałymi uciekinierami, 
którzy stracili wszystko i giną w dro-
dze, z chorób i głodu. Wzrost tempe-
ratury także zabija: zamienia żyzne 
pola w suche stepy, gdzie nie daje się 
żyć. Osuwają się zbocza gór uwolnione 
od lodowca i zasypują wioski. Coraz 
dziksze huragany niszczą domy i mia-
sta. Tylko patrzeć, jak zaczną znikać 
z oceanu kolejne wyspy, a woda wleje 
się do nadbrzeżnych miast.

Najbardziej przerażeni tymi zmia-
nami wydają się być najbogatsi ludzie 
na świecie. Przygotowują sobie niedo-
stępne bunkry, zawłaszczają najbez-
pieczniejsze miejsca na Ziemi, chcą już 
nawet penetrować w tym celu Księżyc, 
nie przejmując się tym, że reszta świata 
może zginąć. Co jednak warte byłoby 
takie życie? Żaden człowiek nie jest 
szczęśliwy na samotnej wyspie – bez 
różnicy, czy ta wyspa leży na środku 
oceanu, czy w środku społeczności. 
Najbiedniejsi nie myślą o jutrze – ich 
problemem jest przeżycie każdego 
kolejnego dnia.

Uczeni socjolodzy, politolodzy, przy-
rodnicy, klimatolodzy, profesorowie 
wielu specjalności głowią się nad tym, 
jak te zmiany zahamować. Jedni mó-
wią: skończmy z językiem nienawiści, 
słuchajmy się, rozmawiajmy, uśmie-
chajmy się do siebie. Drudzy apelują: 
nie palcie śmieci, oszczędzajcie ener-
gię, nie zaśmiecajcie oceanów, nie wy-
cinajcie lasów i wiele innych rzeczy. 
Jedni poszukują recepty na agresję 
(może powymieniać ludziom geny?).
Drudzy w swoich laboratoriach ba-
dają, ile węgla mniej trzeba spalić, 
żeby ograniczyć wzrost temperatury 
o 0,5 stopnia, i o ile mniej dwutlenku 

Teresa Bocheńska
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1%  – krótkie „knowhow”

Z PeRSPeKTyWy RODZICóW

Weszliśmy w kolejny sezon rozliczania się z fiskusem. Dla nas, rodziców dzieci z niepeł-
nosprawnościami, jest to czas, w którym profile portali społecznościowych oraz prowa-
dzone blogi i strony internetowe zapełniają się prośbami o przekazanie 1% podatku na 

leczenie i rehabilitację naszych dzieci. To dobry moment, żeby zebrać w jednym miejscu wszystkie  
informacje (a przynajmniej większość) związane z tą procedurą. Będzie więc konkretnie i poważnie.

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

Możliwość taka pojawiła się w polskim prawie kilkanaście 
lat temu, dokładnie w 2004 roku (sprawdziłam), i rozkręcała 
się równie szybko, co skutecznie. Z roku na rok okazywało 
się, że ten malutki 1% stanowi (wbrew pozorom) całkiem 
konkretną kwotę nie tylko w skali kraju, ale też w przelicze-
niu na pojedynczego beneficjenta. Szybko stał się głównym 
źródłem finansowania rehabilitacji, leczenia i wszystkiego, 
co jest z nim związane, dla setek tysięcy potrzebujących 
dzieci w całym kraju, w tym oczywiście naszej Julci.

Pewnie właśnie dlatego co roku pojawiają się nowe pomy-
sły co do sposobów jego rozdysponowania. Nie raz mieliśmy 
serce w gardle i ciśnienie podnosiły nam doniesienia o tym, 
że planuje się zabrać nam możliwość pozyskiwania tych 
środków. Na szczęście, póki co, były to tylko pomysły lub 
nawet plotki, że takie pomysły mogą się pojawić.

W tym roku pojawiła się zmiana, chyba najbardziej zauwa-
żalna – teoretycznie nie powinna nas dotknąć, bo zmiany 
wyglądają na – nazwijmy to – kosmetyczne, a z pozycji 
podatnika będzie łatwiej.

Teoretycznie.
W praktyce – cóż, zobaczymy – każda zmiana jest zmianą 

i z definicji przynosi coś nowego, oby nic gorszego.
Co jest więc inaczej? Zgodnie z nowelizacją Ustawy o po-

datku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych 
innych ustaw, którą Sejm przegłosował 4 października 2018 
roku, podatnicy mogą skorzystać z nowego sposobu rozli-
czania PIT – zaakceptowania formularza, przygotowanego 
przez Krajową Administrację Skarbową, udostępnionego 
w Portalu Podatnika. Jeśli nie zrobią tego samodzielnie, 
formularz zostanie automatycznie wysłany 30 kwietnia 
o północy. W formularzach przygotowanych przez KAS 1% 
zostanie przepisany z formularzy PIT z roku poprzedniego.

Często spotykamy się z pytaniami o to, czemu ten 1% jest 
taki ważny? Bo przecież ile to może być? 5, 10 zł jednostkowo? 
Ok, zdarzają się i większe kwoty, kiedy na przekazanie decy-
duje się firma. Ale z reguły ostatecznie cała kwota jest sumą 
wielu drobnych, zupełnie niemożliwych do przewidzenia 

i całkowicie anonimowych wpłat, które co roku pojawiają 
się na subkontach podopiecznych różnych fundacji.

Skąd ta walka?
Otóż powodów jest kilka – po pierwsze sama forma jest 

przyjemną odmianą zwracania się z prośbą o pieniądze 
do konkretnych osób czy firm, ponieważ dotyczy środków, 
które i tak są do oddania. W gąszczu wieloletniego prosze-
nia o dofinansowanie turnusów, wszelkiego rodzaju zajęć 
czy zakupu sprzętu, w formie wysyłania apeli o wsparcie 
do konkretnych firm i fundacji, prośba o przekazanie 1% 
jest bardzo dużym ułatwieniem, obustronnym.

Po drugie – ta suma drobnych kwot może stanowić całkiem 
konkretny wkład w finansowanie codziennej rehabilitacji 
przez cały rok.

Wreszcie po trzecie – co powinno stanowić zachętę dla 
osób obawiających się o to, jak środki pozyskane w ten spo-
sób są rozdysponowywane – pieniądze te, dzięki polityce 
fundacji, są przekazywane na bardzo konkretne cele.

Jak w skrócie wygląda proces od przekazania przez podat-
nika 1% do wykorzystania na konkretny cel? Otóż na pod-
stawie Fundacji Zdążyć z Pomocą, do której należy Julcia, 
wygląda tak:

Na specjalnym subkoncie Julci (numer konta wszyscy mają 
taki sam, do rozróżnienia na subkonta potrzebny jest oprócz 
nazwiska i imienia numer identyfikacyjny dziecka w Fun-

ilona i Damian noWaccy
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dacji) pojawiają się środki z informacją, z jakiego Urzędu 
Skarbowego wpłynęły. Na bieżąco, przez logowanie, mamy 
dostęp do tych informacji. Następnie, gdy chcemy opłacić  
np. zajęcia z rehabilitacji, wysyłamy do Fundacji fakturę wraz 
ze specjalnym załącznikiem, w którym opisane jest komu, 
za co i ile. Na tej podstawie Fundacja podejmuje decyzję,  
czy prośba jest zasadna i czy faktura może być pokryta 
ze środków na koncie podopiecznego. Jeżeli tak, to środki są 
przelewane albo bezpośrednio do kontrahenta, albo na kon-
to rodzica, jeżeli wcześniej sam opłacił fakturę. I tyle.  
Nie można więc dowolnie nimi dysponować.

Możliwość przekazywania 1% podatku weszła w Polsce 
na stałe do kanonu pozyskiwania środków przez uprawnione 
do tego organizacje i ich podopiecznych. Ta, dziś już dla nas 
naturalna, rzecz jest jednak unikalna w skali światowej. I nie 
jest to powód do dumy, ale do gorzkiej refleksji nad tym, 
że właśnie u nas jest taka konieczność. Dlaczego? Ponieważ 
rokrocznie środki te stanowią spory zastrzyk finansowy  
dla rodziców, dla których codzienna rehabilitacja ich dzieci 
czy zakup sprzętu ortopedycznego jest ogromnym obciąże-
niem budżetu domowego. ■

●  Piękną jesień mamy tej zimy. Prawdą jest też to, że praw-
dziwych zim już nie ma... Oczywiście mowa o północy na-
szego kraju, gdzie częściej woda z nieba się lała niż biały 
puszek. Były momenty, kiedy trochę śniegu za oknem się 
pojawiło, lecz „chwilę potem” zaraz temperatura rosła w górę 
i ze śniegu zostało błoto. To już nie te zimy, co kilkanaście 
lat temu. Za mojego dzieciństwa, to dopiero była frajda. Lecz 
patrząc po dzisiejszych doniesieniach medialnych, gdy tylko 
mróz trochę mocniej chwyci i spadnie więcej niż centymetr 
śniegu a już robi się z tego „apokalipsa” i wielu zdziwionych 
jest, że jak jest zima, to musi być zimno, to nawet cieszę 
się, że tamtych zim już nie ma. Toć byłby to armagedon 
na niewyobrażalną skalę. Pękające tory tramwajowe i rury 
wodociągowe to pikuś. Co tam zaśnieżone ulice i chodniki. 
Co tam, że światła nie ma. Ale jeszcze, nie daj Boże, Internet 
by zabrali.

● Początek tego roku w Gdańsku z pewnością na długo 
zapisze się w kartach współczesnej historii. W drugą nie-
dzielę stycznia, w jednym miejscu, wszystko co najgorsze, 
zniszczyło w jednej chwili to, co najlepsze.  Z ogromu cie-
pła, jaki płynął ze sceny i ludzkich serc, za sprawą jednego 
człowieka,  pozostał tylko deszcz łez.

● Często słyszy się o zadłużonych lokatorach, któ-
rzy za nic mają obowiązek płacenia za czynsz i media. 
Za tym idzie zadłużenie zarządcy, a w następstwie po-
zostali mieszkańcy muszą niejednokrotnie spłacać za-
dłużenie takich osób, mogą też zapomnieć o bieżących 
remontach w budynku. Kiedy jednak ktoś chce sko-
rzystać z możliwości odpracowania takiego długu,  
i w odpowiedzi z administracji budynku otrzymuje pismo, 
w którym czyta, że nie może odpracować długu, ponieważ, 

cytujemy, „jest głuchy i nie mówi”, to  ręce opadają i zdro-
wemu człowiekowi odbiera mowę. Oczywiście po inter-
wencji zarządca się zreflektował i przeprosił mieszkańca 
za zaistniałą sytuację. Mnie zastanawia tylko, jakież pokłady 
empatii musi mieć w sobie osoba podpisująca takie pismo. 
Urzędnik przecież ma milion innych „metod na zbycie 
klienta”, choćby przytaczając cyferki, ustępy i paragrafy 
stosownego regulaminu lub uchwały. No ale cóż, wówczas 
pewnie bym pisał, że urzędnicy posługują się niezrozumia-
łym językiem... Mimo wszystko, do dziś nie jestem w stanie 
zrozumieć, co ma wspomniana wyżej niepełnosprawność 
mieszkańca do odpracowywania długu. Z tego co mi wiado-
mo, ręce ma sprawne, więc i pograbić liście może, zamieść 
klatkę schodową również, a o odśnieżeniu chodnika przed 
posesją już nawet nie wspominam.

● Kolejny raz już, podczas debaty w parlamencie, okazało 
się, że matki eWK (czyli rodzice opiekujące się ciągle dzieć-
mi niepełnosprawnymi) muszą dalej czekać na całościową 
reformę orzekania o niepełnosprawności, zanim pojawi się 
szansa na wyrównanie ich świadczenia ze świadczeniem 
pielęgnacyjnym. No cóż, kogoś to jeszcze dziwi? Matki 
z czwórką dzieci nie prosiły a dostały, a matki eWK? Widząc 
mają w życiu lżej, więc mogą poczekać. 

● O tym, że polska kolej ma problem z niepełnospraw-
nymi, wiadomo nie od dziś. Nie ma tygodnia, by w mediach 
nie pojawiła się informacja o tym, jak traktowane są osoby 
z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie na dworcach 
i w pociągach. Przykład z ostatnich dni. Matka z niepełno-
sprawnym synem chce dostać się koleją do Niemiec, gdyż 
ośmiogodzinna podróż samochodem jest zbyt długa i mę-
cząca. Jak się później okazało, samochodem byłoby mniej 
nerwowo. Ale wróćmy do sedna. Brak możliwości wybrania 
stosownych ulg na stronie internetowej, niekompetentna 
(najdelikatniej mówiąc) obsługa w punkcie informacyjnym, 
niedostosowany pociąg mimo sprzedania biletu. Po wielu 
nerwach, straconym czasie i pieniądzach, w końcu się udało. 
Po dotarciu do celu bohaterka znalazła się jakby w innym 
świecie. Wszyscy mili, pomocni i jakby z automatu działają-
cy. Niczego z wyprzedzeniem nie trzeba zgłaszać, wszystko 
tu i teraz. Chciałoby się krzyknąć – cywilizacja! Niestety, 
za chwilę wraca myśl, że czas na powrót do Polski, trzeba 
więc poprosić bliskich, by czekali na peronie, żeby pomóc 
wysiąść, będzie  mniej nerwowo i z pewnością bardziej 
pewne, że uda się wysiąść. ■
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– Czy chcesz wesprzeć wraz ze mną szlachetny cel? Zbie-
ram pieniądze na rzecz organizacji WOŚP, a każdy Twój datek  
– zarówno mały, jak i duży – będzie się liczyć. Przyda się każdy 
grosz – zachęcała inicjatorka zbiórki. Zorganizowała ją na por-
talu społecznosciowym Facebook, a odzew przerósł jej najśmiel-
sze oczekiwania.

Patrycja Krzymińska zbiórkę rozpoczęła w dniu śmierci pre-
zydenta Gdańska Pawła Adamowicza (14 stycznia), który zmarł 
po ataku nożownika w trakcie gdańskiego finału WOŚP. W planach 
było zebranie 1000 zł. Zbiórkę zakończono w środę (23 stycznia), 
a na koncie widnieje kwota 15 990 881 zł. Informacja o akcji bardzo 
szybko była udostępniana przez innych użytkowników portalu. 
Finansowe wsparcie przekazało ponad 260 tys. osób.

Zebrana kwota w całości powędruje na konto Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Facebook nie pobiera bowiem opłat za datki 
na rzecz organizacji non profit. ■                                                          MM

„Zapełnijmy ostatnią puszkę Pana Prezydenta dla 
WOŚP”. Pod taką nazwą gdańszczanka Patrycja Krzy-
mińska 14 stycznia rozpoczęła zbiórkę na rzecz WOŚP. 
W planach było uzbieranie 1000 złotych. Zebrano 
niemal 16 milionów.

Miał być tysiąc, jest prawie 16 milionów
SPOłeCZeńSTWO

Parlament Europejski chce zaostrzenia przepisów ws. stosowania pestycydów. Według europosłów 
substancje te nie powinny być stosowane na dużą skalę w pobliżu szkół czy szpitali. W minioną 
środę PE przedstawił plan zwiększenia zaufania do unijnej procedury zatwierdzania pestycydów; 

ma stać się ona bardziej przejrzysta.

Pestycydy z dala od dzieci
ZDROWIe

europosłowie wezwali Komisję europejską do zaproponowania rozwiązań, 
które położą kres stosowaniu pestycydów na dużych obszarach w pobliżu szkół, 
placówek opieki nad dziećmi, placów zabaw, szpitali, szpitali położniczych i do-
mów opieki. Według unijnych parlamentarzystów Komisja europejska powinna 
także rozpocząć badanie epidemiologiczne, dotyczące rzeczywistego wpływu 
pestycydów na zdrowie ludzkie. Zaproponowali oni, aby przeglądowi poddane 
zostały dotychczasowe badania nad rakotwórczością glifosatu (to aktywny środek 
wielu preparatów chwastobójczych) oraz aby ustalono najwyższe dopuszczalne 
poziomy koncentracji w glebie i wodach powierzchniowych. ■

Red.

Phishing polega na podszywaniu się przez oszustów 
internetowych pod inne osoby lub instytucje. Zazwyczaj 
kradną oni w tym celu autentyczne logotypy firm, naśla-
dują właściwy im styl korespondencji handlowej, a także 
umieszczają prawdziwe nazwiska osób pracujących w da-
nej firmie. Przygotowują dzięki temu wiadomości e-mail, 
łudząco podobne do prawdziwych. Przesyłane w nich łącza 
do stron WWW oraz załączniki po uruchomieniu mogą 
jednak doprowadzić do poważnych strat. Grożą zarówno 
zainfekowaniem naszych komputerów i urządzeń mobil-
nych szkodliwym oprogramowaniem, jak też wykradzeniem 
danych, nierzadko wrażliwych.

Przykładem takiej działalności jest odnotowane w ostat-
nim czasie podszywanie się w e-mailach pod Grupę energa. 
Odbiorcy sfałszowanych wiadomości otrzymują w nich nie-
prawdziwą informację dotyczącą rzekomego potwierdzenia 
przelewu za zakup energii na znaczną kwotę. W żadnym 
wypadku nie należy korzystać z załączonych do takiego 
maila linków i załączników.

Apelujemy o zachowanie najwyższej ostrożności podczas 
otrzymywania korespondencji mailowej. Należy z uwa-
gą weryfikować, z jakiego adresu została do nas wysłana 
wiadomość oraz nie korzystać z budzących wątpliwości 
łączy do stron WWW i załączników. Przypadki oszustw 
internetowych należy niezwłocznie zgłaszać na infoli-
nię pod numerem 555 555 555, bądź za pośrednictwem 
formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie  
energa.pl/kontakt. ■                                   Informacja nadesłana

W związku z występującymi przypadkami 
oszustw internetowych Grupa Energa infor-
muje o odnotowywanych próbach oszustwa 
typu phishing.

Uwaga na oszustów!

OSTRZeGAMy
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął 
wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych 
PIT do wszystkich, którzy w ubiegłym roku po-
bierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych.
Co roku, w drugiej połowie stycznia ZUS roz-
poczyna akcję wysyłkową deklaracji PIT-40A, 
PIT-11A i PIT-11. Właśnie rozpoczęła się tego-
roczna wysyłka, która potrwa do połowy lutego. 

ZUS wysyła PIT-y

SPOłeCZeńSTWO
SOPOT

Wojewoda pomorski chce, by Sopot zwrócił do budżetu 
państwa ponad 800 tysięcy złotych, wypłacone przez 
miasto opiekunom dorosłych niepełnosprawnych – 
dowiedziało się Radio ZET.

Sporne świadczenie 

Chodzi o świadczenie pielęgnacyjne, które Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej przyznaje od 2014 roku wszystkim opiekunom, bez 
różnicowanie pod względem wieku nabycia niepełnosprawności. 
To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wojewoda uważa jed-
nak, że to złamanie prawa i 40 opiekunów ma – według jego zaleceń 
– od stycznia dostawać nawet ponad 900 złotych miesięcznie mniej 
niż do tej pory, a część z nich może nawet stracić całkowicie prawo 
do jakichkolwiek świadczeń.

Sopot od 2014 roku wypłaca świadczenie pielęgnacyjne w wysoko-
ści 1583 złotych również tym osobom, których podopieczni stali się 
niepełnosprawni po ukończeniu 18. lub maksymalnie 25. roku życia. 
Trybunał Konstytucyjny uznał bowiem, że różnicowanie takich osób 
jest sprzeczne z konstytucją. Sejm jednak od czterech lat nie uchwa-
lił nowych przepisów, więc Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej wymaga od MOPS-ów, by wypłacały świadczenie według 
starych zasad. Zupełnie inaczej interpretujemy wyrok trybunału. Jako 
że w tej kwestii nie zmieniamy zdania, będziemy szukać rozstrzygnięć 
w sądzie – mówi Radiu ZeT szef sopockiego MOPS Andrzej Czekaj. 
I zapewnia, że ośrodek będzie nadal wypłacał świadczenia opiekunom 
w dotychczasowym wymiarze.

W wystąpieniu pokontrolnym urzędników wojewody, do którego 
dotarło Radio ZeT, czytamy, że Sopot “niewłaściwie wykorzystał środki 
budżetu państwa”, dlatego musi je oddać. Chodzi o 846 310 złotych. 
Miasto ma wsparcie Rzecznika Praw Obywatelskich, który uważa, 
że brak nowych przepisów to wina ustawodawcy. Od wejścia w życie 
wyroku minęły już ponad 4 lata i brak takiej reakcji ustawodawcy 
w demokratycznym państwie prawa nie może prowadzić do opóźnienia 
wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego – pisze zastępca 
RPO Stanisław Trociuk w piśmie, do którego dotarło Radio ZeT. ■

Źródło: radiozet.pl

Przed 1 marca wszyscy, którzy w ubiegłym roku choć-
by tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, otrzymają 
należną im deklarację podatkową. Z ponad 9,5 mln wysy-
łanych deklaracji, w granicach 8,3 mln otrzymają emeryci 
i renciści. Pozostałe formularze trafią m.in. do osób, które 
w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyń-
skie czy opiekuńcze.

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy przynaj-
mniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS. Deklaracja 
ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub 
zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego czy renty socjalnej.

PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, 
które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia 
z ZUS (zasiłki chorobowe, macierzyńskie) oraz tych, które 
w momencie rozliczania podatku nie są już świadczenio-
biorcami ZUS. Deklarację tą otrzymają również m.in. osoby, 
które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego 
rozliczania dochodów z małżonkiem, albo też złożyły wnio-
sek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według 
wyższej skali podatkowej, czy wniosek o niesporządzaniu 
rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym 
roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty 
potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób 
alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że emeryci 
i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu 
lub od podatku, powinni to zrobić w zeznaniu podatko-
wym PIT-37 lub PIT-36. Zeznanie należy złożyć w urzędzie 
skarbowym do 30 kwietnia 2019 r. Każdy emeryt i ren-
cista może również przekazać 1 proc. podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama 
organizacja co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie 
musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzę-
dzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, nale-
ży wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP. 
W szczególnych, uzasadnionych losowo, okolicznościach 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wydać świad-
czeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed 
dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat 
można otrzymać w każdej placówce ZUS. ■

ZUS
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O dziecko z niepełnosprawnością dbają jego rodzice lub opiekunowie. Kiedy dorośnie  
– najczęściej zostaje nadal pod ich opieką, dopóki nie stracą sił lub odejdą – wtedy takie-
go człowieka czeka smutny los; nierzadko spędza resztę swojego życia w Domu Pomocy 

Społecznej lub w innym, niedostosowanym do jego potrzeb miejscu. Najdotkliwiej przeżywają to 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Tak być nie musi, a nawet nie powinno. Może temu 
zapobiec krąg wsparcia, złożony z przyjaciół, sąsiadów, instytucji i organizacji, który pozwoli im 
funkcjonować w ich własnym środowisku. Inicjatywę (tak, inicjatywę) utworzenia takich kręgów 
dla wybranych podopiecznych podjęło elbląskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną, realizując pilotażowy program „Bezpieczna Przyszłość”. 
O projekcie rozmawialiśmy z jego koordynatorką ALEKSANDRĄ KOJTYCH.

proszę o parę słów o samym pro-
jekcie, samej idei.

Projekt polega na budowaniu kręgów 
wsparcia dla dorosłych osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną, opartych 
na dwóch filarach: instytucjonalnym 
i wsparcia społecznego: rodziny, sąsia-
dów, przyjaciół. Poprzez działania pro-
jektowe damy szansę rodzinie przyjrzeć 
się i przepracować temat przyszłości 
jej dorosłego dziecka, zaplanować całą 
drogę jego samodzielności w momencie, 
kiedy rodzina nie będzie już w stanie 
sama zapewnić tej opieki, bo zabraknie 
już sił lub – w sposób naturalny – osób 
najbliższych. Przy wsparciu specjalistów 
rodzina będzie mogła przygotować się 
do tego.

Rodzina i ta osoba.
Rodzina i osoba z niepełnospraw-

nością. Dzięki udziałowi w projek-
cie zyskają możliwość skorzystania 
ze wsparcia psychologa i prawnika,  
zadbania o wszystkie aspekty, które są 
najważniejsze dla osoby dorosłej z nie-
pełnosprawnością oraz rodziny. Pozwoli 
to na zbudowanie w mieście takiego 
systemu informacji i kontaktów między 
instytucjami, który pozwoli najbardziej 
profesjonalnie zapewnić opiekę i dostęp 
do usług, które są świadczone dla tych 
osób; przekazywać wiedzę, jak pracować 

SPOłeCZeńSTWO

Bezpieczna przyszłość – marzenie rodziców 
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dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 

z daną osobą z niepełnosprawnością 
intelektualną, z której może skorzystać 
rodzinny lekarz czy ośrodki wsparcia,  
z których te osoby korzystają.  Sami 
beneficjenci będą mogli nauczyć się, 
jak korzystać bezpiecznie z usług ban-
kowych, komunikacyjnych, poznawać 
topografię elbląga. Trzeba dać im możli-

wość pełnego korzystania z tego, co ofe-
ruje nasze miasto poprzez działania 
integracyjne związane z aktywnością 
ruchową czy rekreacyjną – np. wyj-
ścia do kina, teatru,  kawiarni.  Będzie-
my na bieżąco badać potrzeby osób 
z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz ich rodzin i nawiązywać kontakty, 

Teresa Bocheńska

może się spełnić
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informować, o co warto zadbać w tych 
miejscach użyteczności publicznej, żeby 
one były dostępne.

ten zakres wsparcia, który 
pani opisała chyba dotyczy osób 
z lekkim, ewentualnie takim 
umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności, który pozwala 
żyć samodzielnie przy pewnym 
wsparciu. czy ten projekt doty-
czy też osób, które wymagają peł-
nej opieki?

To zależy od potencjału osób, któ-
re się znajdą w środowisku, którym 
będziemy się zajmować. Będziemy 
to diagnozować, rozmawiać z rodziną, 
badać potencjał rodziny i dopiero wtedy 
podejmiemy decyzję, czy osoba moc-
no wymagająca wsparcia jest w stanie 
w tym projekcie znaleźć miejsce. Może 
się okazać, że rodzina ma już zbudowany 

system wsparcia – oparty na znajomych, 
sąsiadach, istnieje już baza wparcia 
i możliwość korzystania z wielu usług. 
Bo  jest sąsiad, brat, siostra, jakiś zaprzy-
jaźniony wolontariusz, który jest dla niej 
osobą bezpieczną, znaną i można dzięki 
niej  korzystać z dodatkowych działań.

pozostaje status prawny. czy 
przewidujecie, że w momencie, gdy 
osoba z niepełnosprawnością in-
telektualną zostanie sama, będzie 
miała jakiegoś opiekuna prawne-
go? Na pewno nie zakładacie ubez-
własnowolnienia.

Oczywiście, że nie. Projekt zakłada 
usamodzielnianie dorosłych osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną,  wspar-
cie nieformalne, opiekę  np. kuratora lub 
pełnomocnika. Praca z rodziną ma być 
prowadzona także pod tym kątem, żeby 
do tej sytuacji się przygotować. Jest moż-
liwość konsultacji z psychologiem, aby 
móc sobie wyobrazić przyszłość, żeby 
pomyśleć, co ja bym sobie jako matka, 
ojciec życzył dla mego niepełnospraw-
nego dziecka i w jaki sposób to dorosłe 
niepełnosprawne dziecko chciałoby 
żyć, i prawnicy, którzy w ramach tego 
projektu będą działać,   pomogą to sfor-
malizować.  Jeżeli będzie potrzebny peł-
nomocnik, może się okazać, że to będzie 
członek rodziny lub ktoś z lokalnego 
środowiska. Możliwy jest także wariant, 
że osoba będzie na tyle dobrze funk-
cjonowała, że nie będzie potrzebowała 
formalnie swojego pełnomocnika, na-
tomiast  zostanie wyposażona w wiedzę,  
gdzie dostanie wsparcie; kto pomoże  
w urzędzie czy  w uporządkowaniu róż-
nych dokumentów prawnych, formal-
nych, finansowych. Będziemy szukać 
tych osób i budować taki system, żeby 
osoba z niepełnosprawnością mogła 
autonomicznie funkcjonować, żeby  wie-
działa, z jakim problemem do kogo może 
się udać. W kręgu wsparcia znajdą się 
osoby, których zadaniem będzie moni-
torowanie potrzeb i szukanie rozwiązań 
oraz  informowanie o występujących 
trudnościach. Sytuacje mogą być na-
prawdę różne.

A więc w tym projekcie przygo-
tujecie i tę osobę do samodzielne-
go życia, i rodzinę, i środowisko.

Ważne, żeby rodzina zyskała poczucie 
bezpieczeństwa, stabilizacji. Rodzina, 
która mieszka razem z osobą niepeł-
nosprawną, najwięcej wie o tej osobie 
i jeżeli będzie w stanie to spisać, upo-
rządkować, to będzie to ogromna, kom-
pletna baza informacji, która z osobą 
niepełnosprawną będzie szła przez jej 
dalsze życie: przyjmowane leki, upodo-
bania, aktywności. Jeszcze nie wiemy, 

czy wszyscy nasi beneficjenci będą ko-
munikowali się werbalnie. Jeżeli nie 
będą mogli, to będziemy szukali takiego 
sposobu komunikacji, np. uproszczone-
go tekstu, żeby umożliwić im podejmo-
wanie decyzji. Będziemy dostosowywać 
wszystkie informacje do możliwości 
intelektualnych danej osoby; po stronie 
specjalistów jest też szukanie narzędzi 
komunikacji i niwelowania pewnych ba-
rier, żeby osoba niepełnosprawna mogła 
być samodzielna w różnych sytuacjach.

Rozumiem, że w tym kręgu 
wsparcia są różne osoby, fizyczne 
i prawne, także organizacje poza-
rządowe. Nie wszyscy będą działać 
wolontarystycznie – specjaliści 
chyba nie – na to potrzebne są pie-
niądze.

Na etapie testowania koszt zatrud-
nienia specjalistów przewidziany jest 
w projekcie. Miasto jest naszym part-
nerem w projekcie i bardzo liczymy 
na trwałość realizacji działań.

dlaczego?
Odpowiedź jest prosta. Ponieważ 

zatrudnienie specjalistów jest mniej 
kosztowne niż umieszczanie osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną w Do-
mach Pomocy Społecznej i zapewnia im 
lepszą przyszłość. Nie wyobrażam sobie, 
żeby ten system wsparcia nie został włą-
czony do zadań Urzędu Miejskiego i nie 
miał w przyszłości zagwarantowanego 
stabilnego finansowania. 

dlaczego weszliście w ten  
projekt?

Dlatego, że z informacji, które nam 
przekazują rodzice, wiemy, że w mieście 
nie ma takiego systemu wsparcia dla 
dorosłych osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, żeby mogły pozo-
stać w swoim środowisku lokalnym, gdy 
rodzice odejdą lub nie będą w stanie 
ze względów zdrowotnych  zajmować się 
nimi. Nie ma nawet odpowiedniej formy 
instytucjonalnej. Jako Stowarzyszenie 
uważamy, że uczestnik powinien mieć 
stworzone warunki do funkcjonowania 
i życia zbliżone do domowych, pozostać 
w swoim środowisku. To działanie po-
każe, w jaki sposób można zapewnić 
takie warunki, zadbać o przyszłość. Wie-
my, że jest to bardziej ekonomiczne 
niż przekierowanie do Domu Pomo-
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cy Społecznej poza rodzinne miasto. 
Gmina musi płacić za pobyt, a osoba 
z niepełnosprawnością jest odseparo-
wana od sąsiadów, znajomych, więc tak 
naprawdę ponoszone koszty finansowe 
i emocjonalne są ogromne. Jeśli odle-
głość od domu jest znaczna, to bliska czy 
zaprzyjaźniona osoba nie będzie miała 
możliwości odwiedzenia, sprawdzenia, 
jak się czuje. Rodziny na pewno tak dłu-
go, jak będą mogły, będą się opiekować, 
wspierać. One są na to gotowe, ale chcą 
też mieć świadomość, że zrobiły wszyst-
ko, żeby móc spokojnie odejść, że ich 
dziecko ma zapewnione bezpieczeństwo 
w tym miejscu, gdzie całe życie razem 
przeżyli, gdzie czuje się bezpiecznie. 

jest to projekt innowacyjny 
i duże wyzwanie. 

Podjęliśmy się tego działania, zgod-
nie z Konwencją praw osób z niepeł-
nosprawnościami. Będziemy chcieli 
zapewnić beneficjentom przyszłość 
taką, jaka ona powinna być, zgodnie 
z planem danego uczestnika, z jego wi-
zją swojej przyszłości, będziemy starali 
się jak najbardziej do niej dopasować. 
Jest to podmiotowe traktowanie oso-
by, czyli alternatywa tego, co obecnie 
spotyka osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną po odejściu bliskich.

jak ocenia pani potrzeby, 
skalę potrzeb na wsparcie tego 
rodzaju?  Na pewno dotyczy to 
wszystkich waszych członków 
i podopiecznych, kogo jeszcze?

Uczestników mamy obecnie ponad 
100. W Stowarzyszeniu są też dzieci 
i młodzież,  więc to też dla nich, nato-
miast w elblągu są też inne placówki 
dla dorosłych – Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, Środowiskowe Domy Sa-
mopomocy, są też dorosłe osoby 
pozostające w domach oraz dzieci 
i młodzież na etapie nauczania, któ-
re z czasem dorosną. Naprawdę nie 
jestem w stanie się wypowiedzieć, ilu 
z ich uczestników już teraz potrzebu-
je takiego wsparcia. Skoro większość 
z nich jest po 30. roku życia, to jest 
oczywiste, że ich opiekunowie mają 
dużo więcej lat i też się martwią o przy-
szłość. Nasz projekt jest pilotażem, 
testowaniem modelu Kręgów Wsparcia 
i obejmie tylko 12  uczestników, ale 
każdy dorosły niepełnosprawny takim 

wsparciem powinien być objęty. Ich 
sąsiedzi, środowisko, powinni czuć  
się zobligowani do niesienia pomocy. 
Myślę, że to działanie uświadomi wielu 
ludziom,  że mogą być przydatni jako 
sąsiad, sąsiadka. Będą też działania 
w formie kampanii informacyjnych, 
co będzie burzyło stereotypy myślowe. 
Brak pomocy nie wynika z niechęci, 
bardziej z niewiedzy, w jaki sposób 
można pomóc.

pokutują wciąż stare stereoty-
py, jeszcze z komuny,  że zaopie-
kowanie się osobami niepełno-
sprawnymi to jest zadanie przede 
wszystkim państwa. otoczenie 
nie czuje się odpowiedzialne za tę 
osobę, bo tę odpowiedzialność 
widzą w instytucjach.

A tu chodzi o takie zmiany społecz-
ne, żeby otworzyć się na osobę z nie-
pełnosprawnością intelektualną, przez 
zrozumienie jej sytuacji. Jak pracuję 
w sklepie i przyjdzie  ona do mnie jako 
klient, to powinnam z szacunkiem ją 
obsłużyć. Tak samo w urzędzie. Chodzi 
też o dostępność dokumentów, bo o ile 
już mówi się powoli o tłumaczach ję-
zyka migowego...  

Bardzo powoli.
Bardzo powoli, ale jednak się mówi, 

to dużo rzadziej słyszymy, że będzie się 
upraszczać teksty umów albo druków, 
chociażby o dowód osobisty. Doku-
ment powinien być dostępny, czytelny 
– wtedy osoba z niepełnosprawnością 
intelektualną wie, jak go wypełnić, 
żeby się nie pomylić. Albo jak ma nie 
dać się namówić na niepotrzebną 
umowę  kupna-sprzedaży przysłowio-
wych super garnków. Potrzebne jest tu 
edukowanie samych osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, ale też róż-
nych instytucji. Nauczmy się, że nie 
wyręczamy, że jak ktoś dorosły idzie 
do lekarza, to ma mówić własnym gło-
sem co mu dolega, bo on jest podmio-
tem tego działania, on jest pacjentem. 
Lekarz w pierwszej kolejności powi-
nien zwracać się do tej dorosłej osoby, 
starać się pozyskać informacje od niej, 
a dopiero potem pytać opiekuna czy 
osobę wspierającą. Jest to możliwe, 
co widzimy, gdy sami współpracuje-
my z różnymi specjalistami. Lekarze, 
którzy do nas przychodzą, diagnozu-

ją czy konsultują, traktują już osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną 
podmiotowo, z szacunkiem do tego, 
z czym uczestnik przychodzi i otwie-
rają się nawet na alternatywne metody 
komunikacji. W ciągu ostatnich kilku 
lat widzimy, jak bardzo się to zmieniło 
i takie zachowanie, to powinien być 
standard. W ramach projektu nasz 
specjalista może razem z uczestni-
kiem pójść do jego lekarza i pokazać, 
jak uczestnik się komunikuje, jakie są 
jego narzędzia  do komunikacji  i uczyć 
z tego korzystać, poszerzać wiedzę.

to jest ogromna robota.
Ale myślę, że może przynieść dużo 

satysfakcji i dużo dobrego dla każdej 
ze stron. Jest taka bardzo praktycz-
na, taka namacalna. To jest filozofia, 
którą można przełożyć na praktykę. 
Liczę, że takimi małymi kroczkami 
to się zadzieje.

jakie instytucje, jakie organiza-
cje byście widzieli w tej szerokiej 
grupie wsparcia?

Wszystkie chętne. Tak naprawdę 
wszystkie zmotywowane, które chcia-
łyby w jakiś sposób pomóc, dla których 
to jest ważny temat, które chciałyby  
się zaangażować. Wszystkie instytucje 
i organizacje, które są usługodawcami 
– bo to  tylko kwestia dyskusji, poin-
formowania i dania narzędzi, jak tę 
usługę można poszerzyć, usprawnić, 
nadać jej inny wymiar, inną jakość 
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pracy z klientem, z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Jeśli chodzi o orga-
nizacje, na pewno będzie to Centrum 
Wolontariatu, które już zadeklaro-
wało współpracę - to jest potencjał  
ludzi, którzy chcą pomagać, elbląska 
Rada Konsultacyjna Osób Niepełno-
sprawnych, elbląskie Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 
To będą również grupy seniorów ak-
tywnych, którzy mają czas, energię 
i chęci do tego, żeby otworzyć się na ja-
kieś działania – organizując np. kawia-
renkę, spotkanie dla osób aktywnych 
z zaproszeniem na nie sąsiada z nie-
pełnosprawnością. Nie chciałabym, 
żebyśmy tworzyli sztuczny twór, tylko 
żeby to, co się już dzieje, było bardziej 
dostępne dla mieszkańców  z niepeł-
nosprawnością. Będziemy zachęcać 
mieszkańców do większej aktywności, 
otwartości i zaangażowania w dzia-
łania na rzecz osób z niepełnospraw-
nościami.

w pilotażowym projekcie bę-
dzie brało udział 10-12 benefi-
cjentów, powiedzmy, że dla nich 
uda się utworzyć takie kręgi 
wsparcia i one będą zabezpieczo-
ne na przyszłość.  A jak miałyby 
szukać takiego wsparcia następ-
ne osoby?

Życzyłabym sobie i osobom z niepeł-
nosprawnością, aby informacji na te-
mat, gdzie można uzyskać wsparcia, 
potrafił udzielić każdy mieszkaniec 
elbląga, a szczególnie specjaliści: 
począwszy od lekarzy, pielęgniarek,  
pracowników socjalnych,  nauczycieli,  
policjantów, księży po ekspedientki 
w sklepie. Obecnie pracownicy PSO-
NI Koło w elblągu  odpowiedzialni 
są za budowanie kręgów wsparcia.  
To, kto będzie to robił w przyszłości, 
to się okaże.  Liczę, że ja wraz z koleżan-
kami i kolegami. Ale to kwestia usta-
lenia. Naszym partnerem jest miasto, 
które mogłoby  zlecić organizacjom 
pozarządowym lub innym podmiotom 
pożytku publicznego koordynowanie 
działań kręgów wsparcia, ale mogą 
się pojawić  inne rozwiązania:  mamy 
pełnomocnika ds. osób niepełnospraw-
nych – może taką funkcję mógłby peł-
nić, a może  powstanie punkt  przy 
Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych 
lub przy Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej dokąd kierują się osoby, 
które szukają pomocy. Rozwiązań jest 
wiele. Ważne, żeby zacząć działać i nie 
pozwolić, aby ta idea zakończyła się 
po zakończeniu projektu.

powiedzmy, że byłaby taka gru-
pa specjalistów w jakiejś insty-
tucji do tego upoważnionej,  ale 
musiałaby też być osoba, która 
tworzyłaby ten krąg w otoczeniu 
osoby z niepełnosprawnościami.

 Jak już wspomniałam, dla uczest-
ników  projektu będzie to robić nasza 
organizacja. Natomiast jeżeli uda nam 
się rozpowszechnić ten wzorzec, liczymy 
na MOPS, gdzie jest pracownik socjal-
ny, który ma dużą wiedzę o danej oso-
bie, zna środowisko, wchodzi do domu 
i mógłby koordynować takie działa-
nia. Praca takiego pracownika powinna 
obejmować nie tylko wywiad, nie tylko 
diagnozę, ale też planowanie. Teraz naj-
częściej spotyka się zespoły interdyscy-
plinarne, gdzie dzieje się źle lub sytuacja 
jest kryzysowa i trzeba szybko działać. 
Czas to zmienić. Działać zespołowo, stra-
tegicznie, innowacyjnie i skutecznie. Tak 
ma pracować  zespół ds. kręgów, który 
działałby nie na potrzeby sytuacji inter-
wencyjnej, ale planu na życie. Z rodzi-
cami dzieci i nastolatków warto byłoby 
już rozmawiać na temat  zaplanowania 
ich przyszłości. Są różne rozwiązania 
– prawne, związane z finansami – np. 
fundusze powiernicze. Potrzebne jest 
zabezpieczenie finansowe, następnie 
mieszkanie z odpowiednim wsparciem, 
odpowiedni system wsparcia – czy 
to jest  asystent, czy usługi opiekuńcze, 
usługa transportowa. Każdy uczestnik 
ma inne potrzeby i przy każdym może 
powstać zupełnie inny krąg – inne są 
możliwości, inne narzędzia, inna infra-
struktura środowiskowa.

jesteśmy właśnie w elblągu 
na etapie tworzenia programu 
na rzecz osób z niepełnospraw-
nościami i może w tym programie 
mogłoby się znaleźć takie zadanie 
– tworzenie planów na życie osób 
dorosłych z niepełnosprawnościa-
mi, które pozostają same.

Rozmawialiśmy o tym na jednym 
ze spotkań. Myślę, że kolejne spotkanie 
można poświęcić temu tematowi i może 
być  owocne.

dwie rzeczy są fundamentalne: 
zabezpieczenie finansowe i lo-
kalowe.

Tak, to jest istotna kwestia, zale-
ży nam, aby zgodnie z założeniami 
podkreślanymi przez Komitet Praw 
Osób Niepełnosprawnych przy ONZ 
w elblągu był realizowany jeden z naj-
ważniejszych postulatów/obowiązków, 
artykuł 19. Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych mówiący o pra-
wie do niezależnego życia i włączenia 
w społeczność lokalną. Niezmiernie 
ważne jest, aby w naszym mieście 
był dostęp do lokali socjalnych dla 
osób z niepełnosprawnościami, żeby 
powstawały mieszkania treningowe 
i wspomagane, w których by mogły 
najpierw trenować, a potem po prostu 
mieszkać i w tym mieszkaniu otrzymy-
wać pomoc asystenta w codziennych  
sprawach: rachunkowych, finanso-
wych, itp. 

Następnie ważne jest, czy dana oso-
ba jest aktywna zawodowo, czy ma 
możliwości uczenia się, czy potrze-
buje usprawnienia i pomocy w po-
staci zatrudnienia wspomaganego. 
Chodzi o to, żeby miała stabilizację 
finansową, mieszkanie i jak najdłużej 
była aktywna społecznie i usatysfak-
cjonowana swoim życiem, bo to by-
cie dorosłym w takim pełnym słowa 
znaczeniu to nie tylko podejmowanie 
decyzji, ale też czucie się potrzebnym,  
praca, środki na życie. Praca to nie tyl-
ko zarabianie, ale też robienie czegoś 
na rzecz drugiego człowieka. Gdyby 
taki kompleksowy system powstał, 
to byłoby to duże osiągnięcie.  Zoba-
czymy, co uda się nam wypracować.  

Na pewno coś dobrego. Będzie-
my obserwować przebieg realiza-
cji tego projektu. Może spowoduje 
przełom w myśleniu o dorosłym 
życiu osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i powstanie wresz-
cie odpowiedni system wsparcia.

Mam nadzieję, że wszystkie 
miejskie instytucje i organizacje 
działające na rzecz osób z niepeł-
nosprawnościami zechcą zgłaszać 
się do budowy takiego systemu.  
dziękuję za rozmowę. ■
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– W ramach naszych inwestycji 
w placówkach edukacyjnych budujemy 
pracownie do nauki zawodu dla osób 
z niepełnosprawnościami, przedszkola 
dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, 
stawiamy też na rozwój infrastruktu-
ry służącej podnoszeniu kwalifikacji 
osób dorosłych. Inwestycja w Ośrodku 
Braille’a to projekt szczególnie ważny 
z punktu widzenia dopełnienia proce-
su edukacyjnego dzieci niewidomych 
i słabowidzących. Kierujemy się troską 
właśnie o tę grupę osób, które w sposób 
szczególny potrzebują naszego wspar-
cia – mówi marszałek województwa 
kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

W Kujawsko-Pomorskim Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Wi-
dzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a 
w Bydgoszczy, którego organem pro-
wadzącym jest Urząd Marszałkowski, 
kształci się młodzież niewidoma, słabo-
widząca, głuchoniewidoma oraz z nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi. 
W kompleksie uczy się obecnie ponad 
400 podopiecznych.

Finansowany z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego marszałkowski 
projekt „Mistrz zawodu w nowocze-
snym warsztacie” skierowany jest do 88 
uczniów. Umożliwił utworzenie dwóch 
nowych, w pełni wyposażonych pracow-

Nowe pracownie dla przyszłych fachowców

eDUKACJA

W bydgoskim Ośrodku Braille’a zakończyło się wyposażanie części zmodernizowanych 
w ostatnim czasie pracowni do nauki zawodu. Z nowych warsztatów korzystają już 
uczniowie, kształcący się w zawodach masażysta, ślusarz i mechanik.

http://www.razemztoba.plrazem z TOB¥Str. 14
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ni dla zawodów kelnera w Technikum 
oraz florysty w Specjalnej Szkole Police-
alnej. Ponadto zmodernizowane zostały 
pracownie dla zawodów: mechanik, 
monter maszyn i urządzeń, elektrome-
chanik, ślusarz, pracownik pomocniczy 
obsługi hotelowej, kucharz, technik 
masażysta, technik tyfloinformatyk 
oraz technik administracji. Wartość 
projektu to 3,8 miliona złotych, dofi-
nansowanie z RPO to 3 miliony złotych.

Część nowoczesnych pracowni już 
służy uczniom. Na wyposażeniu sali, 
w której ćwiczą przyszli masażyści 
znalazły się modele anatomiczne, fan-
tomy, sprzęt rehabilitacyjny i książki  
– w sumie ponad 400 sztuk potrzebnych 
pomocy dydaktycznych. Do pracowni 

ślusarskiej oraz monterów maszyn 
i urządzeń trafił między innymi precy-
zyjny sprzęt pomiarowy i profesjonalne 
narzędzia. Trwają postępowania prze-
targowe, dotyczące zakupu wyposażenia 
dla pozostałych pracowni.

Kolejna inwestycja przygotowywana 
w Ośrodku im. Louisa Braille’a to pro-
jekt polegający na adaptacji budynku 
przekazanego przez władze Bydgosz-
czy na potrzeby przedszkola dla dzieci 
z niepełnosprawnościami. W ramach 
tego przedsięwzięcia powstanie 21 no-
wych miejsc przedszkolnych. Projekt 
jest na etapie przygotowywania doku-
mentacji. To zadanie, które ma szansę 
otrzymać dofinansowanie z Regional-
nego Programu Operacyjnego. ■

ośrodek Braille’a w liczbach:
● w placówce kształci się ponad 400 uczniów,
● ośrodek, który mieści się przy ulicy Krasińskiego 
10 w Bydgoszczy, obchodził w 2017 roku jubileusz  
145-lecia pracy,
● projekt „Mistrz zawodu w nowoczesnym warszta-
cie” dotyczy remontu 12 warsztatów oraz utworzenia  
2 nowych pracowni,

● z nowej infrastruktury będzie korzystać 88 uczniów, 
● ponad 400 sztuk sprzętu dydaktycznego trafiło do pra-
cowni dla przyszłych masażystów,
● wartość projektu to 3,8 miliona złotych,
● kolejny projekt przygotowywany w Ośrodku Braille’a 
przewiduje utworzenie 21 nowych miejsc w przedszkolu 
dla dzieci z niepełnosprawnościami.

BeaTa krzemińska

Źródło: kujawsko-pomorskie.pl
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koniec z odpłatnością w szpitalach
PRAWO

Projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który 22 stycznia przyjęła 
Rada Ministrów, wprowadza zakaz pobierania opłat – za pobyt w szpitalu lub innym zakładzie 
leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych – od rodziców lub 

opiekunów, przebywających z dzieckiem na oddziale albo osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym. 

wrocław bardziej dostępny
BeZ BARIeR

Wrocław to kolejne miasto ze standardami dostępności przestrzeni miejskiej. Rozpoczęło 
się wdrażanie dokumentu, dzięki któremu życie osób z niepełnosprawnością będzie 
bardziej komfortowe. W mieście utworzono także Biuro „Wrocław bez barier”.
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Wrocław wprowadza standardy archi-
tektoniczne, które ułatwią poruszanie się 
osób z niepełnosprawnościami. Dokument 
przygotowała Fundacja „Polska Bez Barier”. 
Ponad 120-stronicowa praca jest zbiorem 
wytycznych jak tworzyć przestrzenie miej-
skie „bez barier”. Założeniem dokumentu 
jest wskazanie rozwiązań podnoszących 
poziom dostępności miasta i jego dostoso-
wanie do różnorodnych możliwości i po-
trzeb mieszkańców Wrocławia.

– To dla nas niezwykle ważne, aby każdy 
– osoby z niepełnosprawnościami, ale także 
seniorzy i rodzice z małymi dziećmi – mógł 
korzystać z miejskich przestrzeni – mówi 
Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Warto 
przy tym pamiętać, że Wrocław nie jest mia-
stem dokończonym, „zawiązanym na ko-
kardę”. Nie zmienimy zastanych miejsc 
i elementów od jutra. Ale nasze „Standardy” 
to wizja, element polityki miejskiej i wspar-
cie dla projektantów.

Wrocławskie „Standardy” skierowane 
są do architektów i planistów, inżynierów 
i wykonawców, a także zarządców 
nieruchomości oraz pracowników admini-
stracji publicznej tworzących współczesny 
i przyszły kształt miasta.

– Standardy to też wsłuchiwanie się 
w głosy środowiska, bo w polskim prawie 
budowlanym jest luka i potrzeba dodat-

kowego wsparcia 
– mówi Maciej Augu-
styniak, prezes Funda-
cji Polska Bez Barier. 
– Lubimy bardzo 
konkretne działania 
służące wprowadza-
niu dostępności. Stan-
dardy są jednym 
z takich elementów. 
Cieszymy się, że dzieje 
się to na tak wysokim 
szczeblu, z udziałem 
prezydenta Wrocławia, który zwraca uwagę 
na ten obszar.

– Wrocław jest szóstym miastem w Pol-
sce – po Gdyni, Warszawie, łodzi, Koninie 
i Poznaniu – które wprowadza takie „Stan-
dardy” – tłumaczy Bartłomiej Skrzyński, 
rzecznik prezydenta Wrocławia ds. Osób 
z Niepełnosprawnością. – Co ważne, do-
kument był bardzo szeroko konsultowany  
(w urzędzie, miejskich instytucjach i spół-
kach, ale także z organizacjami pozarzą-
dowymi). Przeprowadziliśmy również 
specjalne warsztaty z zarządcami nieru-
chomości i spółdzielcami – dodaje.

W Urzędzie Miasta powstaje także nowe 
Biuro „Wrocław bez Barier”. Do zadań jego 
będzie należało m.in.: koordynowanie re-
alizacji założeń wynikających z Wrocław-

skiego Programu Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Bez barier”, monito-
ring wdrażania Konwencji ONZ o Prawach 
Osób Niepełnosprawnych, organizacja 
spotkań i współpraca z Wrocławską Spo-
łeczną Radą Konsultacyjną ds. Osób Niepeł-
nosprawnych, koordynowanie i monitoring 
wdrażania „Wrocławskich Standardów 
Dostępności Przestrzeni Miejskich”, a także 
współpraca, wymiana doświadczeń i wy-
pracowywanie rekomendacji w zakresie 
wdrażania rozwiązań aktywizujących osoby 
z niepełnosprawnością (we współpracy 
z przedstawicielami rządu, parlamentu, 
samorządu, instytucji i organizacji poza-
rządowych). ■

Wydział Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miejskiego Wrocławia

Dopuszczalne będzie jedynie pobie-
ranie opłat za posiłki wydane rodzicom, 
użytkowanie pościeli i korzystanie z do-
datkowego łóżka udostępnionego przez 
szpital lub inny zakład leczniczy.

Regulacja ta wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom rodziców, którzy z po-
wodu opieki nad hospitalizowanym 
dzieckiem często ponosili dodatkowe 

koszty związane z pobytem w placówce 
medycznej. Obecnie opłaty pobierane 
przez szpitale są bardzo zróżnicowane, 
i choć na ogół nie są wysokie, to jednak 
przy dłuższym pobycie mogą stać się 
poważnym obciążeniem dla rodzinnego 
budżetu. 

Nowe przepisy mają ułatwić możliwie 
jak najczęstsze i nieograniczone kontak-

ty leczonych dzieci z osobami bliskimi, 
bo ich obecność jest korzystna dla ma-
łego pacjenta – łagodzi stres, wzmacnia 
poczucie bezpieczeństwa, a w efekcie 
pozytywnie wpływa na proces leczenia.

Znowelizowane przepisy mają obo-
wiązywać po 14 dniach od daty ich ogło-
szenia w Dzienniku Ustaw. ■

Źródło: premier.gov.pl
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Bartek urodził się przedwcześnie 
w 27. tygodniu ciąży. Po 53 dobach 
w inkubatorze stracił wzrok w wyni-
ku odwarstwienia się siatkówki. Po-
nadto cierpi na dziecięce porażenie 
mózgowe i padaczkę. Chłopiec ma już 
za sobą szereg operacji okulistycznych 
oraz wyjątkowo trudną operację bio-
drowo-lędźwiową.

Obecnie jest pod ciągłą opieką sa-
motnej mamy – Danuty, która robi 
wszystko co może, aby jej syn jak naj-
mniej odczuwał ciężar choroby. Jed-
nak ze względu na swój wiek, mamie 
Bartka coraz trudniej jest pomagać 
synowi w codziennych czynnościach. 
Swoją pomoc dla rodziny Zawadz-
kich zaoferował gdyński podróżnik 
Paweł Klejbor.

– Fryzjerka, do której chodzę prze-
kazała mi numer do mamy Bartka, pani 
Danusi – wspomina Paweł Klejbor, po-
dróżnik, organizator akcji „Pomaganie 
przez wspinanie – po wózek na Denali” 
– Zadzwoniłem i umówiłem się na spo-
tkanie. Przyjechałem do domu Bartka 
i po krótkiej rozmowie, bez chwili za-
wahania, zadecydowałem, że pomogę 
uzbierać pieniądze na wózek dla niego.

Charytatywna zbiórka pieniędzy 
odbędzie się 12 maja 2019 roku. Wtedy 
też Paweł Klejbor zaplanował swoją 
wspinaczkę na Denali – znajdujący się 
na Alasce najwyższy szczyt Ameryki 
Północnej, do niedawna znany jako 
Mount McKinley.

– Denali należy do Korony Ziemi, 
czyli najwyższych szczytów poszcze-
gólnych kontynentów – wyjaśnia Pa-
weł Klejbor – To bardzo wymagający 
przeciwnik. Wiatr siegający 160km/h 

wspinaczka po wózek

SPOłeCZeńSTWO

Wiatr wiejący w porywach do 160km/h i temperatura powietrza na poziomie nawet  
-60 stopni Celsjusza na szczycie. Takie warunki panują na Denali, górze, którą Paweł 
Klejbor – gdyński podróżnik – ma zamiar zdobyć. Wyzwanie, jakie stawia góra, schodzi 

jednak na drugi plan, bo wyprawa na najzimniejszy szczyt świata ma przede wszystkim wymiar 
charytatywny. Paweł chce w ten sposób pomóc Bartoszowi Zawadzkiemu i zebrać pieniądze  
na nowy wózek inwalidzki dla niego.
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czy 60-stopniowy mróz. Wszystko 
to sprawia, że nie będzie łatwo, ale 
zakup wózka też nie jest łatwym wy-
zwaniem.

Celem zbiórki „Pomaganie przez 
wspinanie – po wózek na Denali” jest 
zebranie 14 000 zł, tyle bowiem kosz-
tuje specjalistyczny sprzęt potrzeb-
ny Bartkowi.

– Wózek, który zaproponował reha-
bilitant Bartka jest dopasowany do jego 
potrzeb i znacznie ułatwi życie zarówno 
jemu, jak i jego mamie – mówi Klejbor. 
– Trzeba pamiętać, że Bartek ma nie 

tylko problemy z kręgosłupem, mied-
nicą i nogami, ale także jest niewidomy, 
a gra w kosza – dodaje.

Swoje wpłaty na wózek dla Bartka 
można przesyłać za pomocą porta-
lu zrzutka.pl, gdzie dostępne są tak-
że szczegółowe informacje na temat 
projektu. Paweł Klejbor zbiera również 
środki potrzebne na przygotowanie 
całego przedsięwzięcia.

Projekt objęty jest Patronatem Ho-
norowym Prezydenta Miasta Gdyni 
Wojciecha Szczurka. ■

Źródło: gdynia.pl

anDrzej zakrzeWski
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dziadek za wnuczka, wnuczek na babcię
SeNIOR

W ciągu ostatnich 6 lat, aż 5-krotnie wzrosło zadłużenie polskich emerytów. Obecnie wy-
nosi ono 5,6 mld zł, a liczba seniorów mających niespłacone zobowiązania zwiększyła 
się o 100 tys. Emeryci zadłużają się głównie w bankach, niechętnie korzystają z firm 

pożyczkowych, nie szukają też wsparcia rodziny.
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Ale choć po kredyt sięgają częściej 
niż młodsze pokolenia, to zazwy-
czaj liczą, czy ich stać na pożyczkę 
i zdecydowanie płynniej ją spłacają. 
To najważniejsze wnioski z ostatniego 
badania „Dlaczego Polacy się zadłuża-
ją” przeprowadzonego przez Krajowy 
Rejestr Długów.

Seniorzy z jednej strony mają już 
ustabilizowaną sytuację finansową 
– stałą emeryturę, mieszkanie, nie 
mają na utrzymaniu dzieci, nie gonią 
za nowinkami technologicznymi, często 
zdrowie nie pozwala im na szaleństwa, 
jak wyjazdy turystyczne czy uprawienie 
sportu, więc nie wydają na nie pienię-
dzy. Z drugiej – ich emerytury stanowią 
tylko część zarobków, jakie osiągali 
w latach aktywności zawodowej, dużo 
pieniędzy pochłaniają wydatki na leki, 
naprawy psujących się sprzętów domo-

wych, ale też bieżące opłaty za czynsz, 
prąd, gaz i telewizję. Chcą też wspierać 
finansowo młodszych członków rodzi-
ny. To sprawia, że domowy budżet nie 
zawsze się dopina i seniorzy wpadają 
w długi.

emeryci pożyczają wiele razy
Jeszcze w 2013 r. długi seniorów wy-

nosiły 1,1 mld zł. W bazie danych KRD 
widniało wtedy 221 tys. takich osób. 
Dziś jest to już prawie 328 tys. osób. 
Ich wierzycielami są przede wszyst-
kim instytucje finansowe i fundusze 
sekurytyzacyjne, które odkupiły nie-
spłacone długi od tych pierwszych. 
Według badania „Dlaczego Polacy się 
zadłużają”, przeprowadzonego na zle-
cenie Krajowego Rejestru Długów Biura 
Informacji Gospodarczej przez IMAS 
International, emeryci znacznie czę-
ściej sięgają po kredyt niż osoby ak-
tywne zawodowo. 41 proc. emerytów 

przyznaje, że brało pożyczkę wiele razy, 
a tylko 10 proc. nigdy nie zaciągnęło 
długu, podczas gdy wśród osób pracu-
jących odsetek ten wynosi odpowiednio  
35 proc. i 21 proc.

Seniorzy mają głównie kredyty 
w bankach (86 proc.), 12 proc. zadłu-
ża się na zakupy ratalne w sklepach, 
czyli de facto w bankach, bo to one 
finansują taką sprzedaż. Natomiast 
deklarują, że niezbyt chętnie korzystają 
z pożyczek-chwilówek, robi tak 5 proc. 
z nich. Z kolei 6 proc. szuka wsparcia 
u rodziny.

Młodsze pokolenie oczywiście też ma 
kredyty w bankach, ale jest to nieco 
mniejsza grupa – 75 proc., a co pią-
ta osoba kupiła sprzęt RTV lub AGD 
na raty, kredytowane w rzeczywisto-
ści przez bank. Wnuczkowie, częściej 
niż dziadkowie, sięgają po pożyczki-
-chwilówki (13 proc.), zadłużają się 
także u rodziny (11 proc.). 

alicja hamkało
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– Takie proporcje nie powinny dzi-
wić. Przy udzielaniu kredytu, podsta-
wowym kryterium oceny wniosku jest 
stały dochód. Dlatego osoby starsze, 
mimo że ich emerytury nie są wyso-
kie, są wiarygodne dla banków. Trzeba 
wziąć jednak pod uwagę, że seniorzy 
bardzo często biorą kredyty w bankach 
dla swoich wnuków bądź dzieci. O ile 
nie dziwi, że emeryci, znacznie częściej 
niż osoby pracujące, pożyczają pienią-
dze na usługi medyczne, to już częst-
sze finansowanie przez nich kredytem 
zakupów sprzętu AGD i RTV mocno 
zastanawia – wyjaśnia Adam łącki, 
prezes Zarządu Krajowego Rejestru 
Długów Biura Informacji Gospodarczej.

– Drogie smartfony, najnowsze mo-
dele tabletów, kosztowne wyciskarki 
do owoców, odkurzacze za tysiące zło-
tych – te rzeczy rzadko emeryci kupują 
dla siebie. Z doświadczenia wiemy, 
że zazwyczaj dokonują tych zakupów 
na potrzeby wnuków. Ci oczywiście 
deklarują spłatę zobowiązań, ale kiedy 
przytrafią im się problemy finansowe, 
opłacanie rat kredytu spada niestety 
na babcię lub dziadka. Gdy nasi nego-
cjatorzy dzwonią do seniorów, aby po-
rozmawiać o spłacie zadłużenia, słyszą, 
że oni tylko podpisali umowę – wtóruje 
Jakub Kostecki, prezes Zarządu firmy 
windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

Na kredyt, ale z głową
Różnicę w postawach między młod-

szymi pokoleniami i seniorami widać 
także przy podejmowaniu decyzji o za-
ciąganiu kredytu. emeryci deklarują, 
że robią to świadomie – aż 93 proc. 
z nich liczy najpierw, czy będzie ich 
stać na spłatę. Młodsi, którzy przy-
najmniej raz wzięli pożyczkę lub kre-
dyt, rzadziej kalkulują, czy ich budżet 
to udźwignie – sprawdza to ¾ z nich.

Wynika to zapewne z zakorzenio-
nych postaw wobec zapożyczania się 
– niemal połowa seniorów (43 proc.) 
unika długów, a gdy już je ma, stara się 
jak najszybciej spłacić.

Dziadkowie są znacznie bardziej 
zdyscyplinowani w spłatach niż ich 
wnuczkowie. 83 proc. emerytów nigdy 
nie miało problemów z uregulowa-
niem zaległości, gdy tymczasem niemal 
30 proc. osób w wieku produkcyjnym 
przynajmniej raz znalazło się w ta-
kiej sytuacji.

Z badania KRD wynika, że aby spła-
cić posiadane długi, emeryci musieliby 
przeznaczyć na to dochody z 1 roku  
i 4 miesięcy. Młodsze pokolenie praco-
wałoby na to znacznie dłużej, bo 2 lata.

90-latkowie z 15 mln zł długu
Najbardziej zadłużeni są seniorzy 

z województwa śląskiego, którzy mają 
do oddania 944 mln zł. Za nimi loku-
ją się emeryci z Mazowsza z kwotą  
763 mln zł. Na trzecim miejscu są starsi 
mieszkańcy Dolnego Śląska, którzy 
zalegają ze spłatą 552 mln zł.

W tym gronie rekordzistą jest 80-let-
ni mężczyzna mieszkający na Śląsku 
w powiecie pszczyńskim. Ma on tylko 
jedno zobowiązanie, ale na niebagatel-
ną kwotę 8,3 mln zł. Powinien ją oddać 
bankowi spółdzielczemu.

Wśród emerytów najbardziej za-
dłużeni są ci pomiędzy 60 a 70 rokiem 
życia. Ich zobowiązania, notowane 
w bazie danych KRD, to aż 3,9 mld zł. 
Starsza grupa w wieku 71-80 lat ma 
do spłaty 1,4 mld zł. Im bardziej za-
awansowany wiek, tym zadłużenie spa-
da. Seniorzy mający od 81 do 90 lat są 
obarczeni zobowiązaniami na kwotę 
183 mln zł. Ale długi mają nawet osoby 
powyżej 90 roku życia – 15 mln zł.

Gros dłużników-seniorów stano-
wią kobiety – 59 proc., a mężczyźni to  
41 proc. Wynika to z tego, że statystycz-
nie panie żyją dłużej niż panowie, więc 
po śmierci męża muszą radzić sobie 
same, a pokrywanie wszystkich wydat-
ków z jednej emerytury, nie jest łatwe. ■

jak zadłużają się polacy?CZy WIeSZ, Że...?

Ponad ¾ Polaków w wieku 18-64 lata deklaruje, że przynajmniej raz w życiu brało kredyt lub po-
życzkę. 35 proc. przyznaje, że często korzysta z takich usług finansowych. Najczęściej zadłużamy 
się na sprzęt AGD i RTV, remont w domu oraz kupno samochodu. Niestety, niemal co czwarty 

z nas nie ma w zwyczaju sprawdzać, czy będzie w stanie spłacić pożyczkę. Bierzemy ją bowiem najczę-
ściej pod wpływem impulsu – takie wnioski przynosi I część najnowszego badania „Dlaczego Polacy 
się zadłużają”, przeprowadzonego przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów 
Biura Informacji Gospodarczej.

Przeciętny dłużnik szacuje, że aby spłacić 
wszystkie swoje zobowiązania, musiałby 
przeznaczyć na to 2-letnie dochody. 

Dla 42 proc. respondentów kredyty są 
czymś naturalnym, ale pod warunkiem, 
że decyzję o ich zaciągnięciu podejmują 
świadomie i są w stanie je spłacić. 2/5 ba-
danych twierdzi, że unika długów, a jeśli 
je ma, to stara się je jak najszybciej uregu-
lować. 37 proc. woli zaczekać z zakupem, 
żeby zebrać potrzebną kwotę i nie zadłużać 
się. Co piąty Polak uważa, że kredyty są 
wręcz niebezpieczne, bo korzystając z nich,  

bardzo łatwo wpaść w pętlę zadłużenia. 
A gdzie Polacy się zadłużają? Najczęściej 

w banku – 75 proc. z nas ma tam zobowią-
zanie w postaci kredytu konsumpcyjnego, 
samochodowego lub hipotecznego. Co piąta 
osoba ma do spłaty raty za zakup sprzętu 
elektronicznego w sklepach, które rów-
nież finansują banki. 13 proc. zaciągnęło 
zobowiązania w firmach pożyczkowych. 
Co ciekawe, z ich oferty znacznie częściej 
korzystają osoby, które mają problemy 
ze spłatą długów. Wskazywałoby to, że firmy 
pożyczkowe stosują mniej restrykcyjne 

kryteria przy rozpatrywaniu wniosków 
kredytowych. Tymczasem emeryci zde-
cydowanie chętniej wybierają ofertę ban-
ków. Dla nich bank to instytucja zaufania 
publicznego, a do tego ma niebagatelną 
zaletę – placówkę, do której można pójść. 
Niewiele mniej Polaków, bo 11 proc., wy-
biera wsparcie rodziny. Możemy liczyć 
także na finansową pomoc zakładu pracy  
– 6 proc. oraz znajomych (5 proc.). Nato-
miast 2 proc. przyznaje się do zakupów 
„na zeszyt” z późniejszą spłatą.  ■

Źródło: krd.pl
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dzień babci i dziadka w dpS „Niezapominajka”

eLBLąG

W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej babcie i dziadkowie obchodzili swoje święto. 
Podopieczni „Niezapominajki” wysłuchali krótkiego koncertu i zostali obdarowani drob-

nymi upominkami.
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Kilkudziesięciu podopiecznych Domu Pomocy Społecz-
nej obchodziło święto tych, którzy czasem nazywani są 
drugimi rodzicami. Dzień babci i dziadka w DPS uświetnił 
występ Geska. Zaśpiewał on piosenki znane seniorom. Z ra-
cji minionych świąt pojawiły się też kolędy. Nie zabrakło 
także odwiedziń wnuków.

– Mamy dziś dzień babci, jutro dzień dziadka. Tradycyj-
nie już wygląda to tak, że na dzień babci i na dzień dziadka 
przychodzą do nas goście, a tym razem mieliśmy niepo-
dziankę, bo piękne panie z klubu Rotary razem z panem 
Geskiem zrobiły nam koncert i wręczyły parę upominków. 
Myślę, że nasze babcie są zachwycone, dziadkowie też  
– mówi Rafał Florek, kierownik zespołu rehabilitacyj-
nego DPS „Niezapominajka”. – Każda taka impreza jest 
dodatkowym tchnieniem dla naszych seniorów, bo jednak 
ta aktywność życia z wiekiem spada i to życie aktywne 
z zewnątrz przychodzi do nas, do DPS, w postaci takich 
wydarzeń, jak to dzisiejsze.

W DPS „Niezapominajka” jest aktualnie 135 mieszkańców 
i właśnie tylu jest w stanie pomieścić elbląska placówka. ■

maTeUsz miszTal
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„Gramy z woŚp 
eLBLąG

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Elblągu 10 stycznia rozpo-
częło się dwudniowe granie z WOŚP. Dla uczniów i rodziców przygotowano loterię 
fantową, ciasta i wiele innych smakołyków. Wszystko można było nabyć za dowolną 

sumę, a każda złotówka trafiła do puszki WOŚP.
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Po raz kolejny SOSW nr 1 w elblą-
gu przy ul. Kopernika 27 grał z WOŚP. 
Granie zainagurowała loteria fantowa 
w czwartek. Dzień później także można 
było wziąć w niej udział.

– Gramy z WOŚP już ponad dziesięć 
lat. Pierwszy finał organizowała kole-
żanka, która już jest na emeryturze. 
To ona to zapoczątkowała. Co roku jest 
coś nowego. Nowe rzeczy, które można 
wylosować w naszej loterii, są też nowe 

potrawy, które można zakupić – mówiła 
ewa łukaszewska, nauczycielka SOSW  
nr 1 i koordynatorka działań na rzecz 
WOŚP w placówce. – Dziś i jutro mamy 
loterię fantową, mamy też świat sma-
ków, czyli wszystkie wyroby domowej 
roboty: ciasta, chleb ze smalcem, dżemy, 
marmolady, grzybki w occie. Na kier-
maszu mamy różne rzeczy. Część zo-
stała wykonana przez naszych uczniów 
na warsztatach ceramiki i dekoratorstwa. 
Są też rzeczy od sponsorów i z naszej 
wspólnej zbiórki. Jeśli ktoś coś chce prze-

kazać na loterię, to przynosi to do szkoły 
– dodała.

Jak zaznaczali nauczyciele, wśród 
przedmiotów, które można było wylo-
sować, było niemal wszystko. Znaleźć 
tam można było maskotki, gry planszowe, 
książki, zabawki, stroiki czy biżuterię. Or-
ganizatorami 27. Finału WOŚP w placów-
ce byli nauczyciele oraz Rada Rodziców. 
W ubiegłym roku, także podczas dwóch 
dni, dzięki działaniom Ośrodka konto 
WOŚP zasiliła kwota 2789,91 zł. W tym 
roku udało się zebrać 2015,23 zł. ■

maTeUsz miszTal
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otwarte serca w SoSw nr 2
eLBLąG

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ponownie przyłączył się do Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Tym razem placówka pobiła rekord: uzbierano prawie 7 tysięcy złotych!

– Mamy zaproszonych gości, jest cu-
downa młodzież z II Liceum Ogólno-
kształcącego, są rodzice i dzieci. Jesteśmy 
razem w tym dniu i robimy coś bardzo 
ważnego – powiedziała Anna Krygier, 
oligofrenopedagog w Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym nr 2, koor-
dynator działań na rzecz WOŚP. –  Mamy 
w sobie empatię i wiemy, że być może 
każdy z nas będzie kiedyś potrzebo-
wał pomocy. Cały czas trwa w nas chęć 
do działania, bo warto pomagać: służy 
to dobrej sprawie i scala społeczeństwo. 
Każda cegiełka się liczy, chcemy zebrać 
jak najwięcej pieniędzy i robimy to naj-
lepiej jak się da – dodała.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy po raz kolejny udowodnił, 
że wspólne działanie popłaca i że każdy, 
nawet najdrobniejszy, gest dobrej woli 
ma znaczenie. W ubiegłym roku w pla-
cówce zebrano ponad 3 tysiące złotych, 
w tym roku – 6 885,84 złotych. Na kwotę, 
która zasili konto WOŚP (w tym roku 

celem finału jest zakup specjalistycznego 
sprzętu dla szpitali dziecięcych), składa-
ją się środki zgromadzone w puszkach 
oklejonych charakterystycznymi czerwo-
nymi serduszkami, dochód ze sprzedaży 
wiejskiego jadła, ciast i napojów podczas 
wspólnego grania w placówce, a także 
pieniądze z loterii fantowej i „Magicznej 
skrzyni skarbów”.  Dużą część stanowi 
efekt licytacji, która jak zawsze budziła 
wielkie emocje. Uczestnicy wspólne-
go grania mogli wylicytować przede 
wszystkim vouchery na różne usługi, 
przedmioty i wydarzenia. Wśród elblą-
skich i nadmorskich darczyńców byli 
m.in.: Hotel Młyn, Mechanika Pojazdowa 
„Mirex”, Restauracja Tamago Sushi Bar, 
Kawiarnia D’espresso, Centrum Zdro-
wego i Pięknego Ciała, Studio Fryzur 
i Urody „Paris” oraz Kwiaciarnia „Nerina”. 
Pod młotek trafiły przedmioty podaro-
wane przez ludzi, jak i  fanty przekazane 
przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Po-
mocy: maskotki, kalendarze i koszulki.

– Wielkie serce jest w każdym z nas. 
Ono czasami jest trochę ukryte przez 

jakieś niepokoje, stres, lęki, zabiega-
nie w codziennym życiu, ale wszyscy je 
mamy. Wokół nas jest bardzo dużo dzieci, 
w tym chorych, więc wiemy, że trzeba 
robić wszystko, by je wspierać – pod-
kreśla Marzena Żachowska, pedagog 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym nr 2.

Podczas wspólnego działania na rzecz 
innych nie mogło zabraknąć atrakcji dla 
tych, którzy chcieli okazać dobre serce. 
Wieczór uświetnił występ „Szalonych 
Małolat” z Młodzieżowego Domu Kul-
tury, pokaz tańca dzieci z elbląskiego 
Centrum Tańca „Promyk”, a także występ 
muzyczno-wokalny łukasza Skórowskie-
go i Bartosza Furmana (uczniów Zespołu 
Szkół Mechanicznych). Dla najmłodszych 
przygotowano m.in. gry wielkoformato-
we, zabawy na „Magicznym dywanie”, 
tor przeszkód, eksperymenty naukowe 
oraz warsztaty plastyczne, podczas któ-
rych można było wykonać laurki z okazji 
Dnia Babci i Dnia Dziadka. ■

moNika szałas
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„z radością i wdzięcznością 
eLBLąG

W całym Elblągu chyba nikt nie może być bardziej wdzięczny Wielkiej Orkiestrze, niż 
Wojewódzki Szpital Zespolony. Działa tu jedyny w mieście Oddział Intensywnej Terapii 
Noworodków, i to właśnie tu na ten wyjątkowy oddział trafiło gros sprzętu medycznego 

ofiarowanego przez WOŚP elbląskim placówkom ochrony zdrowia.

gramy z woŚp”

– Bezcenne dary od Fundacji WOŚP, 
jakie otrzymujemy nieprzerwanie od 20 
lat, pomogły nam uratować zdrowie,  
a w wielu przypadkach nawet życie kil-
ku tysięcy noworodków i wcześniaków  
– podkreśla ordynator OITN lek. Bar-
bara Chomik.

Podarowany szpitalowi wojewódz-
kiemu w elblągu sprzęt to m.in. karetka 
noworodkowa i inkubatory do trans-
portu noworodków. To ultrasonografy, 
inkubatory, respiratory, kardiomo-
nitory, pulsoksymetry, inhalatory, 
wideogastroskopy, pompy infuzyjne 
i wiele innego, drobniejszego sprzętu 
medycznego. Dary WOŚP trafiły także 
do Oddziału Pediatrycznego, Niemow-
lęcego i na Laryngologię. łączna war-
tość ofiarowanego sprzętu to prawie 
3,5 mln zł.

Dlatego z wdzięczności za otrzymane 
dary, ale także ze zwykłej potrzeby ser-
ca, szpital wojewódzki gra z orkiestrą 
nieprzerwanie od ponad 20 lat.

– W tym roku w działania zaanga-
żowało się prawie 30 wolontariuszy, 
wśród nich: przedstawiciele dyrekcji, 

lekarze, pielęgniarki, pracownicy admi-
nistracji, a także nasi młodzi przyjacie-
le z elbląskich szkół – mówi szpitalna 
koordynatorka Wielkiego Grania Da-
nuta Stanicka. – Każdej z tych osób 
bardzo serdecznie dziękujemy!

W tym roku szpital grał z WOŚP 
przez dwa dni. Pierwszego dnia  
(13 stycznia) w Centrum Handlowym 
„Ogrody”można było zobaczyć nową 

karetkę noworodkową, ofiarowaną 
szpitalowi przez fundację Jurka Owsia-
ka jesienią 2018 roku oraz sprawdzić, 
jak działa inkubator dla noworod-
ków. Z kolei podczas finału orkiestry, 
szpitalni wolontariusze kwestowali 
na terenie szpitala, zaś wieczorem 
na elbląskiej Starówce, jak co roku, 
szpital przekazał wolontariuszom 
WOŚP ogromny tort. ■
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eok z nominacją do Fryderyków 2019
KULTURA

Masz za dużo jedzenia 
eLBLąG

Elbląska jadłodzielnia ruszyła – funkcjonuje na razie w siedzibie Banku Żywności. Jest do-
stępna dla wszystkich – zamiast wyrzucać jedzenie, można się nim podzielić, gdy przeceni 
się apetyt rodziny lub gości.

Od dłuższego czasu trwały po-
szukiwania miejsca, gdzie można 
by było uruchomić elbląską „jadłodzielnię”,  
czyli miejsce, gdzie jedni mogą zostawić 
potrawy lub artykuły spożywcze, które 
pozostały nie spożyte, a są jeszcze świeże, 
a inni – głodni – mogą je sobie wziąć. Już 
wcześniej w tym celu zakupione zostały, 
z dotacji przekazanej z Urzędu Marszał-
kowskiego ,witryna chłodnicza i regał. Musi 
to być miejsce dostępne dla wszystkich, 
niekrępujące, pod dachem i z dostępem 
do prądu. Najwłaściwsze wydawały się hale 
targowe – ale żaden z właścicieli takiej hali 
nie wyraził zgody. Obawiali się, że jadło-
dzielnia stanie się miejscem, gdzie groma-
dzić się będą ludzie nie dbający o higienę,  
zakłócający spokój i porządek. 

– Jestem przekonana, że się mylą, bo tego 
rodzaju problemów nie zgłoszono w żad-
nym mieście, gdzie taka inicjatywa działa. 
Nie tracę nadziei, że takie miejsce się jednak 
znajdzie, bo przecież mieszkańcy naszego 
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miasta nie są pozbawieni empatii.  Na razie 
uruchomiliśmy jadłodzielnię w budynku, 
gdzie mieści się biuro i magazyn Banku 
Żywności – podkreśla Teresa Bocheńska, 
prezes banku Żywności.

W holu przy wejściu od ul. Stefczyka jest 
przestronnie i pusto. Można swobodnie 
wejść i wyjść, całkiem anonimowo. Witryna 
stoi przy drzwiach wejściowych, pracownicy 
Banku dbają o czystość. Mankamentem są 
tylko ograniczone godziny otwarcia wejścia 
do holu – od 8:00 do 14:00. Jest to miej-
sce, gdzie na przykład, można przynieść 
pozostały po świętach bigos czy pieczeń 
albo resztę makowca. Potrawy powinny 
być świeże, trzeba na pojemniku napisać, 
co zawiera i kiedy jego zawartość została  
przygotowana. Dotyczy to każdego dnia – 
nie tylko świąt. Byłoby dobrze, gdyby nic się 
nie marnowało – nawet, jeżeli przecenimy 
apetyty rodziny czy gości.

– Zamierzamy na wiosnę poszukać lep-
szego miejsca – mamy pewne interesujące 

propozycje. Na razie wszystkich, którzy chcą 
się podzielić nadmiarem swoich potraw, 
zapraszamy na ul. Stefczyka 7/8 – mówi 
Teresa Bocheńska. ■

Red.

– przynieś do jadłodzielni

Znakomitą współpracę poznaje się po owocach i płyta nagrana przez Elbląską Orkiestrę Ka-
meralną i Krzysztofa Herdzina zaowocowała właśnie dwiema nominacjami do Fryderyków 
2019. Tym samym Orkiestra znalazła się w doborowym gronie kandydatów do najważniej-

szych polskich nagród muzycznych.
Album „Herdzin – Concerto and 

Concertino” został doceniony w dwóch 
kategoriach: Album Roku Muzyka Współ-
czesna oraz Najwybitniejsze Nagranie 
Muzyki Polskiej. W ramach płyty zmieści-
ły się dwie kompozycje, nagrane z udzia-
łem elbląskich kameralistów: Koncert 
Podwójny na altówkę, saksofon altowy 
i orkiestrę symfoniczną oraz Concertino 
na trio stroikowe i smyczki. Pierwsza 
z nich stanowi wiązankę różnorodnych 

motywów, pełną muzycznych żartów, 
niepozbawioną jednak melancholijnej 
nuty. Z kolei Concertino… to zdaniem 
Krzysztofa Herdzina „lekka i zwiewna 
forma […], lekko pastiszowa, ale i wyra-
finowana technicznie”.

Nominacje otrzymali również współ-
twórcy płyty: Katarzyna Budnik-Gałązka, 
Paweł Gusnar i Krakowskie Trio Stroiko-
we, a laureatów tegorocznych Frydery-
ków poznamy 9. marca w Katowicach. ■
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– Dach wymaga niestety generalne-
go remontu, gdyż jest dziurawy jak sito 
i przy każdym deszczu jesteśmy zale-
wani. W belkach konstrukcyjnych są 
takie korniki, że zastanawiamy się czy 
nam konstrukcja dachu na głowy nie 
spadnie – opowiadała kilka lat temu 
w rozmowie z „Razem z Tobą” elżbieta 
Zaradkiewicz, kierownik WTZ. – Zebra-
liśmy całą dokumentację pism m. in. 
do Zarządu Budynków Komunalnych 
oraz prezydentów, którzy sprawowali 
władzę, ale słyszymy cały czas, że nie ma 
teraz pieniędzy lub że nie jest to ujęte 
w budżecie miasta. I tak to trwa od 20 
lat – mówiła.

Przez lata w pokryciu dachowym do-
konywano tylko drobnych napraw, które 
nie rozwiązywały problemu. Jak tłu-
maczył łukasz Mierzejewski, rzecznik 

wtz z nowym dachem

SPOłeCZeńSTWO

Problemy z pokryciem dachowym budynku przy ul. Saperów, gdzie mieści się między innymi 
Warsztat Terapii Zajęciowej F.P.D.N. im. Matki Teresy z Kalkuty, istnieją od lat, utrudniając 
placówkom działającym w obiekcie ich normalne funkcjonowanie. Teraz to się zmienia.

prasowy miasta, w budżecie Zarządu 
Budynków Komunalnych, który jest ad-
ministratorem obiektu, nie było środków 
na realizację większej inwestycji. Teraz 
sytuacja uległa zmianie, a dach budynku 
użytkowanego przez Warsztat Terapii 
Zajęciowej jest obecnie remontowany.

– Ostatnio pracownicy WTZ nie na-
dążali z podstawianiem misek, wiader 
i garnków w miejscach gdzie przecie-
ka dach. Ponieśliśmy sporo strat. Za-
lane stropy, odpadające tynki, zalane 
laptopy, zalana instalacja elektryczna, 
co groziło spięciami. Byliśmy zmusze-
ni rozłączyć część instalacji, żeby nie 
zafundować sobie większych proble-
mów. Jestem wdzięczna, że po tylu latach 
w końcu przestanie lać się nam na głowę 
i że wreszcie doczekaliśmy się remontu 
– skomentowała w listopadzie kierownik 
Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Zapytaliśmy Zarząd Budynków Komu-

nalnych o szczegóły inwestycji. Uzyska-
liśmy informację, że wymianą pokrycia 
dachowego zajmuje się Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Usługowe D&W Zbigniew 
Dobrołowicz i Tadeusz Wiśniewski. Za-
kres prac obejmuje: rozbiórkę pokrycia 
z dachówki karpiówki w całości, zabez-
pieczenie pomieszczeń przed zalaniem, 
wymianę ołacenia połaci dachowej, ro-
zebranie w całości obróbek blacharskich 
i wykonanie nowych z blachy ocynkowa-
nej; a także pokrycie dachów dachów-
ką ceramiczną karpiówką w koronkę 
oraz niezbędne roboty towarzyszące 
i porządkowe.  Realizacja inwestycji 
została wyceniona przez wykonawcę 
na kwotę 410 893,73 zł. Jak poinformował 
Zarząd Budynków Komunalnych, koniec 
prac remontowych, które rozpoczęły się  
24 października 2018 r., planowany jest 
na ostatnie dni stycznia. ■
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wieczór z muzyką dla hospicjum
SPOłeCZeńSTWO

15 grudnia 2018 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu odbył się 
uroczysty koncert „Voices for hospices” z okazji 30-lecia opieki Hospicjum Elbląskiego 
oraz 25-lecia stacjonarnego hospicjum.

– My jako jubilat, Hospicjum el-
bląskie, chcielibyśmy podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się do na-
szego sukcesu. Te 30 lat naszej obecności 
i funkcjonowania w mieście oraz regio-
nie, utrwaliło nasz wizerunek – mówiła 
tuż przed koncertem lek. Wiesława Po-
kropska, dyrektor Hospicjum elbląskiego 
im. dr Aleksandry Gabrysiak. – Gdyby-
śmy jednak nie mieli tylu wspierających 
nas ludzi, nie byłoby tego jubileuszu. 
Pamiętamy o tym, doceniamy to i prze-
kazujemy naszą wdzięczność i szacunek, 
i tym obecnym dziś z nami tu na sali, 
i tym nieobecnym. Dziękujemy władzom 
miasta, regionu, województwa, władzom 
lokalnym, duchowieństwu. Dziękujemy 
wolontariuszom, którzy w różny sposób 
pomagali i wspomagają naszą działalność 
podczas codziennej pracy w hospicjum 
czy poprzez uczestnictwo w kampa-
niach społecznych, i wszystkim, którzy 
wspierali nas finansowo darowiznami 
czy odpisem 1% podatku, dzięki czemu 
możemy sukcesywnie poprawiać jakość 
naszej opieki.

elbląska Orkiestra Kameralna zagrała 

ponad godzinny uroczysty koncert. Wi-
dzowie w niezwykłym skupieniu wsłu-
chiwali się w dźwięki instrumentów 
smyczkowych. Na koniec dla wszystkich 
słuchaczy przygotowano niespodzian-
kę. Dzieci z zespołu „Szalone małolaty” 
ze studia artystycznego Katarzyny Panicz 
wraz z elbląską Orkiestrą Kameralną 
z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia wykonały kilka kolęd.

– 25 lat Hospicjum elbląskiego 
to piękny jubileusz i przy tej okazji chcę 
serdecznie podziękować. Podziękować 
za pracę, za wsparcie, za duże serce, pani 
dyrektor, całemu personelowi, wolonta-
riuszom – mówił tuż przed koncertem 
Witold Wróblewski, prezydent elbląga. 
– Bez hospicjum w naszym mieście nie 
wyobrażam sobie służby zdrowia. Pamię-
tam jeszcze, jak pani dyrektor przycho-
dziła do prezydenta Słoniny, by podjęto 
działania o powstanie hospicjum, wyda-
wało się to wtedy trudnym wyzwaniem, 
ale jak wiemy zakończonym sukcesem 
i cieszę się, że mamy w elblągu wspaniale 
funkcjonujące hospicjum.

W elbląskim hospicjum pracuje obec-
nie 60 osób. Są wśród nich ci, którzy 
na co dzień udzielają wsparcia oraz ci, 

którzy pomagają w hospicjum przy kon-
kretnych akcjach. Jak zaznacza dyrektor 
hospicjum, lek. Wiesława Pokropska, 
w planach jest budowa pobytu dzien-
nego z prawdziwego zdarzenia. Wszelkie 
zbiórki i akcje charytatywne są podpo-
rządkowane właśnie temu celowi.

– Bardzo ważny jest kapitan. Tym ka-
pitanem jest pani dyrektor i największe 
podziękowania należą się właśnie pani. 
Zdaję sobie sprawę, że cały personel pra-
cuje i cały personel pracuje na dobre 
imię tego hospicjum, ale zawsze musi 
być ten przewodnik, zawsze musi być ten 
kapitan, który będzie wyznaczał strategię 
i kierunek działań. Chciałabym podzię-
kować za to, że tak świetnie to hospicjum 
się rozwija, że oprócz stacjonarnego, 
które było jednym z pierwszych hospi-
cjów w Polsce, to również w tej chwili 
bardzo aktywnie działa ambulatoryjne 
hospicjum – mówiła poseł na Sejm RP, 
elżbieta Gelert. – W ostatnich dniach 
życia dla każdego człowieka ważna jest 
jego godność i tę godność wy państwo 
dajecie i za to bardzo serdecznie dzię-
kuję – dodała. ■
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Już w lutym odbędzie się pierwsze 
z kilku spotkań z przedstawicielami 
organizacji kulturalnych z Niemiec, 
Włoch i Hiszpanii. Są możliwe one 
dzięki pozyskaniu przez CSe „Świa-
towid” z programu erasmus+ środków 
na realizację dwuletniego projektu 
pn. „elbląscy edukatorzy dla senio-
rów”. Skierowany jest on do seniorów 
oraz do instruktorów opracowujących 
i realizujących dla nich ofertę kul-
turalno-edukacyjną, i ma przynieść 
nowe pomysły na zaangażowanie tych, 
którzy tego najbardziej potrzebują.

– Mamy w elblągu i w okolicach 
aktywnych i twórczych seniorów  
– takich, którzy ze spotkania biegną 
na warsztaty, a wszystko między kolej-
nymi wycieczkami i zadaniami do zre-
alizowania – mówi Antoni Czyżyk, 
dyrektor CSe „Światowid” w elblągu. 
– Wciąż jednak spora grupa emerytów 
w naszym regionie, choć przyznaje, 
że czegoś im brakuje, nie może się 
przełamać, żeby zrobić ten pierwszy 
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elbląscy edukatorzy dla seniorów
SeNIOR

Instruktorzy z Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu rozpoczną wymianę 
doświadczeń z europejskimi liderami w zakresie edukacji senioralnej. Chodzi o to, żeby 
jak najwięcej seniorów z naszego regionu czas na emeryturze spędzało aktywnie, a nie 

w samotności. 

krok i „wyjść do ludzi”. Czasem do tego 
dochodzą problemy zdrowotne czy 
konieczność opiekowania się współ-
małżonkiem, dlatego o rozwiązania 
w tym zakresie będziemy pytać zagra-
nicznych partnerów naszego projektu.

Projekt „elbląscy edukatorzy dla 
seniorów” rozpoczął się w grudniu 
2018 roku i potrwa do listopada 2020 
roku. Animatorzy z Polski wymienią 
się doświadczeniami w zakresie pracy 
z seniorami, zdobędą doświadczenie 
działając w międzynarodowym zespo-
le i poznają nowe trendy w edukacji 
senioralnej. Udział w projekcie da im 
podstawę do poszerzenia oferty edu-
kacyjnej dla seniorów.

– Naszym celem jest poszerzenie 
programu, skierowanego do osób 
starszych, o oryginalne, innowacyjne 
propozycje oraz o działania w ramach 
Klubu Aktywnego Seniora – zapowia-
da Aleksandra Bednarczuk z Działu 
Kultury Artystycznej CSe „Światowid”, 
koordynator projektu. – Chcemy także 
stworzyć w elblągu sieć wolontariatu 
senioralnego, stopniowo rozszerzając 

ją na cały region – dodaje.
Kolejnym celem „elbląskich edu-

katorów dla seniorów” jest zaangażo-
wanie seniorów w działania na rzecz 
lokalnej społeczności.

– Osoby przebywające na emery-
turze często czują się niepotrzebne. 
To błąd – uważa Aleksandra Bednar-
czuk. – Seniorzy posiadają wiedzę, 
umiejętności, a także zasoby, takie 
jak czas. Mogą dzielić się tym z in-
nymi, tak jak się dzieje w wielu kra-
jach europy Zachodniej, gdzie jest 
szeroko rozwinięta sieć wolontariatu 
senioralnego. Chcemy motywować 
seniorów do tego typu aktywności, 
a przez to zapobiegać ich marginali-
zacji i wykluczeniu.

Partnerami projektu są Interna-
tional exchanges Berlin Molinari  
& Benedetti GbR z Niemiec, euro-Net 
z Włoch i AIFeD (Asociación de Inno-
vación, Formación y empleo para el 
Desarrollo sostenible) z Hiszpanii. ■
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Mieszkanie chronione 

STAROGARD GDAńSKI 

W lutym br. cztery niepełnosprawne starogardzianki zamieszkają w miesz-
kaniu chronionym przy ul. Kościuszki. Jest to nowy rodzaj wsparcia społecz-
nego w mieście. Pod opieką specjalistów i przy ich pomocy będą przygotowywane do 

samodzielnego życia. Mieszkanie powstało w ramach programu rządowego „Za życiem”. Remont 
i jego urządzenie kosztowało blisko 290 tys. zł, z czego 125 tys. zł dofinansował rząd.

Mieszkanie chronione w Starogardzie Gdańskim powstało 
w ramach rządowego programu „Za życiem”. Poza czterema 
sypialniami, lokal posiada nowocześnie wyposażoną kuch-
nię połączoną z jadalnią i wspólnym pokojem dziennym 
oraz łazienkę. Mieszkanie o pow. ponad 84 m2 znajduje się 
na parterze i jest przystosowane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Na wyposażeniu mieszkania jest także sprzęt 
RTV i komputer, a każdy mieszkaniec oprócz łóżka i szafy 
ma do dyspozycji swoje własne biurko.

– W mieszkaniu chronionym chodzi przede wszystkim o to, 
aby stworzyć takie warunki, aby osoby tu mieszkające mogły 
jak najbardziej być samodzielne i jak najdłużej przebywać 
w naturalnym środowisku – powiedziała dyrektor MOPS 
Urszula Ossowska.

Panie, które zamieszkają w mieszkaniu chronionym, otrzy-
mają wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb 
i możliwości psychofizycznych. Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej jako zarządca lokalu zawrze z nimi umowę użyczenia 
lokalu na czas określony. W porozumieniu z mieszkańcami 
określone zostaną też zasady i sposób realizacji programu 
usamodzielniania lub wspierania. Program podlegać będzie 

kontroli raz na 3 miesiące.
– Większość dnia będą spędzać w ośrodkach wsparcia 

MOPS. Natomiast po zajęciach wrócą do mieszkania i resz-
tę dnia oraz noc spędzą tutaj. Cudownie byłoby, gdyby 
oprócz nauki samodzielności, znalazła się dla nich praca. 
Na pewno wpłynęłoby to pozytywnie na ich rehabilitację 
oraz likwidację barier społecznych. Oczywiście mieszkan-
ki będą mogły przyjmować gości, ale tylko do określonej 
godziny. Żadna osoba z zewnątrz nie będzie mogła zostać 
na noc. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i sa-
mego obiektu pracownicy socjalni będą mogli wchodzić 
do mieszkania o każdej porze dnia i nocy, bez względu na to, 
czy w mieszkaniu będą przebywać osoby zakwaterowane 
czy nie – dodała dyrektor MOPS.

Przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym odbywa 
się w formie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu 
wywiadu środowiskowego, mającego na celu ustalenie całości 
sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej 
osoby ubiegającej się o to świadczenie. ■

UM Starogard 

Niemal milion złotych dla hospicjum
GDAńSK

W dniu pogrzebu śp. Pawła Adamowicza wolontariusze zbierali pieniądze na rzecz Hospicjum 
im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku. W środę (23 stycznia) Fundacja Hospicyjna poinformo-

wała, że zebrano prawie milion złotych.

czeka na swoich lokatorów

– W sobotę (19 stycznia) po raz pierwszy w historii Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy zagrała na bis, a na gdańskim niebie 
pojawił się anioł. Anioł w czerwonej sukience – jak koszulki wo-
lontariuszy WOŚP i z żółtym sercem – jak koszulki wolontariuszy 
z Hospicjum Dutkiewicza. Pojawił się na gdańskim niebie, ale tego 
dnia wszyscy byliśmy z Gdańska. Dobrzy, szczodrzy i solidarni  
– tak jak chciał prezydent Paweł Adamowicz – czytamy we wpisie 
Fundacji Hospicyjnej.

W ramach zbiórki na gdańskie Hospicjum im. ks. e. Dutkiewicza 
zebrano 996 181, 04 zł. – Za Wasze hojne datki dla hospicyjnych 
podopiecznych, ale także za wiele ciepłych gestów i dowodów 
na współodczuwanie dziękujemy bardzo serdecznie. Światełka 
ludzkiej Miłości zgasić nie sposób – napisano na Facebooku 
Fundacji Hospicyjnej. ■                                                                               MM Fo
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Około 150 osób przyszło w piątkowe (18 stycznia) 
przedpołudnie do olsztyńskiego ratusza. W dawnej 
sali sesyjnej kolejny już raz była okazja do wyjąt-
kowego spotkania i podziękowań skierowanych 
do Babć i Dziadków.

– To osoby niezwykle aktywne – mówił pre-
zydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz, prywatnie 
dziadek. – Działają choćby w Uniwersytetach i Aka-
demiach III Wieku, uprawiają sport, przekazują 
swoją wiedzę młodszym pokoleniom. I za to wszyst-
ko należą się ogromne podziękowania i życzenia 
radości i zdrowia.

W Polsce Dzień Babci obchodzony jest od 1964 
roku. O dekadę krócej świętują także Dziadkowie.

– Osoby starsze chyba we wszystkich kultu-
rach cieszą się ogromnym szacunkiem – mówił 
przewodniczący Rady Olsztyńskich Seniorów, 
prof. Lucjan Jędrychowski. – Chcemy świętować 
ten dzień, wspólnie się cieszyć, pokazać, że mamy 
jeszcze dużo do zaoferowania.

Podczas świętowania w olsztyńskim ratuszu 
nie zabrakło występów dzieci i młodzieży, swój 
program zaprezentował zespół „Gest” z Miejskiego 
Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących, nie-
zwykłymi umiejętnościami popisywał się młody 
iluzjonista Rafał Kotlewski. Były też prelekcje, 
loteria i poczęstunek. ■

Źródło: olsztyn.eu

Babcie i dziadkowie 
świętowali 
w ratuszu

SeNIOR

Choć ich święto wypadało 21 i 22 
stycznia, już przed weekendem 

mieli okazję radośnie spędzić czas. 
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej 
i Organizacji Pozarządowych Urzędu 
Miasta oraz Rada Olsztyńskich Se-
niorów zorganizowały Dzień Babci 
i Dziadka.

Operację przeprowadził zespół pod kierunkiem dr Anny Bromirskiej-Ma-
łyszko. – Pacjentka miała problemy estetyczne, po operacji nowotworowej 
usunięto kości żuchwy, policzek, pół języka, dno jamy ustnej i staw skronio-
wo-żuchwowy – opisywała sytuację w porannym programie na antenie TVP 
Olsztyn doktor Małyszko.

Ubytek połowiczny twarzy u 52-letniej pacjentki powstał po przebytym lecze-
niu radykalnym nowotworu głowy. Kobieta, poza dużym defektem estetycznym 
twarzy, miała znacznie upośledzone funkcje odżywiania i mowy.

– Od 2010 roku szukałam pomocy – mówiła pacjentka na antenie TVP 
Olsztyn. – Gdy usłyszałam o pani doktor Małyszko, to odzyskałam nadzieję 
na w miarę normalne życie.

Do przeprowadzenia tej operacji lekarze przygotowywali się od dwóch mie-
sięcy. Było to skomplikowane przedsięwzięcie, które składało się z trzech faz 
leczenia operacyjnego. Pierwszym elementem było leczenie operacyjne wady 
zgryzu, czyli ustawienie prawidłowo szczęk. Kolejno lekarze uzupełnili brakującą 
stronę żuchwy przeszczepem unaczynionym z kości strzałki na zespoleniach 
naczyniowych. Ostatnim etapem było wszczepienie dwóch indywidualnych 
implantów stawów skroniowo-żuchwowych dla przywrócenia funkcji. Po-
łączenie zabiegów dało pacjentce komfort jednoczesnej korekty wszystkich 
zniekształceń w obrębie twarzoczaszki. Operacja została przeprowadzona 
przy użyciu najnowszych metod CAD/CAM, czyli komputerowego planowania 
operacji z jednoczesnym wykonaniem złożonych indywidualnych implantów 
do rekonstrukcji kości żuchwy i stawów skroniowo-żuchwowych.

– To było bardzo trudne i skomplikowane przedsięwzięcie – opisywała 
doktor Małyszko. – Nie ma zagrożenia życia, ale na efekty końcowe musimy 
poczekać około tygodnia. Teraz pacjentkę czeka gojenie ran i rehabilitacja, 
która potrwa około miesiąca. ■

Źródło: olsztyn.eu

22 stycznia w olszyńskim szpitalu 
miejskim odbyła się skomplikowa-
na operacja rekonstrukcji ubytku połowiczego 

twarzy. Zabieg trwał ponad 12 godzin, to pierwsza tego 
typu operacja w Polsce. 

OLSZTyN

Sukces olsztyńskich 
chirurgów szczękowych
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większe możliwości centrum pulmonologii 
ZDROWIe

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii ma nowy, zautomatyzowany i niezwykle skutecz-
ny system dezynfekowania i sterylizacji sprzętu, a także świeżo zakupione wyposażenie dla 

oddziału intensywnej terapii i segmentu diagnostyki obrazowej. Ta marszałkowska placówka jest 
jedynym w regionie ośrodkiem kompleksowego leczenia schorzeń układu oddechowego.

Teraz usuwanie drobnoustrojów 
ze szpitalnego sprzętu, instrumentów 
chirurgicznych oraz specjalistycznej 
aparatury wchodzi na jeszcze wyższy 
poziom – cały proces zostanie zintegro-
wany (od odbioru użytych w procesie 
leczenia i diagnostyki przedmiotów, 
poprzez ich  mycie, po aseptyczne pa-
kowanie po wyjałowieniu) i będzie 
sterowany przez komputer. 

– O tym, że skuteczna dezynfekcja 
i sterylizacja jest w tego rodzaju insty-
tucjach medycznych niezbędna, nie 
trzeba nikogo przekonywać. Od tego 
zależy bezpieczeństwo pacjentów 
poddawanych tu m.in. zabiegom chi-
rurgicznym przy chorobach nowotwo-
rowych oraz zachowawczemu leczeniu 
gruźlicy i sarkoidozy – podkreśla mar-
szałek Piotr Całbecki. 

W skład systemu centralnej stery-
lizatorni i dezynfektorni, poza stan-

To już trzecia edycja koncertu orga-
nizowanego przez ZS nr 26 w Toruniu. 
O przygotowanie muzyczne artystów 
zadbał dyrektor muzyczny Teatru Baj 
Pomorski Krzysztof Zaremba. W trakcie 
tego wyjątkowego wydarzenia usłyszeć 
można było najpiękniejsze polskie kolędy 
i wzruszające pastorałki, które zaśpie-
wali uczniowie i nauczyciele z Zespołu 
Szkół nr 26, przedstawiciele rodziców  

kolędy, bajka i wyjątkowa licytacja
TORUń

11 stycznia 2019 roku na scenie Baja Pomorskiego odbył się koncert 
kolęd połączony z licytacją charytatywną, zorganizowany przez 
społeczność Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu. Na scenie zaprezentowali 

się niepełnosprawni uczniowie, nauczyciele i rodzice.
oraz klerycy Wyższego Seminarium Du-
chownego Diecezji Toruńskiej.

Koncert odbył się pod patronatem 
honorowym Prezydenta Miasta Torunia 
Michała Zaleskiego, który także wystąpił 
podczas uroczystości. Przeczytał zgro-
madzonym bajkę.

– Chciałem Wam przeczytać coś, 
co według mnie jest bardzo mądre i waż-
ne – wyjaśnił prezydent zaczynając opo-
wieść o pastuszku, który niecierpliwie 
czekał nadejścia króla.

Uczestnicy koncertu nagrodzili pre-
zydenta i innych artystów gromkimi 
brawami. Po części artystycznej odbyła 
się licytacja, z której dochód zostanie 
przekazany Zespołowi Szkół nr 26. Wśród 
przedmiotów przekazanych na aukcję 
znalazły się m.in. płyta Sławka Uniatow-
skiego z autografem, książka ze specjalną 
dedykacją od Agnieszki Cegielskiej czy 
zdjęcie Organka z autografem. ■

Źródło: torun.pl

dardowymi sterylizatorami gazowymi 
i parowymi, wchodzą także m.in. ste-
rylizator plazmowy, myjnia automa-
tyczna i dezynfektor do endoskopów, 
urządzenie do czyszczenia powierzch-
ni parą wodną i generator nadtlenku 
wodoru. Komputer nie tylko steruje 
całym procesem, ale także monitoruje 
go i wylicza jego koszty.

Obecnie urządzenia są w fazie roz-
ruchu, personel przechodzi szkolenia. 
Całość kosztowała 6 milionów złotych, 
środki pochodzą z marszałkowskiego 
programu modernizacji najważniej-
szych lecznic województwa, czyli kon-
tynuacji medycznego pakietu stulecia.

Sprzęt dla intensywnej terapii 
i diagnostyki obrazowej

Milion 200 tysięcy złotych kosztował 
zakupiony w ubiegłym roku sprzęt dla 
oddziału intensywnej terapii CP. Trafi-
ło tam 5 nowych respiratorów, 8 stero-
wanych elektrycznie specjalistycznych 

łóżek, 5 zestawów pomp infuzyjnych 
i ośmiostanowiskowy system monitoro-
wania pacjentów. Pozwala to szpitalowi 
zwiększyć liczbę łóżek na tym oddziale 
– z dotychczasowych 6 do 8.

Do ostatnich nabytków należy także 
nowe wyposażenie zakładu radiologii. 
Część aparatury – cyfrowy aparat rentge-
nowski, dwa aparaty ultrasonograficzne, 
mobilny stół operacyjny i lampa opera-
cyjna – została już placówce dostarczona. 
W lutym trafi do niej także tomograf 
komputerowy, co łączy się także z moder-
nizacją szpitalnego systemu archiwizacji 
danych obrazowych. łączna wartość tych 
zakupów to ponad 5 milionów złotych, 
finansowanie zapewniła kontynuacja 
medycznego pakietu stulecia. Admi-
nistratorem pakietu jest, w imieniu sa-
morządu województwa, marszałkowska 
spółka celowa Kujawsko-Pomorskie In-
westycje Medyczne. ■

Źródło: kujawsko-pomorskie.pl

BeaTa krzemińska

aDrian aleksanDroWicz
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Andrew Michael Hurley proponuje czytelnikom tajemniczą 
opowieść utkaną ze wspomnień. Wydarzenia, które miały 
miejsce w Pustkach, poznajemy dopiero po trzydziestu la-
tach. Podczas pielgrzymki narrator był dzieckiem, a pamięć 
dziecka jest zawodna, podsycana fantazjami. Dzieci mają 
skłonność do wyolbrzymiania faktów, ale ich zapamiętywanie 
jest szczere, podporządkowane emocjom, a nie umysłowej 
analizie. Otrzymujemy więc niezwykle ambiwalentną relację, 
w której zmyślenie i autentyczność mają tę samą siłę. 

 Narrator wydobywa z zakamarków swojej pamięci wydarze-
nia sprzed trzech dekad i opowiada je niezwykle nastrojowo, 
odtwarzając aurę nadmorskiej miejscowości. Wiejący wiatr, 
wzburzone fale i lejący deszcz zdają się tworzyć klimatyczny 
fundament powieści. Surowa przyroda determinuje niesa-
mowitość wydarzeń, ta historia jest taka, jaka jest pogoda 
w Pustkach, mroczna i przenikliwa. Niesamowita aura to naj-
większy atut książki, bo sama fabuła niestety momentami 
nuży. Przez dużą część powieści właściwie niewiele się dzieje, 
czytelnik nie zostaje porwany przez ciąg wydarzeń, nie czeka 
z zapartym tchem na fabularne rozstrzygnięcie.

 Na uwagę zasługuje również subtelne lawirowanie autora 
pomiędzy wiarą a pogańskimi zabobonami. Grupa katolików 
spędzająca czas na modlitwach i spowiedziach, oczekująca 
na cud, na ozdrowienie jednego z członków swojej społecz-
ności, nieoczekiwanie staje wobec wydarzenia z pogranicza 
boskiego dzieła i dziwnej siły, która niewiele ma w sobie 
boskości. Czy to głęboka wiara czy pogańska magia? To py-
tanie wisi w mrocznej przestrzeni Pustek, a czytelnik sam 
powinien znaleźć na nie odpowiedź. 

 „Pustki” Andrew Michaela Hurley’a zdobyły tytuł Książki 
Roku brytyjskiego rynku wydawniczego, a w Polsce reklamo-
wane są jako najprawdziwszy majstersztyk w kategorii powie-
ści grozy. Skłonna jestem stwierdzić, że u nas ta pozycja nie 
doczeka się tak dużego sukcesu jak w Anglii. Owszem, książka 
ma niesamowity klimat, który jednak jest zbyt statyczny, 
nie ewoluuje ku coraz większej grozie. Ponadto polskiemu 

Andrew Michael Hurley 
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Miejscowi nazywali to miejsce Pustki, bo było to dziwne pustkowie, dziki i jałowy 
kawał angielskiego wybrzeża, niebezpieczny, gdyż co roku topiło się tutaj kilka osób. 
Do Pustek na tydzień wielkanocny przyjeżdża niewielka grupa zaprzyjaźnionych 
osób, pośród których jest rodzina z dwójką dzieci oraz ksiądz. Dla wszystkich ma 
to być czas skruchy, modlitwy i spowiedzi. Kluczowym punktem pielgrzymki jest 
odwiedzanie sanktuarium, w którym ma dochodzić do cudownych ozdrowień. 

agnieszka PieTrzyk

Fo
t. 

m
at

. p
ra

s.

„pustki”

czytelnikowi może przeszkadzać zbyt wolne tempo akcji, 
które momentami naprawdę męczy. Warto jednak sięgnąć 
po tę pozycję, żeby poczuć brytyjski klimat, mroczny i pełen 
niedopowiedzeń, pomoże nam w tym wersja dźwiękowa 
powieści. Interpretacja Tomasza Sobczaka sprzyja delek-
towaniu się angielską aurą. Polecam.  ■

Audiobook: Andrew Michael Hurley, „Pustki”, przełożyła Dominika 

Cieśla-Szymańska, Biblioteka Akustyczna, czyta Tomasz Sobczak, czas 

nagrania: 10 godzin 2 minuty. 
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KULTURA

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbył 
się wernisaż prac osób niepełnosprawnych, uczestników 

zajęć w Środowiskowych Domach Samopomocy oraz Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. 

„Nasze emocje, 

W wernisażu udział wzięli przedstawi-
ciele resortu rodziny – minister elżbieta 
Rafalska oraz wiceminister Krzysztof 
Michałkiewicz, a także prezes Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych Marlena Maląg.

– Stało się dobrą tradycją, 
że w ministerstwie prezentowany jest 
dorobek artystyczny osób niepełno-
sprawnych. Charakter tych prac jest 
absolutnie niepowtarzalny. Wszyst-
kie są rękodziełem. We wszystkich za-
mknięte są emocje i talent ich autorów  
– powiedziała minister rodziny elżbie-
ta Rafalska.

– Gratuluję i dziękuję wszystkim 
artystom, którzy podzielili się z nami 
wrażliwością, pięknem, które dostrze-
gają – dodał wiceminister Krzysztof Mi-
chałkiewicz, który również podziękował 
opiekunom osób niepełnosprawnych.

To już kolejna edycja wy-
stawy prac uczestników zajęć 
w Środowiskowych Domach Samo-
pomocy oraz Warsztatów Terapii Za-
jęciowej. Tym razem można oglądać 
prace z Brańska, Suwałk, Hajnówki  

krzysztof kotowski 
„Marika”

Agnieszka Pietrzyk 
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nasza praca, nasze życie”

Rosyjski agent i piękna po-
lka, czyli miłość napiętnowana 
niebezpieczeństwem i zdradą,  
a w tle tajemnica podskiernie-
wickiej puszczy, w której w nie-
zwykłych okolicznościach znikają 
ludzie. 

Krzysztof Kotowski o swoich książkach 
mówi, że są to thrillery hipotetyczne. 
Opisana w „Marice” cicha wojna tocząca 
się na terenie Polski pomiędzy rosyjskimi 
i polskimi agentami wydaje się bardzo 
prawdopodobna, zwłaszcza w świetle 
wojny hybrydowej, o której tak dużo się 
teraz mówi.

Największe zalety „Mariki” to dyna-
miczna akcja, dobrze skonstruowana 
tajemnica oraz umiejętność przekonania 
czytelników, że wszystkie te rzeczy mają 
prawo się wydarzyć. Polecam. ■

Audiobook: Krzysztof Kotowski: „Marika”, 

StoryBox, czyta Tomasz Marzecki, czas nagrania 

8 godz. 18 min.
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oraz Mikołowa – Borowej Wsi. Wystawa 
potrwa do 1 lutego. 

Środowiskowe domy Samopo-
mocy i warsztaty terapii zajęciowej

Środowiskowe Domy Samopomocy 
są jedną z form wsparcia osób z zabu-
rzeniami psychicznymi. Świadczą one 
usługi w ramach indywidualnych lub 
zespołowych treningów samoobsługi 
i treningów umiejętności społecznych, 
polegających na nauce, rozwijaniu lub 
podtrzymywaniu umiejętności w zakresie 
czynności dnia codziennego i funkcjo-
nowania w życiu społecznym.

W Polsce funkcjonuje obecnie ponad 
800 ŚDS-ów dla blisko 27 tys. osób.

Z kolei uczestnictwo w warsztatach 
terapii zajęciowej to jedna z podstawo-
wych form aktywności wspomagającej 
proces rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej osób niepełnosprawnych. W Polsce 
działa 715 warsztatów terapii zajęciowej, 
do których uczęszcza blisko 27,1 tys. osób 
niepełnosprawnych. ■

Źródło: Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej
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SeRIAL

Dwóch zgryźliwych staruszków, których na pierwszy rzut oka więcej dzieli niż łączy,  
a pomimo wszystko nie potrafią bez siebie żyć – to znany i lubiany obrazek. Serialem  
„The Kominsky Method” Netflix namalował go naprawdę dobrze.

„the kominsky Method” 

Bohaterami kolejnej produkcji Net-
flixa są Sandy Kominsky – w przeszłości 
bijący rekordy popularności aktor, który 
musiał porzucić scenę na rzecz nauczania 
– oraz jego wieloletni agent i przyjaciel 
Norman Newlander, którego życie ob-
raca się wokół umierającej żony. Obaj 
mieszkają w Los Angeles, gdzie wiecznie 
świeci słońce. Miasto pełne młodzieńczej 
energii zdaje się być przestrzenią bardzo 
niedopasowaną do stylu życia, charakteru 
bohaterów, a przede wszystkim ich wieku. 
Głównym tematem „The Komisky Me-
thod” jest bowiem starość. Jak twórcom 
serialu udało się zrealizować ten temat? 
Moim zdaniem znakomicie. 

Na tapet wzięto zarówno typowe 
dolegliwości wieku starczego, jak i te, 
o których większość ludzi nawet by nie 
pomyślała. Niektórzy widzowie mogą 
być zdziwieni wielokrotnie powraca-
jącym tematem problemów urologicz-
nych, ale nieunikanie fizjologicznych 
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– starość w krzywym zwierciadle

moNika szałas
aspektów (które są naturalną częścią 
życia w każdym wieku), a wręcz wysu-
wanie ich na pierwszy plan,  jest jedną 
z podstaw obecnego w serialu humoru. 
Innym ważnym elementem są dialogi: 
zabawne, pełne ironii, swoistego dystansu 
do życiowych niespodzianek. Ze względu 
na wulgaryzmy, których bohaterowie nie 
szczędzą w swoich rozmowach, serial 
nie będzie odpowiedni dla młodszych 
widzów, natomiast myślę, że starsi od-
biorcy znajdą w produkcji wiele dla sie-
bie. Ogromną wartość „The Kominsky 
Method” stanowią kreacje głównych bo-
haterów oraz ich relacje: nie tylko ze sobą 
nawzajem, ale też z innymi postaciami. 
W rolę Sandy’ego Kominsk’ego wcie-
lił się Michael Douglas, agenta gwiazd 
Normana Newlandera zagrał Alan Ar-
kin. Oglądając serial, nie można oprzeć 
się wrażeniu, że dla obu aktorów praca 
przy produkcji była doskonałą zabawą 
– co znalazło przełożenie w przyjaźni 
łączącej bohaterów. Z kolei więź pomię-
dzy Normanem Newlanderem i jego 

żoną to jeden z piękniejszych obrazów 
miłości: ogromnej, pełnej poświęcenia 
i szacunku. Uwagę przykuwa również re-
lacja Sandy’ego z córką. Mindy Kominsky  
(w tej roli Sarah Baker) bywa dla swojego 
ojca tym, kim on powinien być dla niej. 
Metamorfoza bohaterki to przykład na to, 
że do normalnego funkcjonowania nie-
zbędne jest wyznaczenie własnych granic 
i oddzielenie ich grubą kreską.

Malarskie odniesienie na początku 
tekstu znajduje uzasadnienie nie tylko 
ze względu na pewien wyeksploatowany 
schemat, który powtarza się w wielu wy-
tworach kultury audiowizualnej. Postaci 
są barwne i kolorowe, a sceneria prezen-
towanych obrazów ma wiele wspólnego 
z kiczowatym zachodem słońca, który 
można kupić w każdej nadmorskiej miej-
scowości. Nie jest to jednak metafora o ne-
gatywnym zabarwieniu. „The Kominsky 
Method” to naprawdę przyjemny dla oka 
i umysłu obrazek, dzięki któremu moż-
na oswoić się z trudnym dla niektórych 
tematem starości. ■
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Świat czterech ścian w filmie „pokój”

FILM

Wyobraźmy sobie świat wielkości pokoju. Takiego, w którym jest miejsce na łóżko, szafę, 
kawałek kuchni, toaletę. Poza nim nie ma nic. Żyjemy tam dzień, tydzień, miesiąc, rok. 
Filmowa Joy Newsome spędza w nim pięć lat. W wieku 17 lat zostaje porwana przez 

mężczyznę i jest przez niego więziona. Film „Pokój” (ang. „Room”) to ekranizacja powieści Emmy 
Donoghue o tym samym tytule.

Niemal 28 proc. zaginięć ludzi w USA 
pozostaje niewyjaśniona. Wiele z nich 
to porwania. Tę tematykę porusza film 
Lenny’ego Abrahamsona. Swoją premierę 
miał 4 września 2015 roku, podczas Tel-
luride Film Festival. W Polsce premiera 
filmu odbyła się 16 października tego sa-
mego roku, w ramach 31. Warszawskiego 
Międzynarodowego Festiwalu Filmowe-
go, na którym obraz otrzymał nagrodę 
publiczności dla filmu fabularnego.

Choć niektóre zawarte w produkcji 
wątki przypominają historię elisabeth 
Fritzl, która spędziła 24 lata w piwnicy 
swojego domu, gdzie wiele razy została 
zgwałcona przez ojca, co doprowadziło 
do narodzin siedmiorga dzieci i jednego 
poronienia, to twórcy filmu zaznaczają, 
że historia ta nie miała wpływu na „Pokój” 
i nie była inspiracją do jego powstania.

Porwana i gwałcona przez porywacza 
Joy Newsome (w tej roli Brie Larson) 
w pokoju rodzi i wychowuje syna. Tłu-
maczy mu, że to pokój jest całym światem 
i nie ma poza nim nic. Tym pokojem jest 

niewielki kontener, w którym bohatero-
wie spędzają kolejne dni. Joy kilkukrot-
nie próbuje uciec, jednak każda z prób 
kończy się niepowodzeniem. Ratunkiem 
dla niej jest dziecko. To ono i tylko ono 
może być oknem na świat. Małego Jac-
ka zagrał Jacob Tremblay i za swoją 
rolę otrzymał nagrodę Critics’ Choice 
w kategorii najlepszy młody aktor. Był 
absolutnie prawdziwy i przekonujący. 
Zarówno wtedy, gdy odgrywał sceny, 
w których mama przekazywała mu in-
formacje o tym, że świat jest większy, 
jak i wtedy, gdy Jack poznawał świat już 
poza pokojem.

Rola, w którą wcieliła się Brie Larson 
do łatwych nie należała, ale aktorka ab-
solutnie podołała wyzwaniu i nie jestem 
w stanie sobie wyobrazić innej osoby 
w tej roli. Brie była na tyle dobra, że ame-
rykańska akademia filmowa za tę rolę 
przyznała jej Oscara. W tej samej kategorii 
otrzymała też Złotego Globa. Zagrała 
mamę, którą jako widz szybko polubiłem.

Na uwagę zasługuje też wszystko to, 
co działo się po uwolnieniu z kontenera. 
Tu Joy poznajemy w roli córki. Pięć lat 

życia w całkowitym odcięciu od znajo-
mych, przyjaciół i rodziny, to okres, który 
drastycznie zmienia relacje między tymi 
osobami, a poukładanie ich na nowo 
jest dla obu stron nie lada wyzwaniem. 
Podczas szukania odpowiedzi na pytanie: 
„Jak to mogło się stać?” dochodzi do wielu 
kłótni, bo znalezienie tej jednej właściwej 
nie jest łatwe.

Najbardziej przejmującą sceną jest 
moment, gdy po pewnym czasie w eskor-
cie policji Jack i Joy odwiedzają „pokój”. 
Miejsce, które chłopcu wydawało się być 
bardzo dużym, staje się wtedy niezwy-
kle małe. To samo wrażenie ma widz. 
Ten efekt, jest zasługą Dannyego Co-
hena, który stanął za kamerą i Nathana 
Nugenta, odpowiadającego za montaż. 
Oklaski należą się jednak całej ekipie 
produkcyjnej, bo robienie zdjęć w tak 
małej przestrzeni wymaga opanowania 
tej sztuki niemal do perfekcji.

Dramat Lenny’ego Abrahamsona nie-
sie ze sobą olbrzymi ładunek emocji. 
Film wzrusza nie jeden raz i jest historią, 
która (niestety) w jeszcze większej skali 
wydarzyła się naprawdę. ■
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Utraciłeś lub obniżono ci 
PRAWO

Co robić w takim przypadku? Gdzie zwrócić się o pomoc? Czy po złożeniu odwołania może 
być gorzej, tj. czy organ, do którego się odwołamy może orzec jeszcze bardziej na niekorzyść 
składającego odwołanie? To najczęściej zadawane pytania, na które warto znać odpowiedzi. 

Najczęściej pierwszą myślą jest chęć zwrócenia się do prawnika, który dalej zajmie się tą sprawą 
i wyegzekwuje „sprawiedliwe orzeczenie”,  jednak to zwykle kosztuje.
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W ostatnim czasie zadziwiająco wiele osób ze stopniem niepeł-
nosprawności zwróciło się do mnie o pomoc prawną w sprawie 
odwołania się od decyzji komisji orzekającej o stopniu niepełno-
sprawności. Trudno powiedzieć, skąd takie nasilenie tego rodzaju 
problemów, nie są mi znane żadne nowe przepisy, z których wyni-
kałaby konieczność zaostrzenia rygorów oceny, podczas orzekania 
o stopniu niepełnosprawności. Tak czy inaczej, każda z osób po-
siadająca którykolwiek stopień, poddawana jest okresowej ocenie 
komisji orzekającej i może w związku z tym poczuć się skrzywdzona 
niekorzystną dla niej decyzją. Przypadki z jakimi w większości się 
spotkałem, moim zdaniem nie wymagały szczególnej ingerencji 
czy też specjalnej pomocy prawnika, większość osób proszących 
mnie o pomoc z pewnością byłaby w stanie sama złożyć odwołanie, 
osiągając pozytywny rezultat. Mając jednak na względzie zwięk-
szającą się liczbę osób z podobnym problemem, nasilającą się falę 
odbierania lub zmiany stopnia niepełnosprawności na niższy, 
warto zapamiętać kilka wskazówek, które pomogą samodzielnie 
dochodzić swoich praw.

po pierwsze: Nie należy obawiać się, że odwołanie przyniesie 
gorszy skutek. Kodeks Postępowania Administracyjnego jasno 
nam mówi, że osoba odwołująca się nie może wskutek odwołania 
stracić tego co już ma. Czyli gorzej nie będzie, bo zgodnie z prawem 
nie może być (wyjątek: orzeczenie takie może być na niekorzyść 
odwołującego, gdy zaskarżona decyzja narusza prawo lub interes 
społeczny, co praktycznie trudno sobie wyobrazić, osobiście nie 
spotkałem się z takim przypadkiem – czyli przepis raczej martwy).

po drugie: Należy pamiętać, że czas na złożenie odwołania jest 
ograniczony i najczęściej wynosi 14 dni (warto jednak przeczytać 
pouczenie mieszczące się zwykle pod wydaną decyzją, tam jest 
dokładne wskazanie terminu). W tym czasie należy wysłać listem 
poleconym (najlepiej za potwierdzeniem odbioru) lub dostarczyć 
osobiście pod właściwy adres nasze odwołanie (na kopii żądając 
potwierdzenia faktu dostarczenia).

po trzecie: Miejscem właściwym do złożenia odwołania jest organ 
wydający nam decyzję, z którą się nie zgadzamy. Za pośrednictwem 
tego właśnie organu, odwołanie trafia do organu nadrzędnego, 
odwoławczego. Zwykle jest to Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności, który przekazuje nasze odwołanie do Wo-
jewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

po czwarte: Odwołanie nie wymaga szczególnego uzasadnie-
nia, wystarczy, że nie podoba nam się otrzymane orzeczenie i nie 

stopień niepełnosprawności? 

marek roberT PilichoWski

zgadzamy się z nim. Warto również podkreślić, że składanie 
odwołania jest bezpłatne (nie licząc znaczka na list, jeśli 
decydujemy się na drogę listową przekazania odwołania).

po piąte: Odwołanie musi zawierać niezbędne, określone 
prawem informacje: 

1. nasze dane (nazwisko, adres), 
2. oznaczenie organu, do którego kierowane jest odwołanie 

(tu najlepiej napisać Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Nie-
pełnosprawności za pośrednictwem Powiatowego Zespołu  
ds. Orzekania o Niepełnosprawności),

3. numer sprawy (jest umieszczony w widocznym miejscu 
na decyzji, którą już otrzymaliśmy), 

4. faktyczna treść odwołania (czyli czego tak naprawdę 
chcemy i dlaczego uważamy, że tak powinno być), 

5. własnoręczny podpis.
Warto pamiętać, że od konkretnej decyzji odwołać możemy 

się tylko raz. Jeśli organ odwoławczy podtrzyma nieprzychylną 
nam decyzję, pozostaje już tylko Sąd Powszechny. Tam jednak 
może zdarzyć się zarówno decyzja poprawiająca naszą sytuację, 
jak również pogarszająca tę, w której już jesteśmy. Czyli Sąd 
może orzec na naszą niekorzyść jeszcze bardziej niż to zrobił 
organ orzekający za pierwszym razem. Jeśli jednak jesteśmy 
pewni swego, nie trzeba się martwić i należy złożyć pozew  
do sądu. Sądy w swej mądrości bardzo obiektywnie oceniają 
sytuację i z praktyki wiem, że warto walczyć do końca.

Jak widać, odwołanie się od niekorzystnej dla nas decyzji 
nie jest niczym skomplikowanym i każdy, kto czuje się skrzyw-
dzony taką decyzją, jest w stanie odwołać się od niej sam, bez 
pomocy prawnika. ■
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od marca wypłaty z programu „Mama 4+”
PRAWO

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Dzięki 
nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają nie-
zbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do otrzymania świadczenia. Na program 

„Mama 4+” w projekcie budżetu państwa na 2019 rok zarezerwowano ponad 801 mln złotych.
Gospodarzem projektu ustawy jest Mi-

nisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej. Przyjęte przepisy to spełnienie 
obietnicy złożonej w kwietniu ubiegłego 
roku przez premiera Mateusza Morawiec-
kiego.

dla kogo „Mama 4+”?
Celem projektowanych przepisów jest 

zapewnienie dochodu osobom, które zre-
zygnowały z zatrudnienia lub go nie pod-
jęły ze względu na wychowywanie dzieci 
w rodzinach wielodzietnych.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające 
będzie mogło być przyznane matce, która 
urodziła i wychowała co najmniej czworo 
dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka 
albo porzucenia dzieci przez matkę – ojcu, 
który wychował co najmniej czworo dzie-
ci. O świadczenie będą mogły ubiegać się 
osoby, które nie posiadają niezbędnych 
środków do życia i osiągnęły wiek emery-
talny. W przypadku kobiet to 60 lat, męż-
czyzn – 65 lat.

Środki z programu przysługiwać będą  
wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce 

i mającym (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośro-
dek interesów życiowych na terytorium 
naszego kraju – przez co najmniej 10 lat. 
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające 
będzie mogło być przyznane obywatelom 
Polski lub osobom mającym prawo po-
bytu lub prawo stałego pobytu w Polsce 
bądź obywatelom państw członkowskich 
Unii europejskiej, państw członkowskich 
europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (eFTA) lub cudzoziemcom legal-
nie przebywającym na terytorium Polski. 
Uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie 
związane z wcześniejszym opłacaniem skła-
dek na ubezpieczenia społeczne.

Po wejściu w życie nowych przepisów 
osoby spełniające kryteria będą mogły 
złożyć wniosek do Prezesa Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w celu uzyskania prawa do świadczenia. 
W przypadku, gdy osoba zainteresowana 
pobiera już świadczenie niższe od najniż-
szej emerytury, świadczenie rodzicielskie 
będzie uzupełniać pobierane świadczenie 
do kwoty najniższej emerytury (od 1 marca  

2019 r. 1100 zł). Natomiast w przypad-
ku osoby nie mającej prawa do żadnego 
świadczenia, wysokość rodzicielskiego 
świadczenia uzupełniającego odpowiadać 
będzie tej kwocie. Zanim dojdzie do jego 
wypłaty, Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego zbada m.in. sytuację dochodową 
danej osoby.

Szacuje się, że z nowych przepisów sko-
rzysta ok. 65 tys. osób, które dziś nie mają 
prawa do emerytury lub renty oraz 20,8 tys. 
osób, które pobierają świadczenia poniżej 
poziomu najniższej emerytury.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające 
będzie corocznie waloryzowane. ■

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej

Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
poz. 591) wdrożyła przepisy Ue, dotyczące 
zasad przewożenia dzieci w pojazdach sa-
mochodowych.

Zniknęło kryterium wieku dziecka, 
a pozostało jedynie kryterium wzrostu, tj. 
poniżej 150 cm. Tak więc również dziecko, 
które ukończyło 12 lat, a jednocześnie nie 
osiągnęło wymaganego wzrostu, powinno 
być przewożone w foteliku bezpieczeństwa 
lub urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.

Gdy na rynku pojawiły się właśnie urzą-
dzenia przytrzymujące, skracające w pe-
wien sposób pasy bezpieczeństwa, wśród 
osób chcących przewozić swoje pociechy 
w ten sposób pojawiły się wątpliwości: „czy 
nie dostanę mandatu za brak fotelika?”.

– Kierujący, przewożący dziecko i uży-
wający właśnie urządzenia przytrzymu-
jącego nie popełnia wykroczenia, o ile 
stosuje urządzenie zgodnie z instrukcją 
oraz zakresem wagowym dziecka – mówi 
kom. Wojciech Skrobotun, z-ca Naczelnika 
Wydziału Ruchu Drogowego KMP w elblą-
gu. – Urządzenie to spełnia warunki okre-

ślone przy przewozie dzieci określonymi 
kategoriami pojazdów pod warunkiem, 
że posiada odpowiedni znak homologacji.

Nie zmienia to faktu, iż urządzenia te 
zgodnie z ich instrukcją pozwalają prze-
wozić w ten sposób dzieci, których waga 
przekracza już 15 kilogramów. Do tego czasu 
dziecko powinno być przewożone w fote-
liku ochronnym. Ponadto z konstrukcji 
fotelika wynika to, iż jest on dodatkowym 
zabezpieczeniem dziecka szczególnie, gdy 
podróżuje ono starszym autem niewyposa-
żonym w dodatkowe systemy bezpieczeń-
stwa, jak chociażby kurtyny powietrzne. ■

Na rynku pojawiły się urządzenia zastępujące fotelik ochronny. Ze strony użytkowników 
pojawiły się natomiast pytania czy jest to dopuszczalne i czy używanie takiego urządzenia 
nie będzie skutkowało mandatem w razie drogowej kontroli.

Czy dostanę mandat, gdy w samochodzie nie będę mieć fotelika?

krzyszToF noWacki
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waloryzacja emerytur i rent 
PRAWO

Od 1 marca wzrosną emerytury, renty oraz dodatki wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Świadczenia podlegają waloryzacji z urzędu, jeżeli ich wypłata była wstrzymana – po 
jej wznowieniu. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysoko-

ści swojego świadczenia, a środki w wyższej kwocie otrzymają w dotychczasowym terminie wypłaty.
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co to jest waloryzacja?
Waloryzacja to podnoszenie wyso-

kości świadczeń, aby zachowały realną 
wartość. Zasady waloryzacji są zwią-
zane z sytuacją gospodarczą kraju,  
m.in. z inflacją oraz wzrostem gospodar-
czym. Waloryzacja świadczeń dokony-
wana jest zawsze 1 marca danego roku 
na podstawie wskaźników ogłaszanych 
przez GUS pod koniec lutego.

W tym roku od 1 marca emerytury 
i renty zostaną objęte waloryzacją kwo-
towo-procentową. Oznacza to, że każ-
de świadczenie zwiększamy o taki sam 
procent, z zastrzeżeniem, że kwota pod-
wyżki nie może być mniejsza niż 70 zł 
brutto. Minimalna kwotę 70 zł brutto 
zyskają osoby, których świadczenie nie 
przekracza 2 147,30 zł brutto. Natomiast 
wszystkie świadczenia powyżej tej kwoty 
zostaną przeliczone przy użyciu wskaź-
nika waloryzacji. Szacuje się, że w 2019 r. 
wskaźnik waloryzacji wyniesie aż 103,26 
procent.  

Uwaga: Osoby, które nie mają prawa 
do minimalnej emerytury, nie otrzyma-
ją gwarantowanej podwyżki 70 zł, ich 
świadczenie zostanie przeliczone przy 
użyciu wskaźnika waloryzacji. Niezbęd-
nym warunkiem decydującym o prawie 
do minimalnego świadczenia emerytal-
nego jest zgromadzenie odpowiedniego 
stażu pracy: kobiety 20 lat składkowych 
i nieskładkowych, mężczyźni – 25 lat 
składkowych i nieskładkowych. 

co to jest wskaźnik waloryzacji?
Wskaźnik waloryzacji to średnio-

roczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w poprzednim roku 
kalendarzowym, który jest zwiększany 

– na czym polega, ile wyniesie

anna ilUkieWicz

o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu 
przeciętnego wynagrodzenia w poprzed-
nim roku kalendarzowym. Wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych jest 
liczony ogółem albo tylko dla gospo-
darstw domowych emerytów i rencistów.

jakie świadczenia podlegają wa-
loryzacji?

Waloryzacji podlegają wszystkie 
świadczenia emerytalno-rentowe, do któ-
rych prawo powstanie do końca lutego 
2019 r.  Natomiast jeżeli wypłata świad-
czenia jest wstrzymana (np. w związku 
z osiąganiem przychodu ponad 130 proc. 
przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia lub w związku z kontynuowaniem 
zatrudnienia bez rozwiązania stosunku 
pracy), świadczenie zostanie zwalory-
zowane z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Od 1 marca wzrosną także najniższe 
gwarantowane świadczenia emerytalno-
-rentowe:

● emerytura, renta z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy, renta rodzinna, 
renta socjalna: z kwoty 1029,80 zł brutto 
do 1100 zł brutto (o 70,20 zł),

● renta z tytułu częściowej nie-
zdolności do pracy: z 772,35 zł brutto  
do 825 zł brutto (o 52,65 zł),

● w przypadku renty z tytułu częściowej 
niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej  
III grupy gwarantowana minimalna 
podwyżka z tytułu waloryzacji wyniesie  
52,5 zł brutto,

● w przypadku osób pobierających 
emeryturę częściową: kwota z tytułu 
waloryzacji nie będzie mogła być niższa 
niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 35 zł,

● w przypadku kobiet pobierających 
okresowe emerytury kapitałowe: regu-
lacje projektowanej ustawy przewidu-
ją proporcjonalny podział minimalnej 
gwarantowanej podwyżki świadczenia, 
w stosunku do wysokości emerytury 
z FUS i wysokości okresowej emerytury 
kapitałowej, w łącznej kwocie tych eme-
rytur.

Wzrośnie również kwota świadcze-
nia przedemerytalnego z 1070,99 zł 
do 1140,99 zł brutto.

wskaźnik waloryzacji emerytur 
i rent na przestrzeni lat 

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent 
w 2018 roku był wyższy aniżeli w 2017 
roku i wynosił 2,98 proc. W marcu 2017 
emerytury i renty wzrosły zaledwie 
o 0,44 proc., przy czym rząd zwaloryzo-
wał najniższe świadczenia o minimum 
10 zł.  W 2016 roku waloryzacja wynosiła  
0,24 proc. Wtedy rząd wprowadził jed-
norazowy dodatek (od 50 do 400 zł). 
Z kolei w 2015 roku waloryzację pro-
centową zastąpiła procentowo-kwotowa  
– minimum 36 zł. W 2014 roku walory-
zacja wynosiła 1,6 proc. Ciekawostką jest  
rok 2012, kiedy to waloryzacja była  
kwotowa: 71 zł dla każdego świadczenio-
biorcy. ■  



zaktualizuj swoje dane
WAŻNe

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych przypomina 
o obowiązku aktualizacji 

danych. Należy to zrobić nie-
zwłocznie w przypadku zmiany 
nazwiska, adresu zamieszkania 
lub adresu do korespondencji 
przez osoby pobierające świad-
czenia lub upoważnione do od-
bioru świadczeń.
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zmiany w prawie alimentacyjnym. 
PRAWO

W 2019 roku zaczynają obowiązywać zmiany w tzw. pakiecie alimentacyjnym, które mają 
zapewnić bardziej skuteczną egzekucję tych świadczeń. Dzięki nowym przepisom ko-
mornicy sądowi będą sprawniej pozyskiwać informacje z ZUS-u o dochodach dłużników,  

a organizatorzy robót publicznych będą mieli obowiązek zatrudniać w pierwszej kolejności rodziców 
zalegających z alimentami.
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Firmy, które zatrudnią „na czarno” dłużni-
ków alimentacyjnych, albo część pensji będą 
im wypłacać „pod stołem” (w ten sposób dłuż-
nik unika płacenia alimentów), zapłacą kary 
grzywny – od 1500 zł do nawet 45 000 zł (przed 
zmianami wynosiły one od 1000 zł do 30 000 zł). 
Prezydent Andrzej Duda rządową nowelizację zakła-
dającą aktywizację dłużników alimentacyjnych pod-
pisał pod koniec minionego roku. Ustawa obowiązuje 
od stycznia, ale część zmian wejdzie w życie w drugiej 
połowie roku. Od października 2019 roku zmieni się 
kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego z 725 do 800 zł. Dzięki 
zmianie ok. 60 tys. osób będzie mogło skorzystać 
ze świadczeń.

Ściągalność zobowiązań dłużników alimentacyj-
nych wobec Skarbu Państwa (z tytułu wypłaconych 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego) wzrosła 
na przestrzeni ostatnich trzech lat o blisko 100 proc. 
– z niecałych 13 proc. w 2015 r. do 33 proc. w 2018 
r. To jednak wciąż za mało, dlatego konieczne były 
zmiany w prawie.

Dodatkowo wprowadzono rozwiązania, dzięki 
którym komornicy sądowi będą mogli sprawniej 

otrzymywać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacje o dochodach 
uzyskiwanych przez dłużników alimentacyjnych. W jaki sposób? Komor-
nicy będą uzyskiwali te informacje drogą elektroniczną – z comiesięczną 
aktualizacją w przypadku zmian. Organy egzekucyjne będą mogły także 
prowadzić egzekucje z diet, z tytułu podróży służbowych otrzymywanych 
przez dłużników (do 50 proc. tych diet). ■

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

co nowego?

W najbliższym czasie rozpocznie się wysyłka informacji PIT do wszystkich na-
szych świadczeniobiorców. Wysyłane będą również decyzje o waloryzacji świadczeń 
emerytalno-rentowych. Z uwagi na ten fakt, prosimy o jak najszybsze dokonanie 
aktualizacji danych. Zagwarantuje to, że wszystkie dokumenty dotrą do naszych 
klientów bez zbędnej zwłoki.

Aktualizacji danych dokonać można osobiście w placówce ZUS-u, poprzez Plat-
formę Usług elektronicznych oraz pisemnie poprzez korespondencję listowną. ■

anna ilUkieWicz
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Na powstawanie i rozwój wielu cho-
rób człowiek nie ma wpływu, mają one 
bowiem podłoże genetyczne, zdecy-
dowanej większości schorzeń można 
jednak skutecznie zapobiegać. Należą 
do nich m.in. cukrzyca, niektóre nowo-
twory, miażdżyca, zmiany zwyrodnie-
niowe oraz zaburzenia metaboliczne 
– są to choroby cywilizacyjne, wyni-
kające z zanieczyszczenia środowiska, 
zbyt szybkiego tempa współczesnego 
życia, złego odżywiania i siedzącego 
trybu życia. Kluczem do dobrego zdro-
wia jest zachowanie równowagi między 
prawidłowym sposobem odżywiania, 
odpowiednią dawką aktywności fizycz-
nej a wypoczynkiem, czyli czasem re-
generacji organizmu.

– Dopiero zachowanie harmonii po-
między tymi poszczególnymi elementa-
mi daje nam gwarancję tego, że możemy 
oczekiwać od nas dłuższego i lepszego 
życia – mówi agencji informacyjnej 
Newseria dr Robert Śmigielski, specja-
lista ortopedii i traumatologii.

Aktywność fizyczna powinna być 
dobrana do możliwości organizmu. 
Wysiłek nie musi być bardzo inten-
sywny, ważne jednak, by był regular-
ny. Zdrowa dieta nie musi oznaczać 
dużych wyrzeczeń, czasami wystarczy 
zmienić kilka nawyków, aby zmniejszyć 
ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyj-
nych. Codzienny jadłospis powinien 
być zbilansowany w takim stopniu, 
by dostarczać organizmowi wszystkich 
niezbędnych składników odżywczych, 
a jednocześnie nie szkodzić. Podstawą 
jest ograniczenie spożywania tłusz-
czów nasyconych, obecnych w mięsie 
oraz nabiale.

– Dieta, która może nas uchronić 
przed różnego rodzaju problemami, 
może być przyjemna, ale pamiętajmy 

Sen, aktywność fizyczna 

ZDROWIe

Dłuższy sen zapewnia organizmowi niezbędną regenerację, regularna aktywność fizyczna, 
niekoniecznie równoznaczna z dużym wysiłkiem, zapewnia utrzymanie stałej masy ciała. 

Dieta powinna być zbilansowana, ale nie restrykcyjna, wystarczy zmienić słone i słodkie przekąski  
na owoce, a białe pieczywo na razowe oraz wprowadzić nawyk jedzenia śniadania, by ograniczyć 
ryzyko wystąpienia takich chorób jak miażdżyca i cukrzyca.
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o tym, że czasami trzeba będzie zmienić 
pewne nawyki, dlatego że najprostsze 
nawyki, które mamy, to są takie, któ-
re często też najbardziej nam szkodzą  
– mówi dr Robert Śmigielski.

Dobierając odpowiednie składniki, 
możemy wpłynąć na prawidłowe funk-
cjonowanie organizmu, nie tracąc przy 
tym smaku dania. Czasami wystarczy 
zamiana pewnych produktów spożyw-
czych na inne, aby odczuć pozytywny 
wpływ na zdrowie. Warto zamienić np. 
słone lub słodkie przekąski na chipsy 
przygotowywane z suszonych owoców, 
białe pieczywo można zastąpić żytnim, 
zamiast tłustego mleka stosować wersję 
odchudzoną. W ten sposób można nie 
tylko wydłużyć sobie życie, lecz także 
poprawić jego jakość. Wdrożenie od-
powiednich nawyków żywieniowych 
może pomóc także po zdiagnozowaniu 
zmian chorobowych.

– Jeżeli przestrzegamy pewnych 
zasad dietetycznych, to mamy lepsze 

ukrwienie, tym samym lepszą regene-
rację i przez to możemy sobie popra-
wić jakość funkcjonowania – mówi  
dr Robert Śmigielski.

Stan zdrowia należy kontrolować 
u lekarza, choć każdy człowiek jest 
w stanie sam zauważyć sygnały świad-
czące o tym, że w organizmie zacho-
dzą niepokojące zmiany. Do objawów 
tych należy m.in. szybsze uleganie 
zmęczeniu, gdy zadyszka pojawia się 
po przejściu znacznie krótszego dy-
stansu niż zwykle, a także zmniejszenie 
ruchomości stawów, zawroty głowy, 
marznięcie dłoni.

– Takich objawów jest bardzo wie-
le i wtedy trzeba się udać do lekarza, 
to powinien być sygnał, który sprawi, 
że pomyślimy o tym, że trzeba zrobić 
badania, udać się do lekarza, poddać 
się ocenie – przekonuje dr Robert Śmi-
gielski. ■

Źródło: newseria.pl

i zbilansowana dieta
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– Kaizn jest pierwszym na świecie 
asystentem dla aparatu słuchowego, 
wyposażonym w sztuczną inteligen-
cję. Urządzenie skupia się na codzien-
nych nawykach osoby noszącej aparat 
słuchowy. Będzie nasłuchiwało i roz-
poznawało otoczenie w celu automa-
tycznego dostosowania parametrów 
aparatu. Urządzenie nauczy się tego, 
co lub kogo w  danym środowisku 
użytkownik chce usłyszeć  – mówi 
w rozmowie z agencją informacyjną 
Newseria Innowacje Annette Mazevski 
z firmy Oticon.

Współczesne aparaty słuchowe 
potrafią przejąć pełną kontrolę nad 
tym, jakie dźwięki docierają do ucha 
pacjenta. Inżynierowie wykorzystu-
ją w tym celu technologię stosowaną 
m.in. przez producentów słuchawek 
z aktywną redukcją szumów, wypo-
sażonych w  algorytmy analizy fal 
dźwiękowych. Dzięki zastosowaniu 
sztucznej inteligencji można odfil-
trować niechciane dźwięki i usłyszeć 
wyłącznie to, co w konkretnej chwili 
chcemy usłyszeć.

Widex wykorzystuje w tym celu apli-
kację mobilną, która komunikuje się 
bezprzewodowo z aparatami z serii 
BeyOND. Takie rozwiązanie pozwala 
precyzyjnie skonfigurować zakres pra-
cy urządzenia i wybrać, jakie dźwięki 
powinny być wzmacniane, a jakie tłu-
mione. Z kolei firma Oticon stworzyła 
aparat, który nie tylko pozwoli dosto-
sowywać parametry przechwytywania 
dźwięków, ale także automatycznie 
pozna nasze preferencje i wykorzysta 
sztuczną inteligencję do przewidzenia 
tego, co chcemy usłyszeć.

Asystent słuchowy Kaizn opiera się 
na technologii działającej podobnie 

Aparat słuchowy wspomoże 
POMOCNA TeCHNIKA

Sztuczna inteligencja odmieni sposób, w jaki działają aparaty słuchowe. Nowoczesne urządzenia 
będzie można w pełni skonfigurować do potrzeb i przyzwyczajeń konkretnego pacjenta. Apa-
raty pozwolą automatycznie dopasować parametry pracy, a także odfiltrować dźwięki, których 

nie chcemy usłyszeć. Pierwszy asystent aparatu słuchowego ze sztuczną inteligencją nauczy się tego, 
co użytkownik w konkretnym otoczeniu, np. głośnej restauracji, chce usłyszeć.
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do algorytmów wykorzystywanych 
przez Spotify do przewidywania, które 
piosenki mogą nam się spodobać.

– Zebrane dane przechowywane 
w chmurze będą służyły do przewidy-
wania tego, co w przyszłości użytkow-
nik urządzenia zrobi w konkretnym 
środowisku, np. w głośnej restauracji. 
Kaizn automatycznie dostosuje para-
metry aparatu słuchowego w oparciu 
o wcześniejsze preferencje użytkow-
nika – tłumaczy ekspertka.

Podobne rozwiązanie wykorzy-
stuje również firma Starkey Hearing 
Technologies, która zaprojektowała 
inteligentne aparaty słuchowe Livio 
AI. Wystarczy sparować urządzenie 
z telefonem, aby odbierać rozmowy te-
lefoniczne, korzystać z inteligentnego 
asystenta głosowego czy otrzymywać 
powiadomienia. W przyszłości aparat 
zostanie wyposażony także w funkcję 
wykrywania upadku, która poinfor-

muje bliskich pacjenta, jeśli ten np. 
straci przytomność.

W przypadku inteligentnego asy-
stenta Kaizn największą zaletą może 
okazać się system dystrybucji. Opro-
gramowanie zostanie udostępnione 
za darmo wszystkim użytkownikom 
aparatów słuchowych Oticon Opn.

– Tylko w Stanach Zjednoczonych 
48 mln osób cierpi na jakiś stopień 
utraty słuchu. To trzecia najbardziej 
powszechna dolegliwość, zaraz po cho-
robach serca. To bardzo powszechny 
problem – twierdzi Annette Mazevski.

Według analityków z firmy badaw-
czej Credence Research globalny rynek 
aparatów słuchowych będzie rozwijał 
się w najbliższych latach w tempie  
6,4 proc. w skali roku. W 2023 roku 
wartość branży ma przekroczyć  
8,3 mld dolarów. ■

Źródło: newseria.pl 

inteligentny asystent
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Igor Sikorski Sportowcem Roku 2018 
SPORT

Rozstrzygnięto 84. Plebiscyt Przeglądu Sportowego! Tytuł Niepełnosprawnego Spor-
towca 2018 otrzymał Igor Sikorski (Start Bielsko-Biała), brązowy medalista XII Zi-
mowych Igrzysk Paraolimpijskich w Pjongczangu. Wśród nominowanych do tytułu 

byli także lekkoatleci Lucyna Kornobys (Start Wrocław) i Michał Kotkowski (Start Poznań).

W roku olimpijskim Igor Sikorski był 
jedynym paraolimpijczykiem, który zdo-
był medal podczas zimowych igrzysk. 
Brąz wywalczony w slalomie gigancie 
to pierwszy medal w narciarstwie al-
pejskim od 30 lat, po drugie pierwszy 
od igrzysk w Vancouver, ponieważ w Soczi 
skromnej reprezentacji paraolimpijczy-
ków nie udało się stanąć na podium.

Dla Sikorskiego statuetka Czempiona, 
obok brązowego krążka przywiezionego 
z Korei, jest szczególną nagrodą. Gala 
Mistrzów Sportu jest bowiem takim wy-
darzeniem, w jakim chciałby wziąć udział 
każdy sportowiec. Zdobycie statuetki 
to marzenie, które nie spełnia się wszyst-
kim.

– Dziękuję Ministerstwu Sportu 
i przede wszystkim ministrowi Witoldowi 
Bańce. Nie byłoby tego sukcesu, także 
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gdyby nie „team” i trener Peter Matiasko. 
I życzę miłego wieczoru – powiedział tuż 
po odebraniu statuetki.

Sikorski, który stracił sprawność w wy-
niku upadku z wysokości, blisko 11 lat 
temu, jest jednym z najbardziej znanych 
parasportowców w naszym kraju. Star-
tuje na siedząco (grupa LW 11) i ściga się 
na jednej narcie, zwanej monoski. Jego 
motto życiowe „Przyszłość zaczyna się 
teraz” od lat jest niezmienne.

– Czuję się doceniony przez tę nagro-
dę. To znaczy, że moje sukcesy zostały 
zauważone. Motywują mnie do dalszej 
pracy. Jestem coraz dalej i będę jeszcze 
szedł w górę, bo czuję, że mogę – dodał.

Statuetkę Igorowi Sikorskiemu wrę-
czyła dyrektor programowa Telewizji 
Polsat Nina Terentiew oraz Joanna Ma-
zur z przewodnikiem Michałem Stawic-
kim – ubiegłoroczni zdobywcy tytułu. 
Joanna Mazur podkreśliła, że polska 

reprezentacja lekkoatletów wygrała 
klasyfikację medalową podczas Para-
lekkoatletycznych Mistrzostw europy 
w Berlinie. Jak zaznaczyła, najważniej-
sza jest jednak impreza czterolecia. 
– Upór, ciężka praca i determinacja 
dała Igorowi medal – dodała Mazur. 
Swojego zadowolenia nie krył także 
łukasz Szeliga, Prezes Polskiego Komi-
tetu Paraolimpijskiego. Szeliga w prze-
szłości startował bowiem w igrzyskach 
paraolimpijskich właśnie w narciar-
stwie alpejskim i był także trenerem 
Sikorskiego na początku jego kariery. 
Redakcja „Przeglądu Sportowego” 
do tytułu najlepszego sportowca niepeł-
nosprawnego wytypowała troje zawodni-
ków. Oprócz Igora Sikorskiego wybrano 
dwoje lekkoatletów: Lucynę Kornobys 
i Michała Kotkowskiego. ■

 paralympic.org.pl

w plebiscycie przeglądu Sportowego

PaUlina malinoWska-koWalczyk
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Ampfutbolowe kluby rosną w siłę
SPORT

Już w maju w Tbilisi, stolicy Gruzji odbędzie się pierwsza edycja ampfutbolowej Ligi Mistrzów. 
Wśród najlepszych drużyn Europy znajdzie się Gloria Varsovia. Mistrz Polski powalczy więc 
o historyczny triumf.

– Możliwość gry w europejskich pucha-
rach, a przede wszystkim w Lidze Mistrzów 
to dla nas wspaniała nagroda za cały sezon 
ciężkiej pracy – już nie może się doczekać 
Jakub Popławski, bramkarz Glorii Varsovii 
i reprezentacji Polski, z którą w 2017 roku 
zdobył brązowy medal mistrzostw europy.

Warszawski zespół po pasjonującym 
sezonie zwyciężył w czwartym sezonie 
Amp Futbol ekstraklasy i przełamał he-
gemonię Husarii Kraków, która wygrywa-
ła we wszystkich trzech wcześniejszych 
edycjach. Tym razem Gloria Varsovia 
do ostatniego meczu walczyła o tytuł 
mistrzowski z Kuloodpornymi Bielsko-
-Biała i zdobyła go, zwyciężając po golach 
Jakuba Kożucha i Kamila Krzyjszczyka 
w bezpośrednim starciu ze śląskim ze-
społem. Dzięki temu będzie pierwszym 
klubem reprezentującym Polskę w eu-
ropejskich pucharach.

– Liga Mistrzów była naszym marze-
niem, które staje się rzeczywistością. 
W Amp Futbol ekstraklasie znamy się 
z chłopakami jak łyse konie, a teraz będzie 
okazja zagrać z nowymi zespołami i spraw-
dzić się na najwyższym międzynarodo-
wym poziomie – cieszył się Krzyjszczyk 
po odebraniu medalu dla mistrza Polski.

O organizację pierwszego turnieju Ligi 
Mistrzów ubiegali się Irlandczycy (Cork), 
Turcy (Ankara) i Gruzini (Tbilisi). Osta-
tecznie zawody odbędą się na Kaukazie. 
Kandydaturę Tbilisi mocno wspierał Gru-
ziński Związek Piłki Nożnej, na którego 
zjazdach przedstawiciele ampfutbolu 
mają głos wyborczy.

– Wierzę, że projekt ampfutbolowej 
Ligi Mistrzów pomoże w rozwoju piłki 
klubowej w całej europie, w tym rów-
nież w Polsce. Cieszę się, że w organizację 
pierwszej edycji zaangażowała się nie 
tylko UeFA, ale też Gruziński Związek 
Piłki Nożnej, który mocno wspiera tam-
tejszy ampfutbol – mówi Mateusz Widłak, 
prezes eAFF (europejskiej Federacji Amp 
Futbol) i Amp Futbol Polska. 

Liga Mistrzów ma na celu rozwój dys-
cypliny w europie, co będzie skutkowało 
pojawieniem się nowych klubów i lig. 
W europie ampfutbol uprawiany już jest 
w 16 krajach, ale tylko w sześciu z nich pro-
wadzone są rozgrywki ligowe. Amp Futbol 
ekstraklasa organizowana jest od 2014 
roku z udziałem 4-5 klubów. Ze względu 
na brak takich zawodów w Niemczech 
gościnnie w polskiej lidze grał również ze-
spół Anpfiff Hoffenheim. Wizja gry w Lidze 
Mistrzów sprawiła jednak, że powstają ko-
lejne zespoły, w tym w Niemczech, Francji 
i Azerbejdżanie.

– Do Tbilisi na zawody Ligi Mistrzów 
jedziemy po wygraną, tak jak każdy 
z sześciu zespołów. Nie wyobrażam so-
bie, że ktoś z uczestników miałby inną 
motywacje – mówi Mateusz Szczepaniak, 
trener Glorii Varsovii.

Oprócz mistrzów Polski w turnieju 

zagrają everton FC (w lidze angielskiej 
grają również ampfutbolowe sekcje Man-
chesteru City, Arsenalu Londyn czy Por-
tsmouth FC), Cork City (ampfutbolowa 
sekcja dużego klubu z Irlandii), Osman-
lispor Ankara (Turcja), Dinamo Ałtaj (Ro-
sja) i gospodarze z AFC Tbilisi (Gruzja). 
Mecze Ligi Mistrzów eAFF 2019 rozegra-
ne zostaną 25 i 26 marca w Tbilisi. Sześć 
zespołów zostanie podzielonych na dwie 
trzyzespołowe grupy. Spotkania tej fazy 
zostaną rozegrane pierwszego dnia tur-
nieju. Nazajutrz zaś odbędą się półfinały, 
mecz o piąte miejsce, mecz o trzecie miej-
sce i wielki finał.

Wszystkie mecze Ligi Mistrzów eAFF 
będą transmitowane w internecie  
przez eAFF. ■

Informacja nadesłana
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z pasją na wózku

pasjoNaci

Interesuje się wszystkim co dotyczy człowieka. W wolnej chwili robi to co każdy z nas – serfuje po 
internecie, czyta książki i słucha muzyki. Jednak jest w tym wszystkim osobą ponadprzeciętną. 
Kim i jaki jest autor popularnego bloga DooKoła Psychopedagogiki?

Paweł Borowiecki to 32-letni miesz-
kaniec Radomia. Z zawodu odda-
ny terapeuta i pedagog. Urodził się 
z przepukliną oponowo-rdzeniową, 
więc od dziecka porusza się na wózku 
inwalidzkim. Jego niepełnosprawność 
nie przeszkodziła mu jednak w drodze 
na sam szczyt.

zacznijmy od początku drogi, 
a więc od szkoły podstawowej.

Swoją edukację szkolną rozpoczą-
łem w latach 90., w czasach, w których 
dopiero zaczynało kształtować się po-
jęcie integracji oraz koncepcja edukacji 
dzieci z niepełnosprawnościami wraz 
z dziećmi pełnosprawnymi. Początki, 
jak to zwykle bywa, były dość trud-
ne. W moim przypadku były to przede 
wszystkim bariery architektoniczne, 
lecz dzięki wsparciu wielu życzliwych 
osób, które spotkałem na swojej drodze 
oraz pomocy mojej rodziny, udawało 
mi się je pokonać. Można stwierdzić, 
że miałem i mam cały czas szczęście 
do ludzi, gdyż w swoim życiu nie spo-
tkałem się z silnymi przejawami dys-
kryminacji lub nietolerancji wobec 
mojej osoby.

Skąd zrodziła się w panu pasja 
niesienia pomocy?

Odkąd pamiętam zawsze interesowa-
ły mnie nauki humanistyczne, wszystko 
co jest związane z drugim człowiekiem, 
jego zachowaniami, emocjami i otacza-
jącym mnie światem. W dawniejszych 
czasach zagadnieniami tymi zajmowała 
się filozofia, a dziś są to psychologia 
i pedagogika – dziedziny, które naj-
bardziej mnie pasjonują.

czy te zainteresowania ukie-
runkowały wybór pana studiów?

Po zdaniu matury dostałem się 
na studia na kierunek Pedagogika 

Opiekuńczo-Wychowawcza i Wspo-
maganie rodziny na Politechnice Ra-
domskiej (obecnie UTH w Radomiu). 
Okres studiów wspominam jako jeden 
z najciekawszych w moim życiu. Spo-
tkałem w tym czasie wielu wspaniałych 
ludzi – zarówno koleżanki i kolegów, 
jak i wykładowców, od których bardzo 
wiele się nauczyłem. Służyli oni radą, 
pomocą i nigdy nie dawali mi w żaden 
sposób odczuć, że jestem osobą niepeł-
nosprawną; nie stosowali wobec mnie 
żadnej taryfy ulgowej, traktowali mnie 
jak każdego pełnosprawnego studenta. 
Czas spędzony na tej uczelni minął mi 
bardzo szybko. Były to studia licen-
cjackie pierwszego stopnia. Kolejne 
dwa lata spędziłem na kontynuowaniu 
studiów magisterskich na UMCS w Lu-
blinie. Tam również spotkałem wielu 
życzliwych i wspaniałych ludzi, m.in. 
mojego promotora pracy magisterskiej, 
profesora Janusza Kirenko, zajmujące-
go się zagadnieniami pedagogiki spe-
cjalnej, który również okazał się osobą 
poruszającą się na wózku.

a co po studiach? czy pojawiła 
się jakaś perspektywa pracy?

Kolejny etap studiów znów minął 
bardzo szybko i po obronie tytułu 
magistra nadeszło nowe wyzwanie – 
poszukiwanie pracy. Tak jak wielu ab-
solwentom, zależało mi na znalezieniu 
ciekawej pracy w zawodzie, w której 
mógłbym się realizować i jak najczęściej 
wykorzystywać w praktyce moje umie-
jętności oraz wiedzę zdobytą w czasie 
studiów. Niestety okazało się to bardzo 
trudne. Nie tylko ze względu na ogólny 
problem bezrobocia, lecz także na trud-
ną sytuację osób z niepełnosprawno-
ściami na rynku pracy. Istnieje wiele 
działań państwa i różnych organizacji 
mających na celu aktywizację społeczną 
i zawodową tej grupy osób, jednak naj-

większym problemem są bariery men-
talne, które często istnieją w głowach 
pracodawców. Dość często obawiają 
się oni czy osoba z niepełnosprawno-
ścią poradzi sobie na miejscu pracy, 
czy będzie odpowiednio wykwalifiko-
wana i wydajna. Boją się też czy nie 
będzie sprawiać różnych problemów 
i trudności. Tymczasem osoby te są 
obecnie coraz lepiej wykształcone, mają 
szanse studiować, rozwijać się. Nadal 
jednak brakuje powszechnej mody 
na zatrudnianie ich jako specjalistów, 
pracujących z ludźmi, wykonujących 
odpowiedzialne zadania. Często pro-
ponuje im się prace proste, mało wy-
magające, nie spełniające do końca 
ich oczekiwań.

czy te doświadczenia wzbudziły 
w panu jakąś refleksję?

Tak, analizując sytuację zauważyłem, 
że wiele osób z niepełnosprawnością 
napotyka pierwsze bariery podczas 
swojej ścieżki edukacyjnej. Większość 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
jest dostosowana do ich potrzeb, jed-
nak problem pojawia się na dalszym 
etapie kształcenia. Wiele szkół śred-
nich nie jest w wystarczającym stop-
niu przygotowana i w niedostateczny 
sposób odpowiada specyficznym po-
trzebom edukacyjnym młodzieży nie-
pełnosprawnej. Często oznacza to ich 
odizolowanie od rówieśników i może 
powodować problemy z dostępem 
do wyższego wykształcenia. Pomimo 
trudności nie poddawałem się i nadal 
szukałem pracy.

poszukiwania się ziściły? 
a może wybrał pan inną ścieżkę 
dążenia do celu?

W międzyczasie starałem się cały 
czas rozwijać swoje zainteresowania 
i podnosić kwalifikacje. Ukończyłem 
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studia podyplomowe z zakresu oligofre-
nopedagogiki i kurs języka migowego. 
Po prawie dwóch latach bezowocnego 
wysyłania CV i rozmowach z pracodaw-
cami, całkiem przypadkowo trafiłem 
na stronę internetową Stowarzyszenia 
Budujemy Przystań, które prowadzi Ze-
spół Niepublicznych Placówek Oświa-
towych Specjalnych i działa na rzecz 
dzieci i młodzieży z niepełnospraw-
nościami. Niedługo po wysłaniu CV 
i rozmowie z prezesem stowarzyszenia 
zaproponowano mi pracę na stanowi-
sku sekretarza i asystenta stowarzysze-
nia. Była to pierwsza propozycja pracy, 
którą otrzymałem.

jak wyglądała praca w Stowa-
rzyszeniu?

W Stowarzyszeniu Budujemy Przy-
stań zdobywałem swoje pierwsze do-
świadczenia zawodowe, na początku 
jako sekretarz, a potem współpracu-
jąc jako wolontariusz przy różnych 
ciekawych projektach i zadaniach. 
Wyszukiwałem kontakty do współ-
pracy ze stowarzyszeniem, starałem 
się promować je w mediach lokalnych 
i internetowych, współpracowałem z ro-
dzicami uczniów, pisałem artykuły o te-
matyce psychologiczno-pedagogicznej 
do Biuletynu Stowarzyszenia, na bloga 

oraz na stronę internetową. W 2016 r. 
zostałem nominowany przez Stowarzy-
szenie Budujemy Przystań do konkursu 
Prezydenta Miasta Radomia „Radom 
Obywatelski”, w którym otrzymałem 
wyróżnienie w kategorii Dobroczyń-
ca Roku za szczególne zaangażowanie 
w działalność placówki oraz propa-
gowanie idei wolontariatu i pomocy 
osobom z niepełnosprawnością.

Gratulacje, ale to chyba nieje-
dyne osiągnięcia na pana koncie, 
mógłby się pan nam pochwalić?

W listopadzie 2017 r. zostałem nomi-
nowany do ogólnopolskiego konkursu 
„Człowiek bez Barier” organizowanego 
przez Stowarzyszenie Integracja i portal 
niepelnosprawni.pl. Przedstawia on 
sylwetki osób z niepełnosprawnością 
z całej Polski, którzy mimo swoich dys-
funkcji i problemów zdrowotnych, są 
aktywne społecznie i zawodowo, działa-
ją na rzecz innych osób, rozwijają swoje 
pasje. Znalazłem się w półfinałowej 20 
i ostatecznie zająłem 15 miejsce. Na po-
czątku roku 2018 znalazłem się w pu-
blikacji „Lista Mocy”, która przedstawia 
100 najbardziej aktywnych i wpływo-
wych osób z niepełnosprawnością 
w Polsce z ubiegłego roku. Brałem także 
udział w wielu konkursach promują-

cych aktywność społeczną i zawodową 
osób z niepełnosprawnością. To właśnie 
z jednego z nich „Widzialni Pełnospraw-
ni w Pracy” pochodzi moje zdjęcie, które 
otrzymało wyróżnienie Jury.

wróćmy zatem do pracy w sto-
warzyszeniu, czy na tym jednym 
się skończyło?

Po prawie trzech latach współpracy 
ze stowarzyszeniem postanowiłem da-
lej się rozwijać i poszukać nowej pra-
cy związanej jeszcze bardziej z moimi 
zainteresowaniami i zawodem. Znów 
całkiem przypadkowo trafiłem na stro-
nę internetową Stowarzyszenia Nowe 
Perspektywy, którego celem jest wspie-
ranie rodzin, prowadzące do poprawy 
ich funkcjonowania, pomoc dzieciom 
oraz młodzieży pełnosprawnej i nie-
pełnosprawnej. Niedługo po rozmowie 
z panią prezes zostałem tam zatrud-
niony i zaangażowany do projektu, 
w którym prowadziłem zajęcia socjo-
terapeutyczne z młodzieżą. Poruszałem 
podczas nich tematy związane z tole-
rancją, integracją, wzajemną pomocą 
i szacunkiem. Po ukończeniu studiów 
zawsze chciałem pracować z młodzieżą 
w szkole jako pedagog, ponieważ bardzo 
lubię słuchać innych ludzi, pomagać 
im w rozwiązywaniu ich problemów 
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i dzielić się z nimi swoją wiedzą. Gdy na-
brałem nieco większego doświadczenia 
zawodowego, postanowiłem spróbować 
znaleźć pracę w szkole.

Udało się?
Udało. Nawiązałem kontakt z X Li-

ceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Stanisława Konar-
skiego. Jest to szkoła wyjątkowa, jedyne 
na Mazowszu w pełni integracyjne li-
ceum. Rozpoczęliśmy wraz z dyrektorem 
liceum panem Wiktorem Karoniem or-
ganizować dla uczniów spotkania „Włącz 
Integrację”. Podczas nich zaproszone 
osoby z niepełnosprawnością opowia-
dają o sobie, swoich pasjach i o tym, 
jak pokonują bariery oraz przełamują 
stereotypy. Spotkania te mają motywo-
wać młodzież do działania, wytrwałego 
dążenia do celu i spełniania swoich ma-
rzeń. Nasz pomysł spotkał się z dużym 
zainteresowaniem uczniów i innych 
osób spoza szkoły.

projekt godny polecenia, ale czy 
to zaowocowało czymś więcej?

We wrześniu 2017 roku moje zawo-
dowe marzenie się spełniło i zostałem 
zatrudniony w X LO na stanowisku peda-

goga specjalnego i opiekuńczego, z cze-
go się bardzo cieszę. Obecnie pracuję 
zarówno z młodzieżą niepełnosprawną, 
jak i pełnosprawną. Nasze spotkania 
„Włącz Integrację” odbywają się raz 
w miesiącu. Staram się łączyć moje obie 
prace w X LO i Stowarzyszeniu Nowe 
Perspektywy, integrując oba środowiska 
i włączając do wspólnych działań.

 
czy na horyzoncie pojawiły się 

jakieś inne projekty?
Angażuję się w wiele projektów ma-

jących na celu wspieranie osób z nie-
pełnosprawnością oraz poszerzających 
wiedzę społeczeństwa na ten temat. Pro-
muję self-adwokaturę, czyli aktywne 
uczestnictwo osób z niepełnosprawno-
ścią w życiu społecznym i kulturalnym, 
wypowiadanie się na temat ich praw 
na forum publicznym. Jestem również 
autorem kilku artykułów naukowych 
poświęconych tematyce niepełnospraw-
ności.

czym zajmuje się pan obecnie?
Aktualnie piszę pracę doktorską na te-

mat poczucia osamotnienia osób z nie-
pełnosprawnością ruchową i radzenia 
sobie z nią. Wybór tej tematyki stano-

wi efekt moich osobistych przemyśleń, 
doświadczeń, inspiracji teoretycznych 
oraz zainteresowań naukowych. Celem 
poznawczym moich badań jest poznanie 
zjawiska samotności osób z niepełno-
sprawnością, natomiast celem praktycz-
nym jest poszukiwanie i opracowanie 
skutecznych sposobów przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu i osamotnie-
niu. W swojej pracy staram się wyko-
rzystywać metodę wpływu osobistego. 
Wyrażam głębokie przekonanie i nadzie-
ję, że osoba poruszająca się na wózku, 
będąca pedagogiem jest bardziej wia-
rygodna dla osób niepełnosprawnych 
i ich rodziców. Oprócz wiedzy, dużą rolę 
odgrywa jej autentyczna osobowość, 
osobiste doświadczenia w radzeniu sobie 
z trudnościami i przykłady życiowe. Jej 
postawa może stanowić przykład i mo-
tywację dla podejmowania przez osoby 
z niepełnosprawnością różnych aktyw-
ności, działań społecznych, pokonywania 
barier, a rodzicom dawać nadzieję na to, 
iż w przyszłości ich dziecko może (przy 
odpowiednim wsparciu) z powodzeniem 
funkcjonować w społeczeństwie, reali-
zować się i spełniać swoje marzenia. ■
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