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Placówki wsparcia dziennego dla dzieci, tzw. świetlice 
środowiskowe, działają tylko w 18 proc. gmin w Pol-

sce - wynika z najnowszego raportu NIK.  

 Najwyższa Izby Kontroli podkreśliła,       
że funkcjonowanie świetlic środowiskowych po-
zytywnie wpływa na rozwój osobowości dzieci, 
ich postępy w nauce oraz kształtowanie relacji  
opartych na wzajemnej pomocy, współpracy i 

solidarności. Jednak jak podała NIK świetlice środowiskowe funkcjonują tylko w 18 proc. gmin w Polsce, co znacz-
nie ogranicza ich dostępność. Gminy, które nie utworzyły w ogóle takich placówek, wskazywały jako przyczynę 
brak środków finansowych. Argumentowały też, że na ich terenie działają świetlice szkolne. Tymczasem w ocenie 
NIK, z uwagi na specyfikę potrzeb dzieci z rodzin, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, świetlice szkolne nie są w stanie zapewnić im adekwatnej pomocy głównie z uwagi na brak moż-
liwości indywidualnej pracy z dzieckiem. Izba zwróciła uwagę, że szacunkowy roczny koszt pobytu dziecka   w pla-
cówce w skali kraju w 2015 r. wynosił jedynie niecałe 4 tys. zł. Według NIK świetlice środowiskowe zapewniają 
wychowankom wszechstronne wsparcie - począwszy od potrzeb podstawowych, jak opieka, bezpieczeństwo, wy-
żywienie, poprzez pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne w sytuacjach trudnych, aż po ciekawe zajęcia rozwojo-
we. Dzięki uczęszczaniu do placówek, dzieci lepiej się zachowują, lepiej uczą, lepiej radzą sobie w grupie rówieśni-
czej, a także odkrywają swoje silne strony, nabierają poczucia własnej wartości. Pozytywne efekty uczęszczania do 
świetlic środowiskowych były dostrzegane  i wskazywane przez same dzieci, ich rodziców i nauczycieli, którzy wzię-
li udział w badaniu ankietowym przeprowadzonym w ramach kontroli NIK. Jak wynika  z badań aż 92 proc. rodzi-
ców podopiecznych placówek było bardzo zadowolonych z pobytu dziecka w świetlicy. W opinii zdecydowanej 
większości rodziców (69 proc. ankietowanych) zachowanie ich dzieci poprawiło się.  Rodzice, którzy zauważyli 
zmiany zachowania dziecka, stwierdzali najczęściej, że dziecko stało się grzeczniejsze, osiąga lepsze wyniki w na-
uce, słucha dorosłych i wykonuje swoje obowiązki oraz nie chodzi na wagary. Dzieci uczęszczające do świetlic i 
ognisk twierdziły, że są zadowolone z możliwości pobytu w placówkach, czują się tam bezpiecznie, wiedzą, że mo-
gą liczyć na pomoc - zarówno wychowawców, jak i kolegów/koleżanek, uczą się ciekawych rzeczy, miło spędzają 
czas. O atrakcyjności zajęć świetlicowych oferowanych wychowankom świadczy też niska skala rezygnacji z zajęć 
oraz dobra frekwencja. Zdaniem NIK władze lokalne nie przykładają wystarczającej uwagi do funkcjonowania pla-
cówek. NIK zaapelowała do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie działań na rzecz promowa-
nia świetlic środowiskowych, np. poprzez informacyjną kampanię społeczną. Ponadto - zdaniem Izby - wskazane 
jest również podjęcie przez MRPiPS działań na rzecz wsparcia gmin w realizacji ustawowego obowiązku prowadze-
nia monitoringu sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkałych na terenie gminy.                                                                     Redaktor Naczelny 

dr Tomasz Grad 
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Koszty reformy edukacji 
  

Jak szacują urzędnicy, koszty wdrażania reformy edukacji w wielu miastach będą rosły z roku na rok. 

Szacuje się, że w dużych miastach jak Poznań, Wrocław czy Kraków mogą sięgnąć nawet po 20 mili-
nów złotych. 

koszty związane są głównie w z odejściami i zwolnieniami nauczycieli oraz dostosowaniem szkół do 
reformy. 

 4-go września szkoły rozpoczęły pracę w nowej rzeczywistości. Był to także pierwszy dzień 
pracy po wakacjach dla nauczycieli. Wszyscy oni muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w związku 
z zapowiadaną od ubiegłego roku reformą edukacji. Stoją za nią koszty poniesione przez samorząd, 
zwolnienia oraz przeniesienia nauczycieli, a także absurdy, za które wini się zbyt pospieszne i nieprze-
myślane wprowadzanie nowego systemu oświaty. Dochodzi do tego obawa, jak będzie wyglądała przy-
szłość szkół, zwłaszcza tych, którym już teraz brakuje uczniów. O tym, że to samorządy ponoszą koszty 
reformy, mówi się od dawna. Cyt ”Poznań na samo dostosowanie szkół do jej wymogów wydał już oko-
ło 4,5 mln złotych. A to dopiero początek. - Szacowaliśmy koszty reformy gimnazjalnej docelowo na 15 
do 20 mln złotych. Wydatki te będą oczywiście rozłożone w czasie. W tym roku na razie to ponad cztery 
miliony, zobaczymy, jak do końca roku będą wyglądały odejścia nauczycieli…..”Pieniądze potrzebne są 
również dla nauczycieli, którzy postanowili odejść ze szkół. Jest wiele sygnałów od dyrektorów, że na-
uczyciele korzystają z urlopów dla poratowania zdrowia. To również koszt dla miast jako organów pro-
wadzących. Część nauczycieli została zwolniona, część sama nie przyjęła nowych warunków pracy i sa-
ma odeszła. Niektórzy skorzystali z możliwości przejścia na emeryturę. Są też nauczyciele, którym skró-
cono etat. Kilku tysiącom nauczycielom nie przedłużono umów zawartych na czas nieokreślony. Koszty 
wygenerowane zostały również poprzez konieczność dostosowania budynków pod kątem klas młod-
szych w dotychczasowych gimnazjach lub klas starszych w podstawówkach. Te koszty będą jeszcze ro-
snąć przez najbliższe lata gdyż wiele gmin ze względów finansowych rozłożyło je w czasie. Jak się dowia-
dujemy, na razie miasta dostały wsparcie z ministerstwa na poziomie ok. 20% poniesionych nakładów. 
Są koszty i zwolnienia - ale skutki reformy to również absurdy, bo tak można określić sytuację wielu 
szkół, do których zgłosiło się tak mało uczniów klas podstawowych, że nie utworzono żadnej klasy. Moż-
na powiedzieć, że mamy szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi, ale bez klas podstawowych!! 
Stąd taki efekt. Ministerstwo poproszone o informację w tej sprawie –milczy. 

Związkowiec 
ZNP 
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Ochrona dziecka nienarodzonego 
 Rzecznik Praw Dziecka wystąpił z inicjatywą stworzenia prawnej procedury skierowania przez 
sąd na leczenie szpitalne kobiety będącej w ciąży, działającej na szkodę swojego dziecka poprzez spoży-
wanie alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych. Skonstruowany projekt ustawy 
przewiduje izolacje kobiety w ciąży, co ma na celu: zabezpieczenie jej nieurodzonego dziecka, opiekę 
lekarską nad kobietą w ciąży, pracę terapeutyczną w celu zachowania przez nią abstynencji, edukację w 
zakresie wpływu alkoholu narkotyków lub innych substancji 
psychoaktywnych na rozwój płodu. Projekt zakłada nacisk na 
sprawność i szybkość postępowania poprzez określenie: ter-
minów trwania postępowania, długości przerw w posiedze-
niach, terminów sporządzenia uzasadnienia, terminów prze-
kazania akt sądowi odwoławczemu oraz terminów na sporzą-
dzenie wywiadu środowiskowego przez zawodowe go kurato-
ra sądowego. Projekt zakłada gradację środka w postaci za-
rządzenia poddania się przez kobietę w ciąży leczeniu szpital-
nemu we wskazanym zakładzie leczniczym . 

tel. : +48 32 785 96 97 tel. kom. : +48 506 709 816 

biuro@mikaconsulting.eu 

MIKA CONSULTING Monika Sajkiewicz Sp.J 

ul. Wojkowicka 14a, 41-250  Czeladź 

biuro@mikaconsulting.eu http://www.mikaconsulting.eu/ 

            NIP: 6252349449 

mailto:biuro@mikaconsulting.eu
mailto:biuro@mikaconsulting.eu
http://www.mikaconsulting.eu/
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Tajemnicze miejsca Zagłębia                 

Sport i nie tylko –jesień 2017 

   KURIER  ZAGŁĘBIA 
Odświeżamy sucharki czyli z 

cyklu „O politykach i polityce” 

 

1.Mój wujek kandydował w 

ostatnich wyborach do sejmu.  

- Serio? I co teraz robi?  

- Nic. Wybrali go.  

2.Do domu sławnego polityka 

przychodzą dziennikarze.  

Drzwi otwiera im jego syn:  

- Twój tata jest w PSL, SLD czy 

AWS?  

- Mój tata jest teraz w WC.  

3.Dwaj mężczyźni przechodzą 

koło sejmu.  

Nagle w sejmie rozlega się głos:  

- Sto lat! Sto lat!  

Jeden z mężczyzn mówi:  

- Patrz, chyba ktoś tam ma 

urodziny.  

- Nie, wiek emerytalny ustalają.  

4. A dlaczego chce pan 

kandydować? 

- Proszę spojrzeć, co się narobiło 

w naszym kraju! Władze pławią 

się w luksusach, korupcji i 

nieróbstwie! 

- I chce pan z tym walczyć? 

- Nie! Chcę w tym uczestniczyć!  

5.Podchodzi facet do warsztatu 

samochodowego. 

- Czy mógłby mi pan przekręcić 

licznik? 

- O ile chce pan zmniejszyć? - pyta 

mechanik. 

- Nie, ja chcę zwiększyć! 

- O przepraszam pana posła, nie 

poznałem!  

6.Jaką szkołę musi ukończyć 

polityk, żeby spełnił wszystkie 

swoje obietnice? 

- Hogwart. 

 

Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” 

Organizacja Pożytku Publicznego   1% 

 
 
 
                 Co to za miejsce?  
 Odpowiedzi można nadsyłać mailowo na adres     
fundacjanaszezaglebie@onet.pl do 15.10.2017r. 
Spośród prawidłowych odpowiedzi zostanie wylo-
sowana jedna, która otrzyma nagrodę w postaci 
kosza słodyczy. 
 

Squash 

 Na pewno słyszałeś kiedyś        
o squashu, a jeśli nie – to łatwo możesz 
wyobrazić sobie, jak wygląda gra, bo 
squash to taki tenis, w którym zamiast 
do przeciwnika, odbijasz piłkę o ścianę. 
Oczywiście przeciwnik także jest – piłkę 
w squashu odbija się na zmianę i trzeba 
to robić tak, by przeciwnikowi nie udało 
się odbić piłki. Squasha trenuje się wy-
łącznie w zamkniętych salach. Ogólne 
zasady: Squash polega na odbijaniu piłki 
o ścianę w wyznaczonym polu ograniczo-
nym liniami. Linia nie liczy się do pola      

i traktowana jest jako aut (inaczej niż w tenisie). Gra rozpoczyna się serwisem, a pierwszego serwującego 
losuje się przez obrót rakiety. Następnie, serwujący serwuje aż do momentu, kiedy przegra wymianę. 
Wtedy serwis przejmuje jego przeciwnik. Taka procedura trwa cały mecz. Na początku drugiego i każdego 
następnego seta, jako pierwszy serwuje zwycięzca poprzedniego seta. Serwis jest prawidłowy, kiedy mię-
dzy innymi: w momencie uderzenia piłki serwujący dotyka częścią jednej stopy podłogi wewnątrz pola 
serwisowego, nie dotykając żadną jej częścią linii tego pola (część tej stopy może wystawać za tę linię, 
jeżeli jej nie dotyka), serwujący uderza piłkę bezpośrednio na ścianę przednią pomiędzy linię serwisu 
(środkowa linia na ścianie przedniej) i linię autu (linia górna), z wyjątkiem sytuacji, w której odbierający 
uderza piłkę z woleja, pierwsze odbicie piłki na podłodze musi mieć miejsce w ćwiartce kortu przeciwle-
głej polu serwującego. Piłka nie może dotknąć ani linii krótkiej, ani linii połowy kortu. Po prawidłowym 
serwisie, zawodnicy na zmianę uderzają piłkę do chwili, w której jednemu z nich nie udało się wykonać 
poprawnego uderzenia, co oznacza: przed drugim odbiciem piłki od podłogi (zawodnik może uderzyć 
piłkę z woleja lub po jednym jej odbiciu od podłogi), nad blachą (uderzenie w blachę lub linię nad nią jest 
błędem); bezpośrednio lub po odbiciu od ściany bocznych i/lub ściany tylnej, bez wcześniejszego dotyka-
nia podłogi lub jakiejkolwiek części ciała czy stroju uderzającego, a także jakiejkolwiek części ciała, stroju 
czy rakiety przeciwnika, poniżej linii autu - jeżeli piłka dotknie górnej linii kortu, jest piłką nieprawidłową. 
Według obowiązujących zasad gra w każdym secie toczy się do 11 punktów (wcześniej do 9 lub 15). Punk-
ty zdobywa się w każdej wymianie (system PARS – skrót od point-a-rally scoring). Przy stanie 10:10 aby 
wygrać set, jeden z zawodników musi zdobyć dwupunktową przewagę (np. 15:13). Wcześniejszy, brytyjski 
system punktowania zakładał, że punkty są zdobywane tylko przez serwującego. Gdy odbierający wygry-
wał wymianę, zdobywał jedynie prawo do serwisu. Gra w tym systemie toczyła się aż do zdobycia przez 
jednego z zawodników 9 punktów.                        

                                                                                                                                             Trener Arkadiusz Bałys 

http://kawaly.tja.pl/dowcip,moj-wujek-kandydowal-w
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http://kawaly.tja.pl/dowcip,do-domu-slawnego-polityka-przychodza
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http://kawaly.tja.pl/dowcip,dwaj-mezczyzni-przechodza
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dwaj-mezczyzni-przechodza
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dwaj-mezczyzni-przechodza
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dwaj-mezczyzni-przechodza
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dwaj-mezczyzni-przechodza
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dwaj-mezczyzni-przechodza
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dwaj-mezczyzni-przechodza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tenis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolej
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                                       Zdrowie , zdrowie, zdrowie  -  ostroga piętowa w natarciu 

 Ludzka stopa. Składa się z prawie 30 kości, utrzymuje nas w pozycji pionowej przez kilka-

dziesiąt lat życia, pozwala chodzić, tańczyć, skakać, biegać, znosi nawet kilkusetkilogramowe obcią-

żenia. Gdy jest zdrowa, działa bez zarzutu. Ale czasem pojawia się w niej ból często diagnozowany 

jako ostroga piętowa. Te osławione ostrogi piętowe to kilkumilimetrowe wyrostki kości pojawiające 

się na podeszwowej stronie kości piętowej. To prawda, istnieją w rzeczywistości, są nawet widocz-

ne na zdjęciu rentgenowskim, ale nie działają tak, jak wiele osób sobie wyobraża. Nie przebijają się 

niemal na wylot i ból przy chodzeniu nie bierze się stąd, że to prawie tak samo, jakby się miało wbi-

ty w piętę gwóźdź. Jak się więc ma ostroga do bólu pięty? Jeśli chcielibyśmy przystać na nazywanie 

omawianej dolegliwości ostrogą piętową, rozwinięcie tego miana musiałoby brzmieć: zapalenie 

przyczepu rozcięgna podeszwowego. Bo przyczyną dolegliwości bólowych jest właśnie stan zapalny, nie wyrostek kostny. Rozcięgno pode-

szwowe można sobie wyobrazić jak mocny hamak rozpięty pomiędzy piętą a palcami stopy. To pasmo tkanki łącznej odgrywa ogromną rolę w 

procesie chodzenia i bierze na siebie dużą część potężnych obciążeń powstających w czasie różnych rodzajów ruchu. Jest to mechanizm tyle 

wytrzymały, co wrażliwy i nieodpowiednie traktowanie stopy, np. nieregularnie uprawiane biegi bez wcześniejszej rozgrzewki i rozciągania 

mięśni stopy, może wywołać mikrourazy, prowadzące z kolei do podrażnień i stanu zapalnego w miejscu, gdzie rozcięgno przytwierdzone jest 

do kości piętowej. A gdzie w tym wszystkim ostrogi?- Toczący się w okolicy przyczepu rozcięgna proces zapalny powoduje, że w newralgicz-

nym miejscu tworzy się nadprogramowa tkanka kostna. To są właśnie te sławetne ostrogi piętowe. Jednak są one tylko objawem choroby, a 

nie jej przyczyną. W ogóle dyskusyjna jest bólogenność tych zwapnień zwanych ostrogami. Uważa się, że w nielicznych przypadkach mogą 

uciskać okoliczne nerwy i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu dolegliwości, ale same w sobie nie są bolesne. Schorzenie nazywane po-

wszechnie ostrogami piętowymi, czymkolwiek by nie było w pojęciu pacjentów i niektórych lekarzy, uważane jest przez tych pierwszych za 

nieuleczalne. Na forach internetowych cierpiący na bóle pięty prześcigają się w opisach nieskuteczności ordynowanego leczenia i polecają 

sposoby alternatywne, które podobno zdziałały cuda. Wśród nich przoduje owijanie pięty na noc słoniną, wkładanie do buta liśc i orzecha lub 

stukanie się w piętę trzydziestocentymetrową drewnianą łyżką codziennie wieczorem. Przyczyny złej prasy terapii „ostróg” mogą być wielora-

kie. Przede wszystkim należy postawić trafną diagnozę, tymczasem zapalenie rozcięgna podeszwowego można pomylić m.in. z zapaleniem 

kaletki okolicy ścięgna Achillesa, zapaleniem przyczepu ścięgna Achillesa, chorobą Haglunda, a do innych przyczyn bólu pięty zalicza się np. 

choroby ogólnoustrojowe, jak łuszczyca czy zespół Reitera. Nie należy zapominać również o urazach, takich jak stłuczenia kości piętowej, 

skręcenia, złamania. Diagnostyka w kierunki ostrogi piętowej powinna być poprzedzona tzw. wywiadem lekarskim, czyli określeniem m.in. 

czasu trwania dolegliwości, natężenia oraz początku wystąpienia, a także czynników, które zaostrzają bądź łagodzą przebieg choroby. Żeby 

potwierdzić lub wykluczyć diagnozę, można wykonać zdjęcie RTG, a w razie wątpliwości także badanie USG, jednak nie u wszystkich pacjen-

tów jest ono konieczne. Innym powodem powszechnej opinii o braku skuteczności leczenia tzw. ostróg piętowych może być to, że proces 

zdrowienia jest dość powolny i dojście do pełnej formy może potrwać nawet rok. Ale warto, bo z danych zamieszczonych w jednym  z amery-

kańskich artykułów na temat skuteczności terapii zapalenia rozcięgna podeszwowego wynika, że w ciągu roku leczenia nieoperacyjnego pro-

blemu pozbędzie się 90% pacjentów. Leczenie ostrogi piętowej przebiega wielotorowo: w celu likwidacji stanu zapalnego podaje się niestery-

dowe środki przeciwzapalne. Równolegle uczy się pacjenta, jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia rozciągające mięśnie, dzięki czemu bezcen-

ne struktury rozcięgna nie będą w przyszłości narażane na urazy. Na początkowym etapie stosuje się czasem na noc szyny lub tzw. taping, 

czyli specjalne opatrunki wykonywane przy pomocy plastrów, które zapobiegają sztywnieniu rozciągniętych i rozćwiczonych za dnia mięśni. 

To właśnie z powodu sztywnienia charakterystyczny dla zapalenia rozcięgna podeszwowego jest poranny ból odczuwany w czasie stawiania 

pierwszych kroków. Znamienne jest też nasilenie dolegliwości przy zadarciu w górę palców u nóg. Ważnym elementem wspomagającym le-

czenie ostróg piętowych są dopasowane do budowy i fizjologii stopy buty i miękkie wkładki podpiętowe. Do dyspozycji są również mocowane 

w obuwiu ortezy. Bardziej zaawansowanym działaniem są sterydowe zastrzyki domiejscowe, przez niektórych lekarzy wykonywane niechęt-

nie ze względu na możliwe skutki uboczne, które w rezultacie wzmagają jeszcze ból oraz podawanie domiejscowo czynników wzrostu, przy-

spieszających gojenie. Gdyby w założonym czasie wymienione wyżej działania nie przyniosły skutku, może zajść konieczność wykonania ope-

racji. Zabieg ten wymaga ogromnej precyzji, bo zdarzyć się może, że utra-

cona zostanie plastyczność łuku stopy, co upośledzi mechanizm jej działa-

nia. Przerwaniu mogą też ulec mikroskopijne połączenia nerwowe w okoli-

cach przyczepu rozcięgna podeszwowego.  Ryzyko zapalenia rozcięgna jest 

większe u osób otyłych i tych pracujących w pozycji stojącej. Wpływ na 

kondycję pięty i całej stopy ma również fakt, że około pięćdziesiątego roku 

życia zaczyna zmieniać się struktura tkanki tłuszczowej amortyzującej ura-

zy, które stają się przez to znacznie dotkliwsze. Dlatego z powodu zapale-

nia rozcięgna podeszwowego cierpią zwykle kobiety i mężczyźni powyżej 

50. roku życia. Chociaż leczenie nie daje efektów błyskawicznych, dobrze 

jest cierpliwie przeprowadzić wszelkie możliwe zabiegi nieoperacyjne.  

 dr n. zdr. Tomasz Grad 
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      Polecamy w Zagłębiu– Sosnowiec, Dąbrowa, Jaworzno  

 

 

Drugi koncert organizowany przez Piękną Sprawę ! 

Tym razem w sosnowieckim klubie Remedium zagrają dla Was : Wac Toja, PlanBe, Zeamsone 

oraz Young Igi & Pikers !! Bilety dostępne online : https://wacigiplan.evenea.pl/  

 

 

 

Belfer - znakomity monodram równie znakomitego aktora - Wojciecha Pszoniaka - na deskach Sali 

Teatralnej Pałacu Kultury Zagłębia! Sztuka w reżyserii Michała Kwiecińskiego będzie pierwszym 

spektaklem w jesiennym programie PKZ. Zapraszamy 

wszystkich wielbicieli teatru jednego aktora 20 paź-

dziernika o godzinie 18:00!  

                 Pół na pół - spektakl w reżyserii Wojciecha 
Malajkata 

Obsada: Piotr Polk oraz Piotr Szwedes 
Reżyseria: Wojciech Malajkat 

Komedia nad wyraz kryminalna. Młodzieżowy Dom 

Kultury im. Jaworzniaków Jaworzno, ul. Inwalidów 

Wojennych 2 21.10.2017 (sobota) godz. 17:00  
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Będzin dla Rodziny! 

 

Będzin dla Rodziny!! 

 W dniu 02.09.br. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie odbył się coroczny Rodzinny 
Piknik Integracyjny przeznaczony dla wszystkich mieszkańców miasta. Pomimo wyjątkowo niesprzyjającej 
aury w imprezie uczestniczyła spora ilość osób, a zabawa była niezwykle udana. W tym roku wsparcia udzieli-
li min: Oddział PTTK Będzin im. Kantora Mirskiego organizujący konkurs wiedzy o Będzinie i okolicach oraz 
Centrum Dietetyczne Natur House zapewniając bezpłatne analizy składu ciała i porady dietetyczne. Na Pikni-

ku zaprezentowały się także dwie będzińskie szkoły tańca. Szkoła Dance 4 You zaprezentowała taniec współczesny oraz przeprowadziła z 
dziećmi warsztaty stylu electro/popping. Szkoła Akcent natomiast, zaprezentowała pokaz dziecięcej pary tanecznej (samba, cza-cza, jive) oraz 
zorganizowała dla dzieciaków ogólno-ruchowe zajęcia taneczne. Na imprezie pojawił się także przedstawiciel Będzińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, który poprowadził zajęcia z zumby. Przez cały czas trwania Pikniku dzieci tworzyły piękne ozdoby z filcu i kreatywnych dru-
cików oraz z gliny. Mogły skorzystać z malowania buziek, zrobić wielkie bańki mydlane, wziąć udział w konkursach z nagrodami, rozmaitych 
konkurencjach sportowych, animacjach z chustą Klanzy, przerzucaniu balonów z wodą czy też malowaniu wielkoformatowym na stretchu. W 
tym roku w trakcie imprezy ponownie odbył się także kiermasz charytatywny na rzecz niepełnosprawnej Kasi Kośmider. Uczestnicy Pikniku 
mogli zakupić pyszne przetwory prosto z Roztocza oraz zabawki. Wszyscy uczestnicy imprezy mogli posilić się pyszną, ciepłą kiełbaską z grilla. 
Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Będzina Łukasz  Komoniewski. Organizatorem imprezy była kadra Działu Poradnic-
twa Specjalistycznego MOPS Będzin oraz Stowarzyszenie Zaczarowana Pomoc.   
 

https://wacigiplan.evenea.pl/
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Pomagamy!!! 

Fundacja prowadzi szkolenia!! 

Fundacja organizuje szkolenia stacjonarne i wyjazdowe dla szkół, instytucji publicznych, firm i organizacji na     
każdy wybrany temat. Zapewniamy kompleksową obsługę,      

Napisz lub zadzwoń!!! 
                  fundacjanaszezaglebie@onet.pl  lub Tel. 791 398 061       

Oddzwonimy i ustalimy termin szkolenia .  
Koszt szkolenia uzależniony jest od wymagań i możliwości             

zamawiającego 
Proponujemy Państwu profesjonalną organizację szkoleń dla 

Rad Pedagogicznych, firm i instytucji na miejscu lub w terenie. 
Zapewniamy kompleksową organizację szkoleń: w tym: zajęcia mery-

toryczne, poczęstunek, wyżywienie, noclegi, imprezy integracyjne, 
materiały edukacyjne. 

 szkolenia  przeprowadzane są elastycznie wg. potrzeb i możliwości 
zainteresowanych. 

                                                                    Zrealizujemy każdy temat szkolenia!!!! 
 
 

 
 
 
Społeczność szkolna, w uznaniu  zaangażowania w działania 

charytatywne i pomoc szkołom, uhonorowała naszego              
Fundatora, pana dr Tomasza Grada 

okolicznościową statuetką 
 „Przyjaciel szkoły” 
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 Nasza Fundacja organizuje pomoc dla poszkodowanych w  ostat-
nich  katastrofach pogodowych min. w  gminie Suszek i Czersk.  
Zbieramy fundusze na zakup materiałów budowlanych . Na  po-
czątku października wyjedzie transport z zakupionymi materiała-
mi. Każdy kto zechce włączyć się w pomoc za pośrednictwem na-
szej fundacji, może wpłacić   dowolną kwotę na konto:  

ING o/Czeladź: 62 1050 1269 1000 0090 7607 7032 z dopiskiem      
„Pomoc poszkodowanym”  

 

mailto:fundacjanaszezaglebie@onet.pl
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Kilka uwag nt. dochodzenia „odszkodowań” przed woje-
wódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych 
          

 Uczestnikami postępowania przed ww komisją oprócz 
wnioskodawcy (poszkodowanego pacjenta) są: przedstawiciel 
podmiotu leczniczego (szpitala) i przedstawiciel ubezpieczyciela 
(czyli podmiotu ubezpieczającego szpital). Celem postępowania 
przed komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następ-
stwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło 
zdarzenie medyczne. Zatem celem jest ustalenie wysokości 

odszkodowania (szkoda majątkowa) i zadośćuczynienia (szkoda niemajątkowa). Obowiązują tu standar-
dowe zasady funkcjonujące w prawie cywilnym czyli udowodnienia faktów, które  strony przywołują 
(art. 232 KPC - Strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów,       z których wywo-
dzą skutki prawne). Zresztą sama ustawa odsyła do wielu przepisów KPC, mających istotne znaczenie 
dla postępowania przed komisją. Oczywistym jest, że to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek udo-
wodnienia zdarzenia podmiotowi leczniczemu, które spowodowało u niego „szkodę”, co jest trudne, 
gdyż tematyka obraca się wokół zagadnień medycznych. Podstawowym materiałem jest dokumentacja 
medyczna, jednak można przywoływać inne dowody w postaci innych dokumentów czy zeznań świad-
ków. Oczywiście dopuszczalne jest, a zazwyczaj wręcz nawet konieczne, sporządzenie opinii przez bie-
głego. Możliwa jest nawet wizytacja pomieszczeń i urządzeń szpitalnych. Co dotyczy kosztów postępo-
wania przed komisją, to zryczałtowane koszty reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zry-
czałtowanej wysokości kosztów postępowania przed komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycz-
nych. W stosunku do sądowych kosztów dochodzenia odszkodowania w tej sprawie, są one bardzo ni-
skie, można stwierdzić że wręcz symboliczne. Wśród kosztów obciążających wnioskodawcę, podmiot 
leczniczy oraz ubezpieczyciela ustawodawca wylicza: opłatę w wysokości 200 zł wnoszoną przez wnio-
skodawcę, która jest zaliczana na poczet kosztów postępowania przed komisją; zwrot kosztów podróży i 
noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez komisję; wynagrodzenie za 
sporządzenie opinii przez biegłego. Wskazane koszty postępowania przed komisją ponosi: wnioskodaw-
ca – w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego; podmiot leczniczy prowadzący szpital – w 
przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym; ubezpieczyciel – w sytuacji o której mowa    w art. 67k 
ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 
poz. 417 z późn. zm.). Przywołana ustawa reguluje również procedurę odwoławczą, jak również tryb 
postępowania w przypadku stwierdzenia zdarzenia medycznego i obowiązku zaproponowania odszko-
dowania przez ubezpieczyciela, 

                                                                                                                                      adw. dr Mariusz Poślednik. 
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Remontowy wyścig z czasem 
Przekształcenie Gimnazjum nr 3 w Czeladzi  w Szkołę Podstawową nr 5  spowodowało konieczność stawienia czoła wyzwaniom, które dla 
pracowników szkoły miały charakter małej rewolucji. Przez dwa miesiące wakacji trwały prace nad przygotowaniem pomieszczeń dla przy-
szłych uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Remonty nadzorowała pani Dorota Strączek, od pierwszego września 2017r.  dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 5.  Wyremontowano trzy łazienki szkolne, trzy sale lekcyjne i korytarz – wszystko ukończono dopiero na pierwszego  
września. Efekt jest jednak imponujący – sale dla „pierwszaków”  w jasnych barwach, podłogi z paneli, oświetlenie energooszczędne, nowe 
meble i piękny wystrój, o który zadbały panie – nauczycielki nauczania wczesnoszkolnego. Szkolne toalety w ciepłych, jasnobrązowych ko-
lorach z nowoczesnym sprzętem sanitarnym i odmalowany korytarz sprawiają, że kompleks dla najmłodszych uczniów jest miejscem rado-
snym, przyjaznym i zapewniającym komfort przebywania. Długotrwały remont stanowił czas wytężonej pracy pracowniczek obsługi, które 
codziennie dokładnie sprzątały szkołę, chociaż prace remontowe trwały często do późnych godzin wieczornych. Na czwartego września 
szkoła była lśniąca, czysta, wypastowana – dokonały tego głównie panie : Elżbieta Sowińska ( woźna), Bożena Piotrowska, Iwona Kulak i 
Barbara Gajdka ( panie sprzątające), a także pan konserwator Marek Rzepiak, który kompletował i przenosił meble. Ta niezwykła ekipa 
zasłużyła na szczególne uznanie. Dzięki wytrwałości głównej księgowej, pani Joannie  Poterek i specjalisty ds. płac, pani Elżbiety Klasińskiej,  
nauczyciele i nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 5 otrzymali w piątek pierwszego wrze-
śnia wynagrodzenie. Panie czekały w placówce do dziewiętnastej  wieczorem na zakoń-
czenie operacji bankowych – bank obsługujący szkołę dopiero wtedy zmienił nazwę 
szkoły w swoim systemie, choć od kilku dni zabiegano o przyspieszenie tych operacji. 
Niektóre wydarzenia szkole miały przebieg doprawdy dramatyczny ale wszyscy czujemy 
się dumni, że wypełniliśmy właściwie swoje obowiązki i jednocześnie bardzo zmęczeni.  
Ważne, aby przy całej przemianie związanej z reformą szkoły  pamiętać o ludziach, któ-
rzy tę przemianę wykonują nie zza biurka, ale własnymi rękami. W szkole kontynuuje 
naukę młodzież w ośmiu oddziałach gimnazjalnych i rozpoczną naukę dzieci w pięciu  
oddziałach „podstawówki” – prawie 300 uczniów i uczennic. Nikt z kadry nauczycielskiej 
nie stracił pracy- wręcz przeciwnie, grono pedagogiczne jest liczniejsze. To niebywały 
sukces w świetle medialnej burzy związanej z reformą oświaty.                                                                                                                       
 
                                                                                                                     Iwona Sułkowska 
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