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Druga strona

- Gdyby Bronisław Komorowski pokazał to jakim jest naprawdę, a nie jakim chcą
go widzieć sztabowcy, gdyby to był pojedynek na autentyzm, to wydaje mi się, że
wygrałby te wybory - Donald Tusk, były premier, szef Rady Europejskiej

Kampania

AndrzejDuda

Rozmawiamy z Anną Pałęgą,
polonistką w II LO w Koszalinie i współorganizatorką akcji
edukacynej poświęconej chorobom mózgu.

Szczecinku jakoś
mocno nie lubią
Straży Miejskiej. Jedno referendum w sprawie rozwiązania tej formacji nie
doszło do skutku. Ponoć
za dużo było błędów formalnych. Nie zniechęciło to jednak inicjatorów akcji
do wznowienia zbierania podpisów poparcia. Nie oceniając
pracy strażników czy zasadności samej akcji, może powiedzieć tak: to pouczająca
lekcja zaznajamiania sie z mechanizmami demokracji. Ludzie zbierają podpisy, bo mogą i mają prawo. Władza musi
się z tym problemem uporać,
bo błędne decyzje moga skutkować później żółtą (albo
czerwoną) kartką przy urnie
wyborczej. O akcji i możliwych scenariuszach red. Rajmund Wełnic pisze na str. 8.
A wszystkim, którym dotąd
nie udało się odwiedzić naszych lokalnych muzeów
w godzinach otwarcia, proponuję: w ten weekend zajrzyjcie tam po zmroku. Przed nami wielka akcja „Noc w Muzeum” . Więcej
na www.gk24.pl a ą

Na czym polega i do kogo skierowana jest akcja?
Fundacja NeuroPozytywni
wspólnie z II Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie,
w którym pracuję, organizuje
kampanię społeczną na rzecz
osób z chorobami mózgu
pod nazwą Fabryka Empatii.
Zależy nam na dotarciu i edukowaniu ludzi młodych, ale
już na tyle świadomych, by
zrozumieć kwestie związane
z tego typu chorobami. Dlatego nasze działanie kierujemy
do uczniów wszystkich koszalińskich liceów, współpracujemy też z technikami. Chcemy
w jak najbardziej dla nich
przystępny sposób wyposażyć
ich w taką wiedzę, by w sytuacji, gdy w ich otoczeniu, rodzinie albo ich samych taka choroba dotknie, wiedzieli co robić, jak się zachować.
Jakie choroby mieszczą się
w pojęciu “choroby mózgu”.
Stwardnienie rozsiane,
alzheimer, choroba
Parkinsona, także depresja,
czy choroby związane z zaburzeniem odżywiania np. bulimia i anoreksja. Ich zakres jest
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b AnnaPałęga
bardzo szeroki. Dotyczą coraz
to większej liczby osób, w Polsce cierpi na nie 10 mln osób.
Ale są to osoby ze
zdiagnozowaną chorobą. Ilu
jest takich, o których nie wiemy, a które chorują zamknięte
w czterech ścianach? Jest to
więc już problem społeczny.
A niestety, z poziomem edukacji w tym zakresie jest kiepsko. My, z oczywistych powodów, nie będziemy zajmować
się wszystkimi z tych chorób.
Skupimy się przede wszystkim na stwardnieniu rozsianym.

zapytano w projekcie dotyczącym zawodowego wykluczenia chorych, biegła księgowa musi biegać?
Jak będzie wyglądać Fabryka
Empatii?
Działać będzie dwa dni, początek planujemy na 11 czerwca. W tym dniu na rynku
w Koszalinie zorganizowany
zostanie happening zapowiadający główną część projektu,
jakim będzie sesja edukacyjna. Zapraszamy na nią drugiego dnia. Jej głównym punktem będzie spotkanie młodych ludzi z osobami chorymi
na SM. Gościem będzie Jacek
Barzycki (muzyk rockowy, lider zespołu Gdzie Cikwiaty
dop. red.), Iza Czarnecka, jeżdżąca już na wózku, prezeska
fundacji NeuroPozytywni
oraz Jakub Walicki, wiceprezes fundacji. Będą mówić
o tym, jak wygląda życie
z chorobą, ale także o tym, jak
można z nią każdego dnia
walczyć. W czasie sesji dzięki
specjalnemu symulatorowi
o tym, o czym nasi goście będą opowiadać, będzie można
osobiście się przekonać i przeżyć to, co odczuwa chory. Takie doświadczenie pozwala lepiej zrozumieć chorego i istote
jego choroby.a
ROZMAWIAŁA
SYLWIA ZARZYCKA
ą

Coraz częściej słyszymy o tej
chorobie.
Jest problemem medycznym,
często mówi się o niej
przy okazji walki o pieniądze
na leczenie i nowe terapie, ale
SM to także problem społeczny. Chcemy pokazać, że można z nim żyć, pracować, wychowywać dzieci. Przerażają
mnie historie o osobach, które
po usłyszeniu diagnozy zwalniają się z pracy, zamykają
w domu. Bliscy też nie bardzo
wiedzą, jak się zachować.
Praca zawodowa jest w przypadku chorych na SM możliwa?
Oczywiście, choć wymaga to
pewnych uzgodnień, zmian,
choćby dostosowania czasu
pracy.
Z tym , patrząc na dzisiejszy rynek pracy i nastawienie pracodawców do osób chorych, może
być problem.
Dlatego chcemy informować
młodych, bo za kilka lat to oni
będą pracodawcami. Poza
tym wykluczenie zawodowe
chorych to dla państwa
ogromne koszty. Poza kosztami leczenia, niepracującym
trzeba wypłacać rentę. Więc
koszt choroby jest podwójny.
Ludzie, gdy będą mieli wiedzę
na temat choroby, nie będą się
jej bali. Wystarczy, jak ja mówię, „ździebełko ciepełka”, by
choroba przestała wykluczać
ze społeczeństwa. Bo czy, jak

W Głosie
Sportowyponiedziałek

Grzegorz Lipski,
a Już we wtorek, 19 maja,
odgodz. 11 do 12 wredakcji Głosu
dyżurować będzie Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa.
Gminą kieruje od16 lat. Wygląda
na to, że rządy jego są tak skuteczne idobrze oceniane przez mieszkańców, że w ostatnich i poprzednich wyborach samorządowych
nie pojawił się ani jeden kontrkandydat, który chciałby stanąć w wyborczym wyścigu zGrzegorzem
Lipskim.
Będzie świetna okazja, aby zadać
burmistrzowi pytania o różne
sprawy gminy. Każdy kto zechce
porozmawiać znim osobiście będzie mógł zadzwonić w czasie dyżuru podnumer 94 347-35-32.
Pytania można też przesłać
wcześniej naadres irena.boguszewska@gk24.pl.
My je zadamy burmistrzowi
w imieniu Czytelników .

FOT. RADOSŁAW BRZOSTEK

a Poniedziałek, 18 maja
Znowu zmiany w emeryturach. Tym
razem nowości są korzystne!
a Wtorek, 19 maja i środa, 20 maja
Szukasz pomocy w życiowych sprawach albo szybkiej porady ekspertów? Przedstawimy wykaz informacji dotyczący wybranych infolinii i telefonów pomocowych różnych organizacji oraz instytucji publicznych.
a Czwartek, 21 maja
Upadłość konsumencka. Jak przebiega postępowanie upadłościowe?
Jakie dokumenty zgromadzić i jak
należy złożyć wniosek o ogłoszenie
upadłości? ą
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a Kandydat Prawa iSprawiedliwości na prezydenta RP przyjedzie z krótką wizytą do naszego
regionu. Wnajbliższy poniedziałek spotka się z mieszkańcami Koszalina .
Pierwotnie Andrzej Duda pojawić
miał się także wKołobrzegu. Jednak grafik kampanii przed drugą
turą wyborów prezydenckich jest
tak napięty, że plany musiały być
zweryfikowane.
Andrzej Duda ma być w poniedziałek w Szczecinie, potem dotrze
doKoszalina, następnie pojedzie
doChojnic. Stamtąd śmigłowcem
ma odlecieć doWarszawy, gdzie
ma kolejne spotkania.
Wizyta kandydata PiS wKoszalinie jest zapowiedziana w poniedziałek na godzinę 14.30. Andrzej
Duda przyjedzie na Rynek Staromiejski.
Spotkanie przedkoszalińskim ratuszem ma charakter otwarty.
To będzie czas na krótkie wystąpienie polityka, a także okazja, by
mieszkańcy zamienili znim kilka
słów. Ma być też chwila nawspólne zdjęcia.
Ile czasu Andrzej Duda spędzi
w Koszalinie? To nie jest sztywno
określone. Można się spodziewać,
że wizyta potrwa 30 - 40 minut,
z uwagi nato, że na 17.30 ma przewidziane kolejne spotkanie
w Chojnicach.
(MAS)
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Jak oswoić chorobę i nie dać się jej pokonać

Przemysław
Stefanowski
z-ca naczelnego

Strażników
tam nie lubią
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b Złapać za nos, czyli klamkę? Takie ożywiające miejską
przestrzeń graffiti można obejrzeć na drzwiach jednego
z kontenerów stojących w Wodnej Dolinie w Koszalinie.

a Piłkarze Kotwicy Kołobrzeg rozegrają ważny mecz w Wałbrzychu,
który może przybliżyć ich do utrzymania w II lidze
a Ostatnie pięć kolejek przed piłkarzami III Ligi Bałtyckiej. Większość
drużyn z naszego regionu walczy
o utrzymanie. Bałtyk i Gwardia Koszalin zagrają na wyjazdach. U siebie drugą w tabeli Lechię II Gdańsk
podejmie Leśnik Manowo.
Przed własną publicznością zagrają
również zespoły beniaminków z powiatu kołobrzeskiego, Rasel
Dygowo i Astra Ustronie Morskie.
Ta ostatnia podejmie Drawę
Drawsko Pom.
a W decydującą fazę weszły także
rozgrywki niższych klas
rozgrywkowych. W poniedziałkowym wydaniu relacje, wyniki i tabele
z IV ligi, Koszalińskiej Klasy Okręgowej oraz regionalnej okręgówki.
W naszym serwisie www.gk24.pl

wyniki, fotogalerie i filmy wideo
z wydarzeń sportowych, które
odbędą się w weekend w regionie

