
...Dużym powodzeniem cieszy 
się terapia hiperbaryczna, któ-
ra jest całkowicie nieinwazyjną 
metodą terapeutyczną, wyko-
rzystującą 100-procentowy  tlen 
pod zwiększonym ciśnieniem 
atmosferycznym. Ideą terapii 
hiperbarycznej jako metody le-
czenia jest poprawienie natu-
ralnych mechanizmów gojenia  
i procesów naprawczych w przy-
padku ran oraz innych schorzeń. 
Obecnie komora hiperbaryczna 
jest często wykorzystywana jako 
terapia wspomagająca leczenie 
wielu chorób i dolegliwości., 

Czy wiesz, że......Dzięki zmianie kart parkingowych przysługu-
jących osobom z niepełnosprawnością od 1 lip-
ca 2015 r. liczba osób, które wcześniej z takich 
uprawnień korzystały, znacząco uległa zmniej-
szeniu. Szacowano, że wcześniej było ponad 
milion takich kart! Były one wydawane bezter-
minowo, co sprawiało, że często używały ich 
osoby nieuprawnione. Korzystano na przykład 
z kart osób, które już zmarły albo kart, które 
były wystawione na członków rodziny w ogó-
le nie mających prawa jazdy i niekorzystających  
z prywatnych środków transportu. Warto jednak 
wiedzieć, że za nieuprawnione posługiwanie się 
kartą parkingową i parkowanie na miejscu dla 
niepełnosprawnych lub miejscu zastrzeżonym 
grozi mandat w wysokości 800 zł i 5 pkt. karnych.

...W ostatnich latach sytuacja osób z nie-
pełnosprawnością na rynku pracy ule-
gła poprawie, ale wskaźnik zatrudnienia  
w tej grupie jest wciąż znacząco niższy niż 
średnia unijna. Zdaniem ekspertów powo-
dem niezatrudniania tych osób jest często 
ukryta dyskryminacja i krzywdzące stereo-
typy. Konieczne jest odejście od mitu, we-
dług którego pracownik z dysfunkcjami 
ma niskie kwalifikacje i pracuje najczęściej  
w firmie ochroniarskiej czy sprzątającej. 
Tym bardziej że duży odsetek osób niepeł-
nosprawnych posiada wyższe wykształce-
nie i wysokie kwalifikacje.

…W Teatrze Nowym w Zabrzu wy-
stawiono spektakl pt. „Hotelowe  
manewry” z udziałem  lektora ję-
zyka migowego. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Teatru Nowego w Zabrzu  
„Z kulturą”, przy współpracy z Te-
atrem Nowym w Zabrzu dało moż-
liwość uczestniczenia, zobaczenia 
i zrozumienia spektaklu osobom 
niesłyszącym. Ta świetna inicjaty-
wa daje nadzieję na zwiększenie 
otwartości społecznej i daje możli-
wość brania udziału w życiu kultu-
ralnym wielu osobom.


