Nowa sala, nowy obywatel
nowasalaposiedzeńRady
Miasta Zabrze mieści się
w Ratuszu znajdującym
się przy ulicy Religi 1. Na uroczystościoddaniajejdoużytku(zdjęcieobok),wśród liczniezaproszonych gościpojawilisięmiędzyinnymi: biskupgliwicki JanKopiec,
posłowienaSejmRPBorysBudka,
Tomasz Głogowski i Jerzy Polaczek,jakrównież samorządowcy
– Dawid Kostempski, prezydent
Świętochłowici przewodniczący
Górnośląskiego Związku MetropolitalnegoorazprezydentGliwic
ZygmuntFrankiewicz.Byli także
przedstawicieleuczelniwyższych
orazinstytucjimiejskich.
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Poświęcony symbol
i wizytówka miasta
NowąsalęsesyjnąRMpoświęcił biskup Jan Kopiec. Odbyło się
symboliczne przekazanie sali
przez prezydent Zabrza na ręce
Mariana Czochary, przewodniczącego Rady Miasta, natomiast wykład na temat marketingu przestrzennego wygłosił
prof. Wojciech Bonenberg, urodzony w Zabrzu. Wskazał on, że
takie budynki jak Ratusz w Za-
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brzu mogą być wizytówkami
i symbolami miasta.

Obrady, narady,
wykłady...
Salę sesyjną wyposażono we
wszystkie niezbędne instalacje:
centralnegoogrzewania,wentylacji i klimatyzacji, elektryczne,
teletechniczne,audio-video,systemu konferencyjnego. Zabytkowe okna od strony północnej

ysłowice są jednym z ponad 120
polskich miast, które w ramach
największej akcji ekologicznej
w Polsce piszą „Listy dla Ziemi”. Fundacja
„Arka” przewiduje, że napisze je ponad milion osób, w tym blisko 2 tysiące dzieci z 14
mysłowickich szkół.
Czytaj na str. 3

poddano renowacji. Nowa sala
sesyjna zabrzańskiej Rady Miasta,poprzeprowadzeniupracbudowlanych oraz wyposażeniu
w nowoczesne środki przekazu
audiowizualnego, ma stanowić
zapleczedoorganizacji nietylko
sesji,lecztakżewykładów,szkoleńoraz naradzwykorzystaniem
najnowszych zdobyczy techniki
w dziedzinie audiowizualnej.
Koszt robót związanych z poło-

żeniemnowego parkietu,boazerii, a także z wyposażeniem nowej sali sesyjnej w meble i urządzenia wynosi około milion 300
tysięcy złotych brutto.

Jednogłośnie
za honorami
W trakcie uroczystej sesji została podjęta uchwała w sprawie
nadania Honorowego Obywatelstwa Zabrza prof. Jerzemu

UWAGA! NIE PRZEGAP!
Jużdzisiaj-29marca,naantenie
TVPKatowicemożnaobejrzeć
kolejnyz cyklusześciureportaży
natematznowelizowanejustawy
oczystościiporządkuwgminach
oraznowychzasadgospodarki
odpadami. Emisja-ogodz. 19.25.
Ten film warto zobaczyć!
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Buzkowi. Laudację wygłosił prof.
Andrzej Karbownik, rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Wniosek do Kapituły tytułu Honorowy Obywatel Zabrza złożyła
prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. Radni Rady Miasta, podobnie jak kilka dni
wcześniej Kapituła Tytułu Honorowy Obywatel Zabrza, jednogłośnie poparła wniosek.
– Profesor Jerzy Buzek goszcząc w naszym mieście wielokrotnie wspomagał inicjatywy
zmierzające do poprawy jego
wizerunku poprzez tworzenie
gospodarki opartej na wiedzy
i wyzwalanie przedsiębiorczości. Zabrze jest dziś przykładem przekształcania ośrodka
przemysłu ciężkiego w centrum
nowoczesnych technologii,
gdzie priorytetowe znaczenie
ma edukacja, medycyna, kultura, turystyka poprzemysłowa
i promocja aktywności – powiedziała popierając wniosek prezydent Małgorzata MańkaSzulik.

ala doświadczania świata, pracownia
wspomagającanaukęi orientacjęprzestrzenną, sale fizykoterapii i hydroterapii-wszystkoto(i owielewięcej)jest w Specjalnym OśrodkuSzkolno-Wychowawczym
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
wDąbrowieGórniczej.
Czytajna str. 3

WARTOŚĆ ŻYCIA

Arcybiskup
WIKTOR SKWORC,
metropolita katowicki:

b „Oknożycia”
możnaporównać
dołodziratunkowej
nastatku;lepiej,bynie
byłoużyte,alemusi
być.Otwierającto
miejsce,chcemy
każdemudzieckudać
szansę.Nawetwtedy,
gdyniebędzieono
miałotożsamości,to
dziękitemumiejscu
zachowujemy
najwyższąwartość,
jakąjestżycie.
b ArcybiskupWiktorSkworc
uczestniczyłw otwarciu
„oknażycia”
wświętochłowickimszpitalu.
Otymwydarzeniu oraz
oinnych„oknachżycia” piszemy nastr.2
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W Dąbrowie jest
ośrodek dla dzieci,
które potrzebują
pomocnej ręki.
Nowoczesny, na
miarę XXI wieku.
Mamy go, chociaż
łatwo nie było...
Zbigniew Podraza,
prezydent Dąbrowy
Górniczej
DlawszystkichnaswDąbrowie
Górniczej, a zwłaszcza rodziców
podopiecznychOśrodkaSzkolnoWychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ta
informacjabyłajakgromzjasnego
nieba! Straż pożarna, ze względu
na zły stan techniczny i zagrożeniepożarowe,wyłączyłazużytku
dwie najwyższe kondygnacje
ośrodka…
Wdrugimośrodku–dladzieci
niepełnosprawnych ruchowo
i psychoruchowo wcale nie było
lepiej. Budynek zaplanowany
izaaranżowanydlaokoło100podopiecznych,wrehabilitacjiicodziennym życiu służył ponad
300 dzieciakom…
Był to rok 2005. Będąc wtedy
jeszcze posłem, spotykając się
z rodzicami i nauczycielami
wośrodkui znającichproblemy,
zapunkthonorupostawiłemsobie, że zrobię wszystko co w mojej mocy, aby pomóc ich podopiecznym i stworzyć im godne
warunki do rehabilitacji oraz
nauki życiawotaczającymświecie. Pobiegliśmy nawet wtedy
z Dąbrowy do Warszawy, gdzie
na ręce przedstawicieli prezydiumSejmuzłożyliśmypierwszą
w historii polskiego parlamentaryzmu poprawkę do budżetu
napisaną językiem Braille’a.
Dziś mamy 2013 r. i od dwóch
tygodnifunkcjonujewDąbrowie
nowoczesnyośrodek–dlaniewi-

domych i niepełnosprawnych.
Nowoczesny–takinamiaręXXI
wieku. Ośrodek, w którym uczą
się,rehabilitująimieszkajądzieci
i młodzież nie tylko z Dąbrowy,
nie tylko z Zagłębia, ale również
całego naszego województwa,
Małopolski oraz Podkarpacia.
Łatwoniebyło,wielerazymieliśmywzlotyiupadki.Brakdotacji z budżetu państwa, wyższość
dyscyplinypartyjnejisejmowych
większości nad dobrem dzieci
z jednej strony demobilizowały,
z drugiej strony dodawały zapału,żemimoprzeciwnościlosu
i tak damy radę! I daliśmy, bo byliśmy im to winni!
W całym naszym województwie funkcjonuje dzisiaj ponad
200 szkół specjalnych i prawie
100szkół z oddziałamiintegracyjnymi oraz specjalnymi. Według wyników Narodowego Spisu
Powszechnego,niepełnosprawni
stanowią12procentludnościnaszego regionu i 10 procent ogółu
niepełnosprawnych w kraju, co
przekłada się na to, że co ósmy
mieszkaniec województwa śląskiego jest niepełnosprawny,
a w kraju co siódmy…
Wielu z nich ma szansę
na normalne życie, pracę i funkcjonowanie w społeczeństwie.
Muszątylkodostaćszansę,którą
będą mogli wykorzystać. W Dąbrowie podjęliśmy to wyzwanie
i taką szansę chcemy dawać!

METROPOLIA ZMIAN,czyli kopiąwJaworznie

Nowy Rynek coraz bliżej
Prace prowadzone na rynku
spowodowały,żeutrwalanyprzez
dziesięcioleciaobrazcentralnego
placu Jaworzna dostępny jest już
tylko na starych zdjęciach i pocztówkach.Niebawemnamiejscu
rozbieranychobecniechodników
i jezdni pojawią się m.in. wieża
mediów,zegarwodno-słoneczny,
fontanna,skoczkiwodneisymbolizującymiastojawor.
Zgodnie z planem, do końca
marcapowinnysięzakończyćroboty związane z przebudową infrastruktury podziemnej, ateren
rynkubędziewyrównany.Potem
ruszy modernizacja ul. Słowackiegoirozpocznąsiępracezwiązane z wykonaniem nowej na-

wierzchni,fontanny,małejarchitektury, zieleni oraz oświetlenia
rynku. Do końca kwietnia zostanie udrożnione połączenie ul.
Stojałowskiegoz Sądową,wmaju
będzie można przejechać odcinkiem od ul. Mickiewicza do ul.
Stojałowskiegoi św.Wojciecha.
Oddaniedoużytkuzmodernizowanego „serca” miasta to początek października 2013 roku. –
Przednami siedemmiesięcyprac.
Proszę o cierpliwość. Mam nadzieję,że niedogodnościbędącoraz mniejsze, a widok rozkopanych ulic szybko zostanie zastąpionyatrakcyjnymzarysemnowej
płytyrynku–mówiprezydentJaworznaPawełSilbert.

Okno jak łódź ratunkowa
Arcybiskup Wiktor Skworc
i prezydent Dawid Kostempski
otworzyli w świętochłowickim
szpitalu „okno życia” (zdjęcie
obok). Miejsce, gdzie można pozostawić anonimowo niechciane,
nowonarodzonedziecko, mieści
się na parterze tuż przy oddziale
pediatrycznym.
–Każdeotwarcietegooknabędzie sygnalizowane alarmem,
który jest wyraźnie słyszalny
wdyżurce pielęgniarek. Dziecko,
które zostanie w „oknie życia”
umieszczone, przejdzie natychmiast wszystkie szczegółowe badania,anastępnierozpoczniesię
proceduraadopcyjna–mówiDariuszSkłodowski,prezes szpitala
w Świętochłowicach. Niemowlęta, które dotychczas znajdowano w „oknach życia”, w szybkim czasie były adoptowane lub
trafiały do rodzin zastępczych.
Zazwyczaj dzieje się to po około
trzechmiesiącach.Prawnasytuacja takiego dziecka jest stosunkowoprosta,dlategoniemusiono
długoczekaćnaadopcję.

b Najstarsze „okno
życia” pochodzi z 1198 r.
i znajduje się w Rzymie.
b W Polsce pierwsze
„okno życia” otwarto w
Krakowie w 2006 r.
b Obecnie w naszym
kraju istnieje około 50
takich miejsc, na terenie
archidiecezji katowickiej
jest ich 6.
b Najczęściej zakładane
są przez Caritas lub
zgromadzenia zakonne.
– W przypadku, gdy matka
musi pozostawić dziecko, lepsze
jest„oknożycia”niżśmietnikczy
schody. „Okno życia” można porównać do łodzi ratunkowej
na statku – podkreślił podczas
otwarcia metropolita katowicki,
abpWiktorSkworc.–Lepiej,bynie
byłoużyte,alemusibyć–dodał.
Przypomnijmy, że w styczniu
ubiegłego roku, na wycieraczce

przed drzwiami w jednej ze
świętochłowickichkamienicodnaleziononoworodka.Matkaporzuciłagokilkaminutpowyjściu
zeszpitala.Gdybynieinterwencja
przechodnia,noworodkowigroziłaśmierćzwychłodzenia.
– Chcemy zapobiegać podobnym sytuacjom,któremająmiejsce co jakiś czas nie tylko w naszym, ale i w innych miastach.

„Oknożycia”togwarancjabezpieczeństwa dla bezbronnych małych istot, dlatego jako pierwszy
warchidiecezjikatowickiejsamorządzdecydowaliśmysięna utworzenietegomiejsca –mówiDawid
Kostempski,
prezydent
Świętochłowic.– Obyjaknajrzadziejmatkimusiałypodejmować
takdramatycznądecyzję,jaką jest
pozostawieniedziecka.

METROPOLIA INNOWACJI,czyliBytom natargachCeBIT
Odkrycie bytomskich
naukowców: DQ80251
było jednym z czterech
urządzeń pokazanych
kanclerzAngeli Merkel
i premierowiTuskowi
podczas targów CeBIT.

Kuchnia na medal
i sztuka od kuchni
b Wrestauracji„OkoMiasta”
w Katowicach przy Rondzie
im.gen.J.Ziętka0dbyłysię IV
Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem
młodzieżyniepełnosprawnej
zmiastpartnerskichKatowic:
Ostrawy,KoszyciMiszkolca.
b Katowicereprezentowały
drużynyzZespołuSzkółSpecjalnychnr8 – głównegoorganizatora kulinariów oraz ZespołówSzkółSpecjalnychnr 9,
10i12.
b Celem corocznej imprezy
jestmiędzynarodowaintegracjamłodzieżyniepełnosprawnejpołączonazkulinarnąrywalizacjąidoządobrejzabawy.
b Dlatego młodzież z miast
partnerskich, prócz udziału
wkulinarnejrywalizacji,zwiedzała Katowice i poznawała
kulturalnąofertęmiasta.Goście byli więc wŚląskimOgrodzie Zoologicznym i w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora
„Ateneum”na sztuce pt.„Trzy
złotewłosy”(zdjęcieponiżej).

– Przyznam, że zwiedzający
targi CeBIT z niemałym zaskoczeniem mówili o tym, że najszybszy na świecie procesor
przemysłowy powstał właśnie
wBytomiu–powiedział podczas
targów teleinformatycznych
w Hanowerze Tomasz Ćwienk
z Digital Core Design.
O DQ80251 stało się głośno
napoczątku2012roku,gdy firma
zBytomiapoinformowałaostworzeniuukładu,którybyłponad50
razy wydajniejszy od standardu
stworzonego przez firmę Intel.
Na stoisku narodowym podczas
tegorocznychtargówzaprezentowaliśmy ten sam układ, ale wnowejodsłonie–mówiJacekHanke,
prezesDigitalCoreDesign.Dzięki
pracynaszychinżynierów,zoptymalizowaliśmy działanie procesora ijest on ponad 66 razy szybszy od standardowego układu
8051. Co to oznacza w praktyce?
Wykonujewięcejoperacji,wkrótszymczasieiprzy mniejszymzużyciuenergii, aotoprzecieżwłaś-

FOT.ARCH.DIGITALCOREDESIGN

TOSZANSANANORMALNOŚĆ

b Urządzenie wymyślone
przez firmę Digital Core
Design wzbudzało
zainteresowanie
dziennikarzy. Jacek Hanke,
prezes firmy – podczas
każdej nadarzającej się
okazji podkreślał, że
przemysłowy procesor

niechodziwewspółczesnejelektronice – dodaje Hanke. Naukowcy z Digital Core Design niemal przy każdej okazji podkreślali,żefirmadziaławBytomiu.–
Tomiastojestświetnymmiejscem
do inwestowania – zaznacza Tomasz Ćwienk. – Jego atutem jest
położeniewcentrumŚląskaoraz

powstał w Bytomiu, czyli
w poprzemysłowym
mieście. Warto dodać, że
prezes Jacek Hanke jest
członkiem Bytomskiej
Rady Biznesu powołanej
niedawno przez
prezydenta Damiana
Bartylę.

absolwenciuczelni–Politechniki
Śląskiej czy Polsko-Japońskiej
WyższejSzkołyTechnikKomputerowych.Inżynierowiedodają,że
niezamierzajązmieniaćsiedziby.
Warto dodać, że bytomianka
prowadziła ceremonię otwarcia
imprezy. Była nią popularna prezenterkatelewizyjnaAnnaPopek.

PODPATRZONE,czyli otym,jak wChorzowiebudziliwiosnę
Ponad 50 chorzowskich
rowerzystów budziło wiosnę,
przeganiając zimę. Stawili się
na nowej ścieżce rowerowej,
która prowadzi wzdłuż ulicy
Siemianowickiej. Byli to
głównie uczniowie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr
2. Pojawił się też jeden bicykl.
Wszyscy pytali, kim jest
kolorowo przybrana młoda
dama? A to wiosna, która
w tym roku ucięła sobie
dłuższą drzemkę... O tym, że
już czas wstać, przypomnieli
jej właśnie cykliści, budząc
rowerowymi dzwonkami.
Podziałało... na dwa, trzy dni.
Wielkanoc już u drzwi,
a wiosna nadal jakaś mizerna,
choć nie powinna. Bo ma już
za sobą punkt równonocy
wiosennej, kiedy to Słońce
wstąpiło w znak Barana.
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RUDZKISZPITALLECIJAKRAKIETA!

Jurek Owsiak

dodaje ognia

Na finiszu trudnej drogi
ala doświadczania świata,
pracownia tyfloakustyczna
wspomagająca naukę oraz
orientacjęprzestrzenną,salefizykoterapii, krioterapii i hydroterapii, to tylko niektóre znowoczesnych sal Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, który otwarty został
wDąbrowieGórniczej.

S

b Dzisiaj marzenia stały
się rzeczywistością ...
Mówiłotympodczasotwarcia
ośrodka Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej. –
Powstałnowoczesnykompleksna
miarę XXI wieku – dodał prezydent. Budowa ośrodka w Dąbrowie Górniczej rozpoczęła się 1
października 2010 roku, jednak
same przygotowania trwały już
od roku 2007. Kompleks, który
powstał na powierzchni 5 hektarów, składa się z trzech części.
Pierwsza przeznaczona jest dla
dziecisłabowidzącychiniewidomych, druga dla niepełnosprawnych ruchowo i psychoruchowo,
atrzeciatobasen,kompleksrehabilitacyjny, stołówki i biblioteka,
które stanowią łącznik między
pozostałymi dwoma częściami.
Wskładcałościkompleksuwcho-

b Dąbrowski ośrodek jest
najnowocześniejszym
tego typu obiektem w
Polsce. Będzie z niego
korzystać ponad 500 dzieci
z trzech województw –
śląskiego, małopolskiego i
podkarpackiego. Do ich
dyspozycji, poza salami
dydaktycznymi, basenem i
salą gimnastyczną, będą
wyspecjalizowane sale
oraz gabinety zabiegowo rehabilitacyjne, które są
dzi również wspólny internat,
gdzie znalazło się miejsce naponad100łóżek.

b O wsparcie budowy
władze miasta starały się
na różnych szczeblach
–Od2007rokuposłowieznaszego regionu składali poprawki
do budżetu państwa gwarantujące rządowe wsparcie. Niestety,
za każdym razem brakowało kilkunastugłosów.Dopomocywłączyli się również biegacze ze stowarzyszenia„PogoriaBiega”,którzy w październiku 2010 roku
pobieglidoSejmuiwspólnieznaszymi podopiecznymi złożyli

jednym z głównych
atutów tego kompleksu.
b Koszt przedsięwzięcia
to 63 mln zł, z czego
zdecydowaną większość
pokryło miasto.
b W 2011 r. Państwowy
Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
wsparł budowę ośrodka
kwotą 5,3 mln zł, pod
koniec 2012 r. znalazło się
10 mln zł w rezerwach
budżetu państwa.
na ręce wicemarszałków Sejmu
pierwszą w historii petycję napisaną językiem Braille’a – wspomina Violetta Trzcina, dyrektor
ośrodka. Ostatecznie wsparcie
udałosiępozyskać.
–Jakowojewództwomamy jeden z największych odsetków
osób niepełnosprawnych w Polsce i jest to kwestia, z którą wszyscy będziemy musieli się zmierzyć. Uważam, że pięć ośrodków
tego typu na terenie Polski jest
w stanie dać ogromną szansę
większości niepełnosprawnych
dziecinanormalnefunkcjonowaniewprzyszłości–zwróciłuwagę
prezydentZbigniewPodraza.

b Czym jest nasz wysiłek
w porównaniu z tymi
barierami, które tutaj
pokonywane są i będą
każdego dnia?
Pytał retorycznie prezydent
Podraza. Ale najważniejsze, że
ośrodek powstał. – Dzięki nowoczesnym salom, w tym pracowni
EEG biofeedback poprawiającej
funkcjonowaniemózgu,efektywność pamięci i kojarzenia, czy
kompleksowifizyko- ihydroterapiibędziemywstanie skuteczniej
niżdotejpory pomagaćdzieciom
pokrzywdzonym przez los – mówiłaKrystynaChochorowska,dyrektorZespołuSzkółSpecjalnych
nr5wDąbrowieGórniczej.
Decyzjaobudowieośrodkazapadław2007roku,kiedyokazało
się,żestantechnicznybudynków
dotychczasowych ośrodków nie
odpowiadałwspółczesnymstandardom.Przeciekającedachy,wypaczone okna i ciasnota to warunki, w których nie można było
godnieuczyć,rehabilitowaćistawiaćpierwszychkrokówwdorosłe życie. – Na finiszu długiej
itrudnejdrogi,odpomysłu,ubiegania się o wsparcie inwestycji,
porealizację,wszystkimtowarzyszy teraz niezmierna radość –
podsumowałprezydentPodraza.

METROPOLIA EDUKACJI, czyli w Mysłowicach też napiszą „Listy dla Ziemi”
b Mysłowiceznalazłysięwgronie ponad 120 gmin, które przyłączyły się do największej akcji
ekologicznejwPolsce–„Listydla
Ziemi”.Fundacja „Arka”,organizator oraz pomysłodawca akcji,
przewiduje, że weźmie w niej
udział ponad milion osób z całej
Polski. „Listy dla Ziemi”, do 30
kwietniabr.napiszeblisko2.000
dzieci z 14 mysłowickich szkół
podstawowych.
b Głównymi celami akcji są –
edukacja ekologiczna oraz promowanie ważnego obecnie tematu segregacji odpadów i recyklingu związanego z tzw. rewolucją śmieciową. Dzieci z gmin,
które zgłosiły chęć udziału w
projekcie, podczas zajęć szkolnych, na specjalnym ekologicznym papierze (zrobionym z makulatury) będą pisać listy. Swoje
prace dzieci zabiorą do domów
i przekażą dorosłym: rodzicom,
dziadkom. W ten sposób edukacja będzie miała podwójny wymiar. Uczniowie, chcąc napisać
list, będą musieli zapoznać się
z omawianym tematem, dorośli
–zawszezainteresowanitym,co
robią ich pociechy – przeczytają
przyniesione prace i razem ze
swoimi dziećmi będą mieli
szansęzrobićcośdlaśrodowiska.

b Akcji społecznej skierowanej
do dzieci, ale – jak się okazuje –
równieżdodorosłych,będątowarzyszyć m.in. happeningi, wystawy,konkursy,pochodyedukacyjne, instalacje, zbiórki surowców.Doszkółtrafiąplakaty,filmy
ibroszuryedukacyjne.Woparciu
o te materiały każdy nauczyciel
będziemógłprzeprowadzićlekcję
tematyczną i przygotować uczniówdonapisanialistów.
b „ListydlaZiemi”zakończone
zostaną konkursem na najpiękniejszylist.Pracezgłoszoneprzez
szkołyiposzczególnychuczniów
prezentowane będą na specjal-

nym profilu na Facebooku, a decyzjęotym,ktozwyciężyikomu
przyznać nagrodę główną, podejmą internauci. Jury złożone
zdziennikarzy oraz nauczycieli
wybierze 10 najlepszych listów,
które będą promowane w mediach i pokazywane na wystawach w całej Polsce.
b Awjakisposóbbudowaćekologicznąświadomość?Fundacja
„Arka”mawtejkwestiiwieloletnie doświadczenia. Prowadzi
głównie zajęcia dla młodych ludzi.Natomiastpraktycznieodsamego początku istnienia fundacji stosuje teżmetodywciągania
rodzicówpoprzezaktywnośćich
dzieci. Takim przykładem są
właśnie „Listy dla Ziemi”. I nie
chodzi tylko o to, że dorośli czytają napisane przez dzieci listy.
Rodzina wybiera bowiem ze
swojego grona strażnika, czyli
kogoś, kto będzie pilnował, aby
na samych deklaracjach nie
skończyłasiędbałośćośrodowisko. To fajny pomysł na zaangażowaniewedukacjęekologiczną
nie tylko dzieci, ale i dorosłych.
WAŻNE DLA DZIECI I RODZICÓW: profil Facebook akcji
www.facebook.com/listydlazi
emi. Uruchomiona zostanie też
stronainternetowakampanii.

Rudzkaneonatologiatoszpital,
który jest przykładem, jak pieniądzewydawanenasprzęt medyczny są świetnie wykorzystywane, wręcz wzorcowo – tak
uważa Jurek Owsiak.

Zdaniem Owsiaka, rudzka placówkaprzeszłaogromnąprzemianęijestteraznowoczesnąkliniką.
– Ja do swojej żony jeździłem
do szpitala, gdzie rządziła salowa,
anielekarz–wspominałOwsiak.–
To ona dopuszczała albo nie dopuszczała tatę do matki i dziecka,
i to ona decydowała, czy w ogóle
może tam wejść – dodawał. Dziś,
poprzez wprowadzanie w Polsce
zachodnich norm sprawa wygląda inaczej – ojcowie uczestniczą
przy porodach i mają możliwość
byciazdzieckiemijegomamą.

kipomysłpowcześniejszymuzgodnieniu tego ze specjalistami – dzisiaj jesteśmy wiodącym krajem
na świecie, jeśli chodzi o wykorzystaniesprzętuinfantflow.WRudzie
Śląskiej pracuje 6 takich aparatów.
Itojestimponujące. Zzakupionych
przez WOŚP urządzeń korzystały
między innymi dzieci Barbary
Chlewickiej–bliźniaki,któreprzyszły na świat z niską masą
urodzeniową.–Cieszęsię,żetenoddział powstał w rudzkim szpitalu.
Jesttunaprawdęwspaniałaopieka.
Mieszkałam tutaj z dzieciaczkami
przezmiesiąc,dopókijednegoznich
niewypuścilidodomu,adodrugiego dojeżdżałam jeszcze przez dwa
miesiące.Teraznaszczęściewszystkoidziejużkulepszemu–mówipaniBarbara.

„Kangurowanie” po... rudzku

Dotakiegomodeludążysięrównież w Rudzie Śląskiej, która korzystaze szwedzkichwzorów.Stąd
teżrudzcyspecjaliścistarająsięzapewnićjaknajwiększykontaktrodzicówzdzieckiem.Wedługnich,
dla wcześniaków najlepszym inkubatoremjesttak zwanekangurowanie, czyli trzymanie dziecka
na piersiach i to nawet wtedy, gdy
jest jeszcze podłączone do specjalistycznejaparaturypodtrzymującejfunkcjeżyciowe.
Gra dla nich Wielka Orkiestra

Dobra opieka nad wcześniakami byłaby jednak niemożliwa bez
odpowiedniegosprzętu.Częśćzwykorzystywanych w Rudzie Śląskiej
urządzeń, rudzki szpital otrzymał
dzięki wsparciu Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. – Przyjedziemyzarokzkolejnymsprzętem.Bo
muszępochwalićzałogęszpitala.To
jest miejsce, które leci jak rakieta –
my dodamy tylko trochę ognia –
obiecał Jurek Owsiak. Do tej pory
narzeczplacówkifundacjaprzekazała m.in. inkubatory, sprzęt diagnostycznyispecjalistycznyoraznowoczesnyultrasonografdlanoworodków. – Kilka lat temu zdecydowaliśmy się kupić specjalistyczne
urządzeniadlaratowaniawcześniaków.Naszafundacjawpadłanata-

b Bardzo dobre wyniki w
leczeniu noworodków są
osiągane za sprawą
najlepszych specjalistów
– profesorów Janusza
Świetlińskiego oraz
Krzysztofa Sodowskiego.
b Rudzcy lekarze
zajmują się najcięższymi
przypadkami patologii
ciąży i dziećmi, które się
w ich wyniku rodzą . To
m.in. wcześniaki, dzieci z
niską masą urodzeniową,
z opóźnionym rozwojem
wewnątrzmacicznym.
Prawa człowieka najmniejszego

Dobrymi wynikami rudzkiej
neonatologii byli też zaskoczeni
Uwe Ewald i Gunnar Sjors z UppsaliwSzwecjiorazTomBachman
zeStanówZjednoczonych–światowej sławy neonatolodzy, którzy
odwiedzilirudzkiszpital.– Widzimy,żemimomniejszychzasobów,
wysokiestandardy,którepowinny
byćzachowanedladobradzieci,są
spełniane –powiedziałUweEwald.
Zauważył,jakważnesązmianyspołeczne – Teraz już nie wyobrażamysobie,żebynoworodek,wcześniak był pozbawiony kontaktu
z matką. To po prostu prawa człowieka,prawatakże najmłodszych.

Wojciech Owczarz,
prezes Fundacji Ekologicznej „Arka”:
b Naakcję„ListydlaZiemi”
nie mamy zbytdużychśrodków iokazuje się, że wystarczyłymailewysłanedogmini
szkół. Wsamą akcję zaangażowało się już około 350 tys.
młodychludzioraz320gmin.
Nikogo nie zmuszamy, nikt
niekazałszkołomzaangażowaćsięwtenprojekt. Ludzie
samisięzgłaszają,więcwidać,
że czują potrzebę. Tego typu
akcjeciesząsiędużymzainteresowaniem.Tojestefektciężkiejpracy,nietylkonaszej, ale
takżeinnychorganizacji.

Są miejsca,gdzie lekarze korzystają z najnowocześniejszych
rozwiązań i jesteśmy najlepsi na świecie – mówiłJurek Owsiak
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Co, gdzie, kiedy?
TEKSTY/INGANIEDZIELSKA/FOT.-I.NIEDZIELSKA,KRZYSZTOFLISIAK,MAT.PRASOWE DZORAZCARRANTUOHILL

b Cybergrafie
STARE DZIEŁAW CAŁKIEM NOWYCH INTERPRETACJACH Ryszarda
Czernowa
a Międzynaro-

dowy Festiwal
imienia Grzegorza Gerwazego
Gorczyckiego
rozpoczniesię12
kwietnia, a zakończy wostatnim dniu miesiąca. Potrwa
więc aż do 30
kwietnia.
a Festiwalowe
koncertybędąsię
odbywać - jak
każe tradycja w różnych miejscach na terenie
całegoŚląska.

a W tymrokuna20koncertachfestiwaluimieniaGorczyckiegopojawiąsięjak
zawszeznakomitezespołyiartyści.
a Po raz pierwszy w Polsce pojawi się
sopranistka Philippa Hyde w towarzystwie legendarnego kontratenora Paula
Esswooda.
a Pod hasłemprzewodnimtegorocznej edycji, którym będą „Nowe interpretacje”,kryjąsięcałkiemnietradycyjneodczytaniadzieł.Takaformułapozwoliod-

MAREK BIEŃCZYK
GOŚCIEM BIBLIOTEKI
W KATOWICACH

kryćnanowoznanejużutwory.
a Dopełnieniemszeregu„nowychinterpretacji” będąmiędzyinnymikoncerty
Leszka Możdżera z twórczością Witolda
Lutosławskiego.
a WoryginalnymXIX-wiecznympolskojęzycznym przekładzie usłyszymy
na otwarcie, 13 kwietnia, oratorium JózefaHaydna„StworzenieŚwiata”.
a Festiwalzakończąwpremierowych
programachzamówionychspecjalniedla

tegowydarzenia,występydwóchznakomitychzespołówwokalnych–światowej
sławy brytyjskiego sekstetu The King’s
Singers (29 kwietnia) oraz zespołu
Audiofeels(30kwietnia).
a Na część występów w ramach tegorocznego festiwalu wstęp jest wolny,
częśćimprezjest biletowana.

b Krakowski Salon Poezji dwa razy w Gliwicach
7 i 21 kwietnia wyjątkowo dwa razy w miesiącu, odbędą się Krakowskie Salony Poezji w Gliwicach. W czasie pierwszego, na scenie
Bajka – w kinie Amok, 7 kwietnia o godz. 15 zaprezentowane zostaną – poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz film Kordiana
Piwowarskiego „Baczyński”. 21 kwietnia (godz. 12, scena GTM przy
Nowym Świecie) wysłuchamy poezji żydowskiej. Bilety w cenie 1 zł
dostępne w Gliwickim Teatrze Muzycznym i kinie Amok.

b Teatry amatorskie w Tychach
12 kwietnia rozpoczną się Tyskie Spotkania Teatralne – najstarsze
cykliczne przedsięwzięcie kulturalne organizowane w Tychach.
Spotkania odbywają się w Teatrze Małym. Konkurs przeznaczony
jest dla teatrów nieprofesjonalnych z kraju i polonijnych, odbywają
się też profesjonalne, pozakonkursowe spektakle oraz warsztaty.
Konkurs zostanie zainaugurowany o godz. 18.30 prapremierowym
„Pomiędzy tu a tam”. Część wydarzeń TST jest płatna.

b Sześć wieków historii Zamku Sieleckiego

Szczegółowyprogram
nastronach– gorczycki.pl oraz
pelniakultury.pl

FAJNA JAZDA NA WIELKANOC!

STUDENCI MALUJĄ NA
SETNE URODZINY
LUTOSŁAWSKIEGO
To spotkanie zaplanowano
w ramach Roku Lutosławskiego.
24 kwietnia o godzinie 18 w Audytorium, w starym budynku
Biblioteki Śląskiej – w Katowicach przy ulicy Francuskiej 12,
odbędzie się wydarzenie upamiętniające setną rocznicę urodzin Witolda Lutosławskiego.
Gościem specjalnym będzie
Krzysztof Meyer (na zdjęciu poniżej), kompozytor,pianista,autor książek o muzyce i pedagog,
a przede wszystkim jeden z uczniów wielkiego artysty. Spotkanie w rocznicę urodzin mistrza
wzbogaci multimedialna prezentacjapracstudentówKatowickiej Akademii Sztuk Pięknych
inspirowanych kompozycjami
Lutosławskiego. Wstęp wolny.

W poniedziałek 8 kwietnia
ogodzinie17.30wfiliinr14Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicachrozpoczniesięniezwykleciekawespotkanieautorskie.
Będzie to możliwość porozmawiania z Markiem Bieńczykiem.
Kim jest bohater spotkania? To
polskipisarz,historykliteratury,
tłumacz oraz eseista. Ukończył
romanistykę na Uniwersytecie
Warszawskim.PracujejakohistorykliteraturywInstytucieBadań
Literackich PAN. W 2012 roku
otrzymałNagrodęLiterackąNike
zazbióresejów„Książkatwarzy”.
Autorm.in.książek:„Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą
straty”,„Kronikiwina”,„Przezroczystość”, powieści „Terminal”
i „Tworki”. Spotkanie poprowadzi Monika Badowska.
Muzeum Śląskie wKatowicach już po raz dziesiąty
wokresieświątecznymzaprasza na przejażdżkę zabytkowym tramwajem w towarzystwie eksponatów związanych z Wielkanocą. Mobilną
wystawę będziemy mogli zobaczyć m.in. w Bytomiu, Katowicach, Chorzowie, Rudzie
Śląskiej, Zabrzu oraz w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej.
W świątecznym tramwaju
znajdziemy np. postać Chrystusa Zmartwychwstałego –

5 kwietnia ogodz.18wRondzie
SztukiwKatowicachotwarta
zostaniewystawaRyszarda
Czernowapt.„Światzcegieł”.
Cybergrafiewydobywają
zapomniany świat śląskiej
architektury. Wystawa
wGalerii+trwado26kwietnia.

rzeźbęKazimierzaPietraszko
zBuczkowicwotoczeniuwiosennych symboli życia. W radosnąatmosferęświętowania
wprowadzą nas rzeźby Antoniego Toborowicza przedstawiająceptaki,zające,baranki,
rzeźbione jajka wielkanocne
orazbarwnekwiaty.Ekspozycjęuzupełniąfotografieobrazujące zwyczaj święcenia pokarmów w Niegowonicach,
Żarkach oraz w Gliwicach.
Wielkanocny tramwaj jeździ do 1 kwietnia włącznie.

12 kwietnia o godz. 18 w Sosnowieckim Centrum Sztuki otwarta
zostanie wystawa pt. „Zamek Sielecki – sześć wieków historii”. Na
wystawie, oprócz starych dokumentów, prześledzimy dawne opisy
zamku i zobaczymy, jakie zmiany zaszły w nim w czasie wielkiego
remontu w końcu XX w. Kurator wystawy: Rafał Bryła. Wystawa
potrwa do 4 sierpnia. Wstęp 3 zł. W poniedziałki wstęp wolny.

b Warsztaty, pokazy i pojedynki taneczne...
19 kwietnia rozpocznie się w Katowicach kongres Reggaeton vs
Dancehall. Składają się nań dwa rodzaje zajęć: warsztaty z instruktorami polskimi i zagranicznymi (19.04, godz. 16; 20.04, godz.
10; 21.04, godz. 10) oraz imprezy w katowickich klubach, podczas
których będą miały miejsce taneczne pojedynki, występy mistrzów
i zespołów tanecznych (19.04 Cotton Club, godz. 21; 20.04, Oko
Miasta, godz. 21). Wszystkie wydarzenia Kongresu są płatne.

b Superbohaterowie
spotkają się w Bytomiu
19 kwietnia rozpocznie się
Międzygalaktyczny Zlot Superbohaterów (Festiwal Dziwnie Fajne).
To przedsięwzięcie znanego
kabareciarza Mariusza Kałamagi.
Miejsce festiwalowych wydarzeń
to Bytomskie Centrum Kultury.
W programie m.in.: koncerty:
Czesław Śpiewa, Dr Misio, Pink
Freud oraz Kabaret Młodych
Panów, Kabaret Jurki, Kabaret
K2. Festiwal trwa do 21 kwietnia.
Dodatek przygotowany na zlecenie
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

