Wybierz życie

Przeklęty Katyń
- rok po katastrofie
10 kwietnia 2010 roku na zawsze
wpisał się w historię Polski. W katastrofie smoleńskiej zginął Prezydent
RP i wszyscy członkowie delegacji do
Katynia. Łącznie 96 osób. Tragedia
spowodowała jednak, że cały świat
dowiedział się o sowieckiej zbrodni
do której doszło w Katyńskim lesie
w 1940 roku.

diusz Czech, burmistrz Tarnowskich
Gór. W pierwszą rocznicę katastrofy
smoleńskiej mieszkańcy Tarnowskich
Gór oddali cześć pamięci ofiar. Odsłonięciu tablicy pamiątkowej i pomnika
w Parku Miejskim towarzyszył huk
salwy honorowej. Odczytano nazwiska
wszystkich ofiar, a w blasku pochodni
mieszkańcy odśpiewali hymn narodo-

10 kwietnia w Parku Miejskim poświęcono pomnik pamięci ofiar katastrofy
smoleńskiej. W blasku pochodni mieszkańcy odśpiewali hymn narodowy.
- Ta śmierć nie poszła na marne.
Przez lata fałszowano obraz historii
i ukrywano fakty dotyczące mordu
na polskich oficerach. Dramatyczne
okoliczności skupiły uwagę świata.
Sprawiły, że wszyscy dowiedzieli się,
co się stało w katyńskim lesie w 1940
roku. Być może po raz pierwszy świat
naprawdę usłyszał o Katyniu. Prawda
ujrzała światło dzienne – mówi Arka-

wy. Wcześniej, w intencji ofiar odbyła
się msza święta w kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
- To była tragedia narodowa, która
połączyła nas wszystkich. Podziały polityczne, ideologiczne nie miały znaczenia. Myślę, że mieszkańcy Tarnowskich
Gór pokazali, w jaki sposób powinno się
takie uroczystości obchodzić. Musimy
po prostu pamiętać – przekonuje Stani-

sław Kowolik, przewodniczący Rady
Miejskiej. Z inicjatywą uczczenia ofiar
katastrofy tablicą pamiątkową wystąpili radni. Pomnik zaprojektowała Monika Trzcionkowska z Wydziału Kultury
i Promocji Miasta tarnogórskiego Ratusza.
- Chciałam, żeby był skromny,
ascetyczny, a jednocześnie symboliczny. Napis wyraźnie przywodzi na myśl
biało-czerwoną szachownicę znaną ze
skrzydeł polskich samolotów - tłumaczy Trzcionkowska.
W kościele wypełnionym po brzegi zebrało się kilkaset osób. Po mszy
większość z nich przeszła pod pomnik.
Byli żołnierze, harcerze, przedstawiciele służb mundurowych, kombatanci
i członkowie Stowarzyszenia Rodzina
Katyńska.
Katastrofa smoleńska nierozerwalnie związana jest z wydarzeniami z
roku 1940. Przecież to na obchody tych
wydarzeń zmierzała polska delegacja.
I o zbrodni katyńskiej mieszkańcy
Tarnowskich Gór również pamiętają.
8 kwietnia w sali sesyjnej tarnogórskiego Ratusza odbyła się konferencja
poświęcona problematyce Katynia.
Wykłady wygłosili Andrzej Majcher,
naczelnik Biura Lustracyjnego IPN O.
w Katowicach n.t. „Zbrodnia katyńska - 70 lat walki o prawdę” oraz Rafał
Michalski, pracownik IPN O. w Katowicach n.t. „Zbrodnia katyńska - losy
świadków i dowodów rzeczowych”.
Po wykładach odbyła się projekcja filmu „Soviet story”, reż. Edvins Šnore.
Zdjęcia i relację filmową z obchodów znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
www.tarnowskiegory.pl.

Pokój przyjazny dziecku
Wizyta na komendzie policji
może być dla dzieci trudnym przeżyciem. Aby to zmienić, tarnogórska
policja przygotowała "pokój przyjazny dziecku". Zaprojektowali go
uczniowie Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych, a część potrzebnych pieniędzy wyłożyło miasto.
- Zdarza się, że musimy prowadzić czynności z osobą dorosłą, która
przebywa na komendzie z dzieckiem.
To może być matka z dzieckiem, która
padła ofiarą przemocy domowej. Pomieszczenie będzie także służyło dzieciom, które z różnych powodów znajdą
się na komendzie. Przecież zdarzają się
różnego rodzaju interwencje, ucieczki czy zaginięcia. W tym miejscu będę
mogły spokojnie czekać na swoich

opiekunów - przekonuje Rafał Biczysko, rzecznik tarnogórskiej policji.
W nielicznych komendach policji na terenie śląska oraz całego kraju
znajdują się pomieszczenia do przesłuchań dzieci pokrzywdzonych przestępstwem tzw. „niebieskie pokoje” lub
„przyjazne dziecku”.
Natomiast pomieszczenie, które
przygotowuje młodzież w tarnogórskiej komendzie, to jedno z pierwszych tego typu przedsięwzięć, gdzie
pomieszczenie ma być przyjazne i odpowiednio przygotowane jednocześnie
dla dorosłych i dzieci.
Oficjalne otwarcie "pokoju przyjaznego dziecku" odbyło się wczoraj.
Od dziś dzieci nie muszą się więc już
obawiać wizyt na komendzie.

Statystyki są alarmujące. Każdego roku 12 000 kobiet dowiaduje
się, że ma raka piersi. Blisko połowa z nich umiera. A chociaż rak jest
trudnym przeciwnikiem - można z
nim wygrać. Konieczne jest jednak
szybkie wykrycie choroby. Dlatego tak ważne są badania profilaktyczne. Stąd akcja „Wybierz życie”
i zaproszenie do udziału w badaniach mammograficznych.
Rak piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet jednak wczesne
wykrycie i leczenie dają wielką szansę na całkowite wyleczenie. W 2006 r.
zapoczątkowany został „Populacyjny
program wczesnego wykrywania raka
piersi”, którego celem jest zapewnienie bezpłatnego badania piersi, co
dwa lata wszystkim ubezpieczonym
kobietom w wieku 50-69 lat. U kobiet

padkach ta akcja uratowała kobietom
życie. Dlatego warto prowadzić akcję
i chodzić na badania - przekonuje Barbara Dziuk, organizatorka marszu różowej wstążki.
Aby zachęcić i jednocześnie ułatwić kobietom dostęp do pracowni
mammograficznej gliwickie Centrum
Onkologii zakupiło nowoczesny mammobus. Dzięki takiemu rozwiązaniu
możliwe jest skorzystanie z mammografii blisko miejsca zamieszkania oraz bez wcześniejszych zapisów
i oczekiwania w kolejkach. Cyfrowy
aparat mammograficzny znajdujący
się w mammobusie pozwala na ocenę obrazu gruczołu piersiowego nie
na kliszy, lecz na monitorze wysokiej
rozdzielczości, co daje możliwość jego
powiększania oraz wpływa na precyzyjny opis badania. Ponadto, specjalne

z wysokim ryzykiem występowania
raka piersi (rak sutka u matki, siostry lub córki; obecność mutacji genu
BRCA1 lub BRCA2) bezpłatne badanie może być powtarzane każdego
roku. Ograniczenie wiekowe do przedziału od 50 do 69 lat ma swoje znaczenie, gdyż ta grupa wiekowa jest
najbardziej narażona na zachorowanie
na raka piersi.
Mimo, iż badania są bezpłatne,
wciąż korzysta z nich niewielka liczba
kobiet np. w Tarnowskich Górach na
bezpłatną mammografię kwalifikuje
się prawie 9 000 kobiet. Niestety tylko
41% mieszkanek z takiej możliwości
skorzystało. Nieuzasadniony lęk przed
badaniem i jego wynikiem, wstyd, brak
czasu, czy przekonanie, że „mnie to nie
dotyczy” odbierają kobietom możliwość wykrycia wczesnych zmian,
a tym samym możliwość całkowitego
wyleczenia.
- Profilaktyka ma ogromne znaczenie, bo po prostu może uratować
życie. Nam, naszym siostrom, matkom,
babciom. Dlatego, co roku prowadzę
kampanię wybierz życie, marsz różowej wstążki i zachęcam wszystkie panie
do udziału w badaniu. W kilku przy-

oprogramowanie pozwala dokładnie
ocenić drobne szczegóły, a cyfrowo
archiwizowany obraz daje możliwość
porównywania wyniku z późniejszymi
badaniami. Jest to niezwykle ważne
w diagnozowaniu chorób piersi.
Do mammografii nie trzeba się
specjalnie przygotowywać. Ponieważ konieczne będzie rozebranie
się od pasa w górę, warto odpowiednio wygodnie się ubrać
oraz zadbać o higienę osobistą.
W sytuacji, gdy mammografia wykonywana jest po raz kolejny, prosimy
zabrać ze sobą zdjęcie i opis poprzedniego badania dla porównania - to bardzo pomaga lekarzom zinterpretować
wynik.
Badanie mammograficzne jest
proste, krótkie, bezpieczne i nieinwazyjne. Dawka promieniowania
podczas mammografii jest niska
i bezpieczna dla zdrowia. Badanie
nie wymaga żadnego dodatkowego
przygotowania. Potrzebna jest Twoja
dobra wola. Dlatego zachęcamy, aby
skorzystać z możliwości wykonania
bezpłatnej cyfrowej mammografii
w mammobusie w miejscu zamieszkania.

Przebieg badania

Rejestracja - po przyjściu
do pracowni należy przedstawić
dokument ubezpieczenia zdrowotnego (karta chipowa) lub dowód osobisty. Na miejscu należy
wypełnić ankietę dlatego osoby
z wadą wzroku prosimy o zabranie
okularów.
Badanie - technik (kobieta)
poprosi o rozebranie się w przebieralni. Zdjęcia rentgenowskie
każdej piersi zostaną wykonane
metodą cyfrową w dwóch podstawowych projekcjach. Podczas badania pacjentka pozostaje w pozycji stojącej lub siedzącej. Badana
pierś zostanie uciśnięta plastikową

płytą kompresyjną. Ucisk jest konieczny, aby uzyskać zdjęcie dobrej jakości, a tylko dobra jakość
pozwoli na dokładny opis badania.
Każda Pani otrzyma karteczkę
z numerem badania oraz informacją o miejscu odbioru wyniku. Prosimy zachować karteczkę,
będzie potrzebna przy odbiorze
wyniku. Jeżeli wynik badania jest
prawidłowy - zapraszamy na kolejną mammografię za dwa lata.
W przypadku, gdy wynik wzbudzi wątpliwości lekarzy, skierują
oni pacjentkę na bezpłatną dalszą
diagnostykę, a jeśli okaże się to
konieczne - na leczenie.

