Gwarki 2011 - raz jeszcze

Wybierz życie
Po raz kolejny do Tarnowskich
Gór przyjeżdża mammobus.
Bezpłatne badania będą prowadzone na Rynku, od 3 do 5,
października oraz w Strzybnicy
przy restauracji Ferdynand, 6-7

października. Rak piersi jest
najczęstszym nowotworem u kobietę jednak wczesne wykrycie
i leczenie dają wielką szansę na
całkowite wyleczenie. Stąd ogólnopolska akcja „Wybierz życie”.

Badania mammograficznego nie trzeba sie obawiać - jest bezbolesne.
Nowoczesny mammobus zapewnia pacjentkom pełen komfort: rejestrację, przebieralnię oraz gabinet, w którym wykonywana jest mammografia.
Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane i ogrzewane. W sytuacji, gdy
mammografia wykonywana jest po raz kolejny, warto zabrać ze sobą zdjęcie
i opis poprzedniego badania. To pomaga lekarzom zinterpretować wynik.
Aby wziąć udział w badaniu wystarczy dowód osobisty.

Już w 2006 roku 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
(to grupa wiekowa najbardziej
narażona na zachorowanie na raka
piersi).
U kobiet 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.
Mimo iż badania są bezpłatne,
wciąż korzysta z nich niewielka
liczba kobiet. 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.
- Próbujemy to zmienić, stąd
konferencje naukowe, przemarsze
różowej wstążki i akcje takie jak
jesień ze zdrowiem - mówi Barbara
Dziuk.
Badanie mammograficzne jest
proste, krótkie, bezpieczne i nieinwazyjne. Dawka promieniowania
podczas mammografii jest niska
i bezpieczna dla zdrowia. Badanie
nie wymaga żadnego dodatkowego przygotowania.

Sztandar od tarnogórzan
Na przestrzeni dziejów Wojsko
Polskie zawsze podkreślało swój
historyczny rodowód i tradycję,
jako symbol niepodległości i trwania państwa.
Znakiem jednostki wojskowej w Siłach Zbrojnych RP jest
sztandar wojskowy. Jest on symbolem sławy wojennej i tradycji

oraz wierności, honoru i męstwa,
których Ojczyzna wymaga od
swoich obywateli. Stacjonujący w Tarnowskich Górach 5.
Pułk Chemiczny im. gen. Leona
Berbeckiego otrzymał sztandar
ufundowany przez mieszkańców
miasta. Uchwałę w tej sprawie
podjęła Rada Miejska.

Sztandar na wniosek Ministra
Obrony Narodowej nadał jednostce
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość jego wręczenia
odbyła się na tarnogórskim Rynku.
Rodzicami chrzestnymi zostali:
siostrzenica generała Berbeckiego
Grażyna Łucka oraz burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech.
- To była wyjątkowa uroczystość
i z tej okazji do Tarnowskich Gór
przyjechało wiele osobistości. Na
wszystkich, z którymi rozmawiałem
nasze miasto zrobiło bardzo dobre wrażenie, podobnie jak Pałac
w Rybnej - mówi Arkadiusz Czech.
Na tarnogórskim Rynku można
było zobaczyć kompanię honorową 5. Pułku Chemicznego pod dowództwem kpt. Marcina Czapeczko
oraz orkiestrę Garnizonu Radom
z kapelmistrzem kpt. Sławomirem
Ćwiekiem. Dowódcą uroczystości
był ppłk Mirosław Kobryń - szef
sztabu 5. Pułku Chemicznego.
Sztandar poświęcił bp polowy
Wojska Polskiego Józef Guzdek,
a w ręce dowódcy pułku płk. Bogdana Kuli przekazał go gen. bryg.
Ryszard Frydrych.
Sztandar będzie znajdował się
na stałe w jednostce wojskowej.
W przypadku wojny jest zawsze
w rejonie działań bojowych.

Gwarki - tradycyjne święto
naszego miasta - to jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń
w ciągu roku. Możemy przeżyć
je jeszcze raz dzięki materiałom
filmowym GwarkaTV. Krótką
relację z wydarzeń znajdziecie
Państwo na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego pod adresem
www.tarnowskiegory.pl.
To także doskonała forma promocji naszego miasta. Jak wyglądały tegoroczne Gwarki mogą

zobaczyć internauci z całego
kraju. A mamy się czym chwalić. Historyczny pochód wciąż
zachwyca, nawet tych, którzy
oglądają go od pięćdziesięciu
lat. Chociaż zawsze pojawiają
się głosy krytyki (czasami słuszne), to internauci zdecydowanie
okrzyknęli Gwarki Perłą Śląska.
Polecamy!
www.tarnowskiegory.pl
www.youtube.pl

Rondo już otwarte

Na rondzie im. Ranoszka została przywrócona dawna organizacja ruchu.
Raz jeszcze przepraszamy wszystkich mieszkańców za utrudnienia, z którymi musieliśmy się wszyscy zmagać w ostatnich miesiącach i dziękujemy za
wyrozumiałość.

