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Budowa
dobiega końca

Są duże szanse, że już w przyszłym roku Dom Hospicyjny będzie przyjmował pacjentów.

Budowa Domu
Hospicyjnego przy
ul. Żorskiej wchodzi
na ostatnią prostą.
Jak mówi prezes
hospicjum Ilona
Słomian, realne
jest zakończenie
inwestycji już
w przyszłym roku.
Budowę po raz
kolejny wsparło
miasto Tychy,
przekazując na ten
cel milion złotych.

W

czwartek (29.04)
prezydent Andrzej
Dziuba podpisał zarządzenie
w sprawie udzielenia dotacji celowej
na budowę hospicjum. Te pieniądze
z pewnością bardzo się przydadzą,
bo na budowie przy ul. Żorskiej
17 – mimo imponującego postępu prac – pozostało jeszcze wiele
do zrobienia.
– Pierwsza, trzykondygnacyjna część budynku jest już gotowa – mówi Ilona Słomian, prezes
Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach.
– W piwnicach funkcjonuje już magazyn i wypożyczalnia sprzętu me-

Przyjdź
i zobacz
30 maja Hospicjum im. św.
Kaliksta I zaprasza na Dzień
Otwarty do Domu Hospicyjnego przy ul. Żorskiej 17. Będzie można zwiedzić budynek
i ogród. Dodatkową atrakcją
będą zespoły muzyczne oraz
inscenizacja w wykonaniu
ambasadorki tyskiego hospicjum – aktorki Jolanty Fraszyńskiej.
Dzień Otwarty odbędzie się
w ramach kampanii Pola Nadziei.

dycznego dla pacjentów (m.in. łóżka
elektryczne, materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu – red).
Część biurowa na piętrze również
jest gotowa, teraz staramy się zorganizować meble, by się tam przeprowadzić. Gotowa jest sala rehabilitacyjna i już niebawem będą mogli
korzystać z niej pacjenci. Myślę,
że zarówno biurowa przeprowadzka, jak i uruchomienie sali rehabilitacyjnej nastąpią w tym roku.

Zostało do zrobienia
W tej samej części, w której
na piętrze będą znajdować się biura,
na parterze będzie czynna poradnia
z pokojami lekarskimi, izbą przyjęć
i pokojem zabiegowym. Wszystkie
te pomieszczenia są już gotowe, czekają tylko na wyposażenie ich w niezbędny sprzęt biurowy i medyczny.
Ponadto w części biurowej znajdują
się – wyposażone już – sala konferencyjna i salka dla grupy wsparcia
dla dzieci osieroconych. – Dzieci
będą mogły się tu spotykać, spędzać
razem czas, bawić się, rysować, grać
w gry – mówi Ilona Słomian.
Ostatni etap prac to wykończenie oraz wyposażenie części z salami
dla pacjentów. – W tej części mamy
już położone tynki, teraz czekają nas
prace wykończeniowe w salach dla
chorych; gładzie, malowanie, płytki,
wykładziny, łazienki – mówi prezes hospicjum. – Właśnie na ten

Sala konferencyjna to jedno z wykończonych już pomieszczeń.

cel zostanie przeznaczony milion
złotych dotacji z budżetu miasta.
Potem czeka nas jeszcze zakup łóżek
i sprzętu medycznego. Zamierzamy
starać się o środki unijne na ten cel,
rusza teraz nowe rozdanie funduszy
europejskich, które daje nam taką
szansę. Czeka nas też jeszcze montaż windy, ale to uda się sfinansować
ze środków pozyskanych w zeszłym
roku z darowizn i 1 procenta.
Jak mówi Ilona Słomian, są
duże szanse na to, że w przyszłym
roku inwestycja się zakończy i Dom
Hospicyjny zacznie przyjmować pacjentów.

Tyszanie budują
Budowa stacjonarnego hospicjum w Tychach rozpoczęła się
w grudniu 2009 r. i co roku zasilana
jest darowiznami tyszan.

Salę grupy wsparcia dla dzieci osieroconych pomogła wyposażyć Fundacja ING Dzieciom z Wisły.

– Można powiedzieć, że połowa środków na budowę domu
hospicyjnego pochodzi od mieszkańców – mówi Ilona Słomian. –
Mamy 1 procent podatku, mamy
kwesty listopadowe, co roku z lepszym wynikiem, a oprócz tego
przez cały rok spływają do nas
darowizny. Nieraz są to skromne
kwoty. Mamy stałych darczyńców,
którzy przesyłają nam co miesiąc
10, 20 zł. Ale te drobne kwoty dają
nam rocznie około 100 tys. zł. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni.
Dziękujemy też za wsparcie w tegorocznej kampanii 1 proc. prowadzonej pod hasłem „Dokończ
z nami budowę”.
Jeżeli jednym z filarów,
na którym zbudowano hospicjum, jest hojność mieszkańców Tychów i okolicy, to drugim jest wsparcie z budżetu
miasta. Oprócz tegorocznej dotacji od 2011 roku miasto wsparło już budowę hospicjum kwotą
ponad 5,1 mln zł.
Ilona Słomian podkreśla,
że stacjonarne hospicjum będzie
tylko uzupełnieniem dotychczasowej działalności. Nadal będzie
prowadzona opieka nad chorymi
w ich domach.
Dom Hospicyjny przy ul. Żorskiej 17 będzie dysponował 32
łóżkami dla pacjentów. Obecnie
chorzy na nowotwory w stanie terminalnym korzystają z opieki Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego w Katowicach. W 2014 roku
tą formą opieki objętych zostało
18 mieszkańców Tychów.
Sylwia Witman
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Nagrody
i muzyczna uczta
W najbliższy czwartek (7.05)
w Teatrze Małym Prezydent
Miasta Tychy po raz kolejny
wręczy nagrody w dziedzinie
kultury i sportu. Jak zwykle
ceremonii tej towarzyszyć
będzie wydarzenie artystyczne. Tym razem będzie
to niezwykły koncert piosenek Witolda Lutosławskiego
w zupełnie nowej interpretacji Piotra Steczka i Magdy
Navarrete.

W

arszawski Lutosławski
to tytuł zarówno koncertu, jak i projektu muzycznego
oraz płyty. Wokalistka i producentka muzyczna Magda Navarrete oraz Piotr Steczek – skrzypek Orkiestry Kameralnej Miasta
Tychy AUKSO (wraz z bratem
Pawłem tworzy zespół Medulla) zafascynowani twórczością
jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów, połączyli
siły i sięgnęli do mniej znanego
rozdziału z jego twórczości.
W latach 50. i 60. Witold Lutosławski ukryty pod pseudonimem „Derwid” pisał piosenki:
walce, fokstroty, slowstepy, tanga.
Magda Navarrete i Piotr Steczek
nadali tym piosenkom nowe życie. Piotr Steczek napisał opracowania na kwintet smyczkowy
oraz orkiestrę, a Magda Navarre-

te zinterpretowała je, dając swój
„retro latynoski” swing. Oboje
artyści pragnęli, żeby zarówno
płyta, jak i koncerty, swoją zawartością i brzmieniem nawiązywały
do stylistyki lat 50. i 60. XX w.,
kiedy to grały kilkuosobowe orkiestry: skrzypce, wiolonczele,
altówki.
Podczas koncertu utwory
Lutosławskiego w nowych aranżacjach wykonają, obok Magdy
Navarrete i Piotra Steczka, muzycy zespołu ESUS: Mateusz Moś
– skrzypce, Jarosław Samson –
altówka, Aleksandra Steczek –
wiolonczela, Maciej Garbowski
– kontrabas, Sławek Berny – instrumenty perkusyjne.
Organizatorem koncertu
jest Miejskie Centrum Kultury
w Tychach.

SW

Zapraszamy
„Warszawski Lutosławski” –
koncert promocyjny połączony z wręczeniem nagród
Prezydenta Miasta Tychy
w dziedzinie kultury i sportu
Teatr Mały, 7 maja (czwartek), godz. 18.30
Bilety w cenie 25 zł, karta stałego widza nieważna.

O EKOLOGII W KINIE

Seans
z przesłaniem
Po co segregujemy odpady? Jak długo rozkłada się
na wysypisku plastikowa
butelka? Gdzie należy oddać
zużyty sprzęt elektroniczny?
Tego wszystkiego można dowiedzieć się... w kinie.

M

ultikino oraz Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi nawiązały współpracę,
która ma służyć edukacji ekologicznej tyskich dzieci. W środę
(29.04) przed seansem filmowym
grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 wysłuchała prelekcji na temat segregacji odpadów
i wzięła udział w konkursach z nagrodami.
To kolejna ekologiczna akcja edukacyjna skierowana do tyskich dzieci. Pod koniec ubiegłego
roku Referat Gospodarki Odpadami przygotował serię spotkań
i warsztatów w tyskich przedszkolach.
– W październiku, listopadzie i grudniu odwiedziliśmy 50
przedszkoli i przeprowadziliśmy
zajęcia dla około 3,5 tysiąca dzieci
– mówi pracownik referatu Michał Arndt. – Kampania nazywała
się „Tyski EKO Przedszkolak”.

Tym razem ekologiczny przekaz ma trafić również do uczniów
szkół podstawowych, dzięki krótkim prelekcjom przed seansami
dla dzieci w Multikinie. W pierwszym takim spotkaniu wzięli
udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 22.
Spotkanie rozpoczęło się
od prelekcji na temat zasad segregowania odpadów i zastosowania pozyskanych dzięki temu
surowców – przedstawił ją Piotr
Dulski ze spółki Master Odpady
i Energia. Następnie Katarzyna
Leonard i Michał Arndt z Referatu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi poprowadzili konkursy i zabawy dla dzieci. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą dotyczącą
segregowania odpadów, zarówno
w teorii jak i w praktyce (jedno
z zadań polegało na prawidłowym
posegregowaniu śmieci). Poradzili sobie z tym wyzwaniem znakomicie. Po tych emocjach i krótkiej
przerwie dzieci obejrzały animowany film „Dom”.
– Było to pierwsze takie spotkanie, ale będą one kontynuowane – mówi Michał Arndt. – Kolejne, wspólnie z Multikinem,
planujemy na czerwiec.
SW

