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szkoładla
kobietwciązy
REGtoN
Busrylnowy
crlklzaięcdla
trobietwciąźry.
ZaięciawSżrole
Bodzenia
odĘrrraiąsię
wlrażĘśrodę
ogode17wfilii
lO5llresowego
Sąlitala
Wo.iskowego
wZagardu.

Zajęcia są bezpłatne, Uczest-
niczyć w nich może kżda
przyszła mama po żz,ty-
godniu ciązy, bez względu
na miejsce zamieszkania.
Szkołę rodzenia prowadzą
doświadczone położne, na-
komicie nawiąnjące kon-
tak1 z przysz§mi mamami.

- Zajęcia cieszą się
duĄim zainteiesowaniem,
zsvłąszcza odkąd rozsze-
rzyliśmy zakes tematycz_
ny i teraz oprócz podsta-
wowych zagadnień takich
jak: przygotowanie przy_
szĘch rodziców do porodu,
opieki nad noworodkiem,
prawidłowego karmienia
uczestniczki spotkań mają

doskonałą okzję by skorzy-
stać zarówno z wykładów
dotyczących właściwego
oĄviania dla kobiet w cią-
Ą i w okresie połogu, jak i z
indlvidulnych konsultacj i
wykwalifikowanej diete_

Ęczki, a jak się okzało jest
to nieilykle ważne i ceme
zsłłaszeza, że z roku na rok
rośnie liczba kobiet, lcióre
w tym ważnym dla nich

olaesie zmagają się z tm-
cukrzlcą ciązową * mówi
Justyna Wróbel, rzecznik
prmowy szpitala. .

Podczas takich spot-
kań przyszłe mmy mogą
także.zapoznać się z salą
porodową, wyposażeniem
oddziałów zarómo położ_
niczo-ginekologiczrrego jak
i noworodkowego, a tak-
ze poToznawac z naszym

personelem, który zawsze
chętnie odpowiada na kżdą
wąĘliwośó.

Więcej na stro-
nie internetowej szpitala:
ww,1O5szpital.pl lub na
facebook.pl/Szkoła Rodze-
nia przy 105 Kresowym
Szpitalu Wojskowym. Za_
pisyvać można się rómież
telefonicmie 60ż 1,55 447.
AG

Dzie ci zteatru,,Szelest"
laureatem w woiełuództwie
ŻnnY.Crrrpatearałra,§zelest' ],

z żarsHei dwóiH odrriosla koĘne
arycięsfinn w hwiatorvych
Spotkania& Gnrp Kolędrricąlch
i Jasellrorłrych w Srrręcinie. Tytut
laureata zdobyH dzięki sruoim
rłyiątlrouryrrrr zdolnościom alrtorsldrn
oraz oryginalnemu pornyslowi na
scenariusz.

zaaĘażffinteiprcledonarĘ gniBtdffHątychmre
dych ałtorów fot, nadesłme

W Sulęcińskim Ośrodku Kulnry, gdzie zorganżowano flnał
Spotkań Grup Kolędniczych i Jasełkowych, wyśąpiło 15
zespolów z calego wojeuództwa.

Podczas fi nafu wojewódzkiego. Zary reprezentowane
było przez młodych aktorów z teatru,,Szelest" przedstawia-
jąc spelcakl ,,A słowo ciałem się stało",

Młodzież z Żat wyróżntała dolrzała ga aktorska,
oryginalny pomysł na bożonrodzeniową opowieść oraz
nawiązanie do tradycji. MWJa§€lh todoDn okaą|a do treaantatadycfl fot, nades}ane

podsumowanie
teriiwbibliotece
żARV..-.ś na podsunorłanie feńi
zorgianizowanydr w Mi§srdei
Bibliotecc Publicanei atrcia
-Uczriowie doktora llolittle' ciesryta
się ogromnym zainteresormniem
wfuód żarskiei mrodzieży. §potlrarrie
z ratownikiem medyczrym" wiżryta
w kzychodni Weterynaryirrei,
słrrcharrie ciekawych lristorii oraz
zaięcia lromputerorue i plasĘrcane
dały dzieciom wiele radości
isaĘptalrcil
Wszystkie zajęcia nawiązywaĘ swoimi tematami do zwie-
ząt. Na początku ferii dzieci mogły wykazać się umiejgt-
nościmi plastycznymi podczas rysowania praka z bajki
.,Co 10 za ptak?".

Kolejnym interesująclm wydarzeniem była wizyta
w Przychodni Weterynaryjnej, gdzie o swojej pracy i pa-
cjentach opowiadałMarcin Rogus. Maluchy mogĘ z bliska
przyjrzeć się wlposżeniu gabinetu i zobaczyć czymleczy
się chore roiezęia.

hteresującym doświadczeniem była rómież wizya
ratoMika medycmego Piotra Jakubowskiego, k:róry pracuje
z psem ratomikiem. Gość oprócz tego, że raruje ludziom
życie, ze swoim psem Leną posakuje osób zaginionych.
Opowieści o tych przygodach dzieci sfuchały w wyiątko_
wlm sLtpieniu.

Uwadze nie mogą umlorąć odwiedziny specjalnego
gościa w MBP Żary- Jacka Jaklbiaka. dlłektora Mueum
Pograrricza Sląskołużyckiego, Była to idealna okazja do
wysłuchania opowieści o żgńskim oboziejeńców wojen_
nych z okresu II wojny światowej. Dzięki temu, młodzi sfu-
chacze mogli pomać kawałek historii naszego regionu. MW

rłrLyra wPrichodnrwe_Byntriirei chriińtói, nades}ane


