
Pytania mo¿na zadawaæ 
na stronie www.itv.gli-
wice.pl do niedzieli 17 
maja. Na wybrane sie-
dem pytañ nasz goœæ 
odpowie w poniedziałek 
18 maja.
Informator Rynkowy jest 
partnerem cyklu „Za-
daj pytanie”. 19 maja 
uka¿e siê publikacja 
ze spotkania z ppłk Ro-
manem Nowogrodzkim, 
komendantem WKU w 
Gliwicach.

felieton na marginesie

Wspó³czesny œwiat 
przepe³niony jest 
strachem. Nie jest 
to mo¿e uczucie, 
które okazywane 
jest otwarcie, ale 
uwa¿ny obserwa-
tor mo¿e dojœæ do 
takiego wniosku na pod-
stawie wielu przes³anek. 
Takiego zjawiska jak kryzys 
nie zauwa¿aj¹ firmy ubez-
pieczeniowe, podobnie 
jak firmy ochroniarskie czy 
specjaliœci od instalowania 
alarmów czy systemów mo-
nitoringu.
Mo¿na zaryzykowaæ stwier-
dzenie, ¿e wspó³czesny 
cz³owiek tak zwanego 
Zachodu boi siê obecnie 
najbardziej w ca³ej swej 
historii. Mo¿e za du¿o ma 
do stracenia? Zapewne, 
ale win¹ za nasz strach 
obarczyæ mo¿na rów-
nie¿ zbyt szybki przep³yw 
informacji. Informacji 
oczywiœcie tych sensacyj-
nych, a wiêc najczêœciej 
z³ych. Na przyk³ad takich o 
chorobach. 

W ostatnim czasie sporo 
emocji wywo³ywa³y infor-
macje o ró¿nych rodza-
jach grypy. Kilka lat temu 
mieliœmy grypê ptasi¹, 
obecnie - grypê œwiñsk¹. 
W przypadku tej pierwszej, 
jakich to ju¿ informacji nie 
s³yszeliœmy – gin¹ce legio-
nami w Azji kurczaki, kon-
trole w gospodarstwach, 
areszt domowy drobiu u 
hodowców oraz pamiêtn¹ 
œmieræ 32 ³abêdzi w Toru-
niu. 

Ptasia grypa 
przynios³a 
oczywiœcie ofia-
ry w ludziach, 
lecz, jak to ktoœ 
powiedzia³, sta-
tystycznie na 
œwiecie wiêcej 
by³o wypadków 
œmiertelnych w 
wyniku upadku 
z krzes³a. 
Czy jeszcze ktoœ oœmiela 
siê w¹tpiæ w si³ê mediów!

Strach przed gryp¹ jest 

zapewne wynikiem 
pamiêtnej pandemii 
tzw. hiszpanki, kie-
dy to w latach 1918-
-1919 zmar³o na ni¹ 
– wed³ug ró¿nych 
Ÿróde³ od 50 do 100 
milionów ludzi na 

ca³ym œwiecie. Milionów! 
Jak wtedy reagowa³yby 
media, gdyby dysponowa³y 
takimi œrodkami przekazu i 
takim zasiêgiem jak obec-
nie? 
Dobr¹ projekcj¹ „gry-
powych” strachów jest 
powieœæ Stephen Kinga 
„Bastion”, w którym punk-
tem wyjœcia fabu³y jest wy-
dostanie siê z supertajnego 
laboratorium wojskowego 
super zjadliwego wirusa su-
per grypy. W wyobra¿eniu 
autora œmiertelnoœæ tego 
zmutowanego wirusa 
mia³aby osi¹gaæ 99,95%. 
Wynik prawie jak frekwen-
cja wyborcza w czasach 
PRL-u. Tylko chyba nie 
by³oby komu liczyæ g³osów. 
A tymczasem dla porówna-
nia - œmiertelnoœæ „hisz-
panki” wynios³a „zaledwie” 
5-10%.

Wœród strachów wspó³czes- 
nego mieszkañca sytej Eu-
ropy i Ameryki Pó³nocnej 
strach przed wojn¹ jest 
na poœledniejszym miej-
scu. Czy nie mamy czego 
lub kogo siê baæ? A mo¿e 
mamy, ale lansowana poli-
tyka poprawnoœci politycz-
nej powoduje, ¿e media 
stosuj¹ autocenzurê i te-
mat ten jest przydeptywany 
zanim zd¹¿y wykie³kowaæ? 

Paradoksalnie lata „zim-
nej wojny” przyzwyczai³y 
nas w jakiejœ mierze do 
sta³ego zagro¿enia ewentu-
alnym konfliktem, który, na 
szczêœcie dla nas, mocar-
stwa rozgrywa³y kosztem 
innych, mniej szczêœliwych 
z tego powodu narodów, na 
przyk³ad Korei czy Wietna-
mu. Ale kogo na œwiecie tak 
naprawdê obchodzi³y wtedy 
problemy Wietnamczyków 
czy rozterki koreañskiego 
wieœniaka? 
Marna to pociecha, jeœli 
w ogóle jakakolwiek, ale 
warto mieæ œwiadomoœæ, 
¿e „w razie czego” podob-
ny poziom zainteresowania 
dotyczyæ bêdzie naszych 
problemów czy rozterek. 
Chyba rzeczywiœcie jest siê 
czego baæ.

Strachy
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GLIWICE. ZABRZE. 
In¿ynieria Biomedyczna 
– to nowy, 13 wydzia³ 
Politechniki Œl¹skiej. 
Studenci rozpoczn¹ 
kszta³cenia na tym kie-
runku w roku akade-
mickim 2010/2011.

Utworzenie nowego kierunku to 
odpowiedŸ gliwickiej uczelni na 
potrzeby rynku. 

Od 2007 roku na Politechnice 
Œl¹skiej funkcjonuje „In¿ynieria 
biomedyczna” - kierunek, który 
dynamicznie siê rozwija i cieszy 
zainteresowaniem wœród kan-
dydatów na studia. 
W pierwszym roku studia 

rozpoczê³o tu 117 studentów, 
w 2008 by³o ich ju¿ 147.

Poza tym od 1999 r. na Poli-
technice Œl¹skiej dzia³a miêdzy- 
uczelniane Centrum In¿ynierii 
Biomedycznej, skupiaj¹ce na-
ukowców ze Œl¹skiego Uniwer-
sytetu Medycznego, Uniwersy-
tetu Œl¹skiego oraz Politech-
niki Œl¹skiej, które koordynuje 
interdyscyplinarn¹ dzia³alnoœæ 
tych uczelni w³aœnie w zakresie 
in¿ynierii biomedycznej.

- Bior¹c pod uwagê oba te czyn-
niki, Senat Politechniki Œl¹skiej 
zdecydowa³ siê poszerzyæ 
strukturê uczelni o kolejn¹ jed- 
nostkê – Wydzia³ In¿ynierii Bio-
medycznej. Stosown¹ uchwa³ê 
w tej sprawie Senat podj¹³ 

jednomyœlnie na posiedzeniu 
w dniu 30 marca – wyjaœnia 
Pawe³ Doœ, rzecznik prasowy 
Politechniki Œl¹skiej.

Siedzib¹ 
Wydzia³u 
In¿ynierii Bio-
medycznej Poli-
techniki Œl¹skiej 
bêdzie kampus 
uczelni przy 
ul. Roosevelta 
w Zabrzu.
Zadecydowa³y o tym wzglêdy 

W ramach prac modernizacyj-
nych teren w centrum miasta 
wzbogaci³ siê o nowe œcie¿ki 
spacerowe oraz trawniki. Przy 

traktach spacerowych usta-
wiono ³awki i kosze na œmieci. 
Pojawi³y siê równie¿ dwa ka-
mienne sto³y do gry w pi³karzyki 

oraz stoliki do gry w szachy. 
Przy skwerze znajduje siê  bo-
isko do gry w koszykówkê. Zie-
leniec atrakcyjny jest równie¿ 
dla najm³odszych zabrzan – 
istniej¹ce place zabaw zmoder-
nizowano i ogrodzono ma³ym 
p³otkiem, pojawi³o siê tak¿e 
wiêcej ró¿norodnych urz¹dzeñ. 

G³ównym, reprezentacyjnym 
elementem skweru jest nowo-
czesna fontanna usytuowana  

w centrum placu. 

Pomimo wszystkich wymienio-
nych atrakcji, zmodernizowany 
zieleniec jest jednak na dzieñ 
dzisiejszy zieleñcem tylko z na-
zwy. Ca³y plac wy³o¿ono bowiem 
betonow¹ p³yt¹, co nie podoba 
siê niektórym mieszkañcom. 
Brak zieleni zrekompensowaæ 
maj¹ wielopoziomowe kwietni-
ki, które nied³ugo siê pojawi¹ 
oraz pergole. (kk)

Zieleniec 
w centrum miasta
ZABRZE. Koñczy siê remont zieleñca przy 
ul. 3 Maja i ul. Floriana. Skwer, na którym 
stoi pomnik Wincentego Pstrowskiego 
ma byæ jednym z atrakcyjniejszych 
miejsc w mieœcie. Koszt modernizacji 
to prawie 2,5 mln z³. 
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Nowy wydzia³ 
Politechniki Œl¹skiej

lokalowe – w Zabrzu,  Wydzia³ 
dysponowaæ bêdzie odrêbnym 
budynkiem. 

List intencyjny miêdzy uczelni¹ 
a Urzêdem Miejskim w Zabrzu, 
sygnowany przez Prezyden-
ta Miasta Zabrza Ma³gorzatê 
Mañkê-Szulik oraz Rektora Poli-
techniki Œl¹skiej prof. Andrzeja 
Karbownika zosta³ podpisany 
26 marca.  

Zgodnie z planami Wydzia³ 
ma rozpocz¹æ dzia³alnoœæ 1 
wrzeœnia 2010 r. W jego sk³ad 
wejd¹ cztery katedry: Biome-
chaniki i In¿ynierii Rehabilitacji, 
Informatyki i Aparatury Medycz-
nej, Biomateria³ów i In¿ynierii 
Wyrobów Medycznych oraz Bio-
sensorów, Aparatury Medycz-
nej i Przetwarzania Sygna³ów 
Biomedycznych.

Pierwszy nabór studentów na 
ten wydzia³ odbêdzie siê w roku 
akademickim 2010/2011. 
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