
Bronisław Kowalczyk z Tarnow-
skich Gór na Oddział Kardiologii 
Szpitala Specjalistycznego przy 
ul. Skłodowskiej-Curie w Zabrzu 
trafił na początku kwietnia. Miał 
zawał. – Pewnie, że wolałbym być 
w domu, ale jeśli już chorować, to 
w takim miejscu – uśmiecha się 
pan Bronisław. – Jestem pod wiel-
kim wrażeniem. Opieka i warunki 
są tu naprawdę na europejskim 
poziomie – dodaje.
W ramach zakończonego właśnie 
pierwszego etapu remontu na od-
dziale wymienione zostały instala-
cje wodno-kanalizacyjna, elektrycz-
na i gazów medycznych. Prace 

objęły system wentylacji i klimaty-
zacji. Odnowione zostały sale. Na 
inwestycje, których łączny koszt 
wyniósł 1,35 mln zł, przekazano 
z miejskiej kasy 400 tys. zł. Około 
125 tys. zł stanowiło dofinansowa-
nie z budżetu województwa. Resz-
tę wyłożył szpital. – Często trafiają 
do nas pacjenci z bardzo ciężką 
niewydolnością serca, którzy wy-
magają specjalnych warunków. 
O ten remont walczyliśmy od daw-
na. Dziękuję wszystkim, którzy go 
umożliwili i jednocześnie proszę 
o przychylność odnośnie dalszych 
prac – podkreśla prof. Ewa Koziel-
ska, ordynator.

Całkowicie nowe obli-
cze zaprezentował również 
Oddział Chorób Wewnętrznych, 
Dermatologii i Alergologii. Zanie-
dbany pawilon przeszedł m.in. 
termomodernizację. Prace pochło-
nęły prawie milion złotych. Zostały 
sfinansowane z dotacji samorzą-
du województwa, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz wła-
snych środków szpitala. – Dzięki 
wykonanym remontom zmieniły 
się warunki leczenia i pobytu cho-
rych, co jest bardzo istotne dla pa-
cjentów – zwraca uwagę Tadeusz 
Urban, dyrektor szpitala. 

Wyremontowa-
ne oddziały zostały 

oficjalnie oddane do użytku w mi-
niony piątek. – Jestem dumna, że 
w mieście, które jest kolebką ślą-
skiej medycyny, tak wiele robi się 
dla chorych – zaznacza prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Oba oddziały zmieniły się nie do 
poznania. Pamiętam je jeszcze 
z czasów studenckich i miałem 
wrażenie, że czas się tutaj zatrzy-
mał. Teraz wysokiej jakości usługi 
możemy świadczyć w znakomitych 
warunkach – podsumowuje Ma-
riusz Kleszczewski, wicemarsza-
łek województwa śląskiego. (hm)

W trosce 
o pogłębienie 
więzi

Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 
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W zabrzańskiej ko-
mendzie odsłonięto 

tablicę upamiętniającą 
policjantów zamordo-
wanych przez NKWD

Lśnią nowością i zapewniają komfortowe warunki zarówno pacjentom, jak i personelowi. Gruntowną mo-
dernizację przeszły w ostatnich miesiącach Oddziały Kardiologii oraz Chorób Wewnętrznych, Dermatologii 
i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. Prace pochłonęły prawie 2,5 miliona złotych.
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Bronisław Kowalczyk 
bardzo chwali warunki 
i opiekę w Szpitalu 
Specjalistycznym

DWA ODDZIAŁY SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO 
W ZABRZU ZMIENIŁY SIĘ NIE DO POZNANIA

Wstęgę przecina prof. Ewa 
Kozielska, ordynator 
Oddziału Kardiologii

NOWE OBLICZE 
SZPITALA

Mobilna wanna na Oddziale Chorób 
Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii
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