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O nowocześnie wy-
posażony oddział 
rehabilitacji wzbo-
gacił się Szpital Kli-
niczny nr 3 w Za-
brzu. W placówce 
pojawił się również 
tomograf kompute-
rowy, a Pracownia 
Bakteriologii Gruź-
licy przeniosła się 
do innego budynku, 
gdzie specjaliści 
dostali do dyspozy-
cji sprzęt najnow-
szej generacji.

– Mamy doskonałą kadrę me-
dyczną, a dzięki zaangażowaniu 
wielu pracowników nasz szpital 
stale się rozwija. Tylko na prze-
strzeni ostatnich dwóch lat wzbo-
gaciliśmy naszą bazę o sprzęt 
i aparaturę medyczną wartości 
5,6 miliona złotych – podkreśla 
Aniela Wlizło, dyrektor Szpitala 
Klinicznego nr 3 w Zabrzu. 
Jednym z najnowszych nabytków 
szpitala jest tomograf kompute-
rowy, dzięki któremu mógł ruszyć 
program wczesnego wykrywania 
raka płuc. Obejmuje on osoby 
z grupy wysokiego ryzyka, czyli pa-
laczy w wieku 50-75 lat. Pod ko-
niec kwietnia w szpitalu oficjalnie 

oddano również do użytku Oddział 
Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustro-
jowej. – Dzięki tej inwestycji nie 
użytkowane poddasze przemieni-
ło się w ośrodek rehabilitacji na 
miarę XXI wieku – mówi dyrektor 
Aniela Wlizło.
A to jeszcze nie koniec nowości. 
W lutym tego roku zakończył się 
remont budynku gospodarcze-
go, do którego przeniosła się 

Pracownia Bakteriologii Gruźlicy. 
Specjaliści mają tu do dyspozycji 
najnowszej generacji sprzęt dia-
gnostyczny, który umożliwia m.in. 
hodowlę i określanie lekowrażliwo-
ści prątków gruźlicy. – Nowy sprzęt 
umożliwił skrócenie czasu badań 
o połowę – zwraca uwagę Wanda 
Maksymowicz-Mazur, kierownik 
Pracowni Bakteriologii Gruźlicy.
Profesor Przemysław Jałowiecki 

ze Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego zaznacza, że SK nr 3 
w Zabrzu jest najmniejszą, ale 
z pewnością nie najmniej waż-
ną placówką medyczną uczelni. 
– Oddziałów pulmonologicznych 
nie jest wiele, a ten z pewno-
ścią jest bardzo ważny na mapie 
województwa. Życzę sukcesów 
w realizacji kolejnych ambitnych 
przedsięwzięć – mówił podczas 

uroczystości otwarcia pracowni 
prof. Przemysław Jałowiecki.
– To ogromna radość, gdy znów 
możemy spotkać się wokół cze-
goś dobrego, co dzieje się w dzie-
dzinie ochrony zdrowia. Przy takich 
okazjach uświadamiamy sobie, 
jak wiele dokonań w medycynie 
popłynęło z Zabrza w świat – pod-
kreślała prezydent Zabrza Małgo-
rzata Mańka-Szulik. (hm)

NOWY SPRZĘT W SZPITALU KLINICZNYM NR 3 POMOŻE SKUTECZNIE NIEŚĆ 
POMOC PACJENTOM Z CHOROBAMI PŁUC

POTYCZKI 
NA SPRAWNOŚĆ 

I WIEDZĘ
Już po raz ostatni gimna-
zjaliści zmierzą się w roz-
grywkach organizowanych 
w ramach akcji „Krok po 
kroku do Euro 2012”. Celem  
wspólnego przedsięwzięcia 
policji i zabrzańskiego sa-
morządu jest wykształcenie 
w młodych ludziach postawy 
kulturalnego kibicowania.

Czwarta już edycja programu 
rusza 14 maja. Eliminacje orga-
nizowane w Gimnazjach nr 1, 7, 
10, 11, 16 i 20 potrwają prawie 
dwa tygodnie. Najlepsze zespoły 
zakwalifikują się do półfinałów, 
które zostaną rozegrane 28 
i 30 maja. Wielki finał, w którym 
zmierzą się cztery najlepsze dru-
żyny półfinałów, zaplanowano na 
1 czerwca.
Uczniowie drugich klas gimna-
zjów rywalizować będą w kon-
kurencjach sportowych, które 

zostaną urozmaicone pytaniami 
dotyczącymi historii Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej, ogólnej 
wiedzy o państwach Europy, języ-
ka angielskiego oraz udzielania 
pierwszej pomocy. – Chcemy, by 
młodzi ludzie stosowali się do 
zasady fair play i zrozumieli, że 
czasem również się przegrywa 
– tłumaczy aspirant sztabowy 
Marek Wypych z Komendy Miej-
skiej Policji w Zabrzu. 
Projekt „Krok po kroku do Euro 
2012” od początku cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem. 
Jego pierwsza edycja została wy-
soko oceniona w poświęconym 
bezpieczeństwu imprez maso-
wych konkursie organizowa-
nym przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 
Zabrzański program zwyciężył 
w województwie śląskim.  (hm)

RUSZA KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU 
„KROK PO KROKU DO EURO 2012”Poznaliśmy wyniki plebiscytu „Dziennika Zachodniego” 

na najpopularniejszych zabrzan 2011 roku

Błyszczą w kulturze, 
sporcie i polityce

Przez kilka tygodni trwało głosowanie, te-
raz poznaliśmy jego wyniki. Podczas uro-
czystości zorganizowanej w Domu Muzyki 
i Tańca laureaci plebiscytu „Dziennika 
Zachodniego” odebrali pamiątkowe statu-
etki i dyplomy.

– Nie sposób zliczyć wszystkich, którzy codzien-
nie pracują na to, by w Zabrzu żyło się lepiej. 
Są aktywni, zaangażowani w sprawy miasta 
i mieszkańców, pełni energii i pasji. Kochają 
Zabrze, każdy na swój sposób – mówi Mar-
lena Polok-Kin z „Dziennika Zachodniego”. 
– Spróbowaliśmy w kategoriach polityka, kul-
tura i działalność społeczna wyłonić po cztery 
osoby, które szczególnie zasłużyły na miano 
Człowieka Roku. Nominacje to był redakcyj-
ny, subiektywny wybór. O tym, kto zwyciężył 
w poszczególnych kategoriach, zdecydowali in-
ternauci portalu naszemiasto.pl. Głosowanie 
trwało przez cały styczeń – tłumaczy dzienni-
karka.
Laureatami plebiscytu w poszczególnych ka-
tegoriach zostali prezydent Zabrza Małgorzata 

Mańka-Szulik, muzyk i juror programu „X Fac-
tor” Czesław Mozil oraz prezes Stowarzysze-
nia Guido Jarosław Pabianek. Podczas uro-
czystości poznaliśmy również najpopularniej-
szych sportowców Zabrza 2011 roku. Decyzją 
czytelników „Dziennika Zachodniego” zostali 
nimi lekkoatletka Monika Hałasa, kulturysta 

Marcin Kosel i gimnastyk Konrad Kacprzak. 
Z kolei sportowymi twarzami Zabrza zostali 
Marian Ryndak, wieloletni prezes Szkolnego 
Klubu Sportowego Gwarek Zabrze, Grzegorz 
Mataczyński, trener lekkoatletów UKS Olimpia 
Zabrze oraz Ryszard Gnot, prezes i trener UKS 
„31 Rokitnica Zabrze”. (hm)
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POMAGAJĄ CHORYM WZIĄĆ 
GŁĘBOKI ODDECH

Pół wieku 
doświadczenia
Profesor Jerzy Kozielski, 
kierownik Kliniki Chorób Płuc 
i Gruźlicy w SK nr 3
Nasza klinika powstała 
w 1954 roku, posiada ogrom-
ne doświadczenie i dorobek. 
Należymy do wiodących w 
kraju ośrodków zajmujących 
się chorobami płuc. Trafia-
ją do nas pacjenci z całej 
Polski. Mam nadzieję, że 
ten kierunek uda się utrzy-
mać. Nasze laboratorium 
diagnostyki prątka gruźlicy 
jest jedną z niewielu takich 
placówek w Polsce. A trzeba 
pamiętać, że choć wskaźniki 
zachorowalności na gruźlicę 
są o wiele niższe niż przed 
laty, to mamy problemy z 
gruźlicą oporną na dotych-
czas stosowane antybiotyki. 
Bardzo cieszę się z otwarcia 
oddziału rehabilitacji, ponie-
waż w chorobach płuc jest 
ona równie ważna jak lecze-
nie farmakologiczne.

Pamiątkowe zdjęcie laureatów plebiscytu

Dzięki uruchomieniu Pracowni Tomografii 
Komputerowej możliwe stało się rozpoczęcie 
programu wczesnego wykrywania raka płuc


