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W ubiegłym tygodniu umowę 
dotyczącą budowy podpisali 
przedstawiciele zabrzańskiego 
samorządu i generalnego wy-
konawcy – warszawskiej firmy 
WARBUD. – Mamy najwspa-
nialszych lekarzy, ale dotych-
czasowy obiekt nie spełniał już 
warunków. W remont trzeba by 
zainwestować miliony złotych, 
a i tak nie uzyskalibyśmy tego, 

co w przypadku nowego pawi-
lonu – podkreśla prezydent Za-
brza Małgorzata Mańka-Szulik.
W Centrum Zdrowia Kobiety 
i Dziecka działać będą czte-
ry oddziały: ginekologiczny, 
położniczy, neonatologiczny 
oraz patologii ciąży. Łącznie 
znajdzie się na nich 78 łóżek. 
Powstanie również blok ope-
racyjny. Pacjentki będą mogły 

skorzystać ze wszystkich do-
stępnych metod znieczulenia. 
- To będzie jedna z najnowocze-
śniejszych tego typu placówek 
w regionie. Zdecydowaliśmy się 
na taką liczbę łóżek, ponieważ 
chcemy skrócić czas pobytu 
w szpitalu na rzecz maksymal-
nej rozbudowy ambulatorium – 
tłumaczy Mariusz Wójtowicz, 
prezes Szpitala Miejskiego 

w Zabrzu. Pacjentki będą mogły 
skorzystać ze wsparcia poradni 
diabetologicznej, laktacyjnej, 
neonatologii czy diagnostyki 
prenatalnej. W Centrum siedzi-
bę znajdzie też szkoła rodzenia.
Pawilon, którego budowa koszto-
wać będzie prawie 41 mln zł, ma 
być gotowy w sierpniu przyszłe-
go roku. Zgodnie z kontraktem, 
pieniądze wyłoży zewnętrzny 

podmiot. W kolejnych latach raty 
będą spłacane z miejskiej kasy. 
– To niebagatelne pieniądze. 
Bardzo się cieszę, że udało się 
je znaleźć. Na tej inwestycji sko-
rzystają zarówno pacjentki, jak 
i nasz cały zespół – podkreśla dr 
Lesław Straszak, ordynator Od-
działu Położnictwa i Ginekologii. 
Ale to nie jedyne korzyści, ja-
kie przyniesie ze sobą otwarcie 

Centrum. – Nie jest tajemnicą, 
że porody to usługi medyczne 
dość dobrze wyceniane przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. 
W 2012 roku w naszym szpi-
talu urodziło się około tysiąca 
dzieci. Przewidujemy, że dzięki 
powstaniu Centrum liczba ta 
wzrośnie i w przeciągu kilku lat 
podwoi się – podsumowuje pre-
zes Mariusz Wójtowicz.  (hm)

W ZABRZU POWSTANIE CENTRUM 
ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA

Pawilon ma być 
gotowy w sierpniu 

2014 roku

DLA MAM I ICH MALEŃSTW

Awanse dla zawodowców, 
jelcz dla ochotników

Były awanse, odznaczenie i oficjal-
ne przekazanie dwóch samocho-
dów. Zawodowi strażacy dostali 
nowoczesną scanię. Wykorzysty-
wany przez nich do tej pory jelcz 
trafił z kolei do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kończycach.

– Oddajemy go z łezką w oku, bo 
to ostatni samochód polskiej kon-
strukcji wyjeżdżający z naszego 
garażu – zwraca uwagę starszy 
brygadier Jacek Kycia, komen-
dant miejski Państwowej Straży 
Pożarnej w Zabrzu. Jelcz wyruszał 
do akcji przez ostatnie 17 lat, 
ale, jak zapewniają strażacy, po 
niewielkim remoncie może służyć 
jeszcze długo. Dla ochotników 
z Kończyc będzie to pierwszy 
samochód z 6-osobową kabiną. 
Będzie wykorzystywany m.in. do 
ratownictwa drogowego, co jest 
niezwykle istotne ze względu na 
bliskość autostrady A4. Jelcza za-
stąpiła w zabrzańskiej jednostce 
PSP  znacznie nowocześniejsza 
scania. Zorganizowane 9 maja uro-
czystości były okazją do wręczenia 

strażakom odznaczeń i awansów 
na wyższe stopnie. Wraz z szefem 
zabrzańskiej komendy wręczał je 
śląski komendant wojewódzki PSP 

nadbryg. Marek Rączka. Okoliczno-
ściowe medale odebrały również 
osoby wspierające na co dzień za-
brzańską jednostkę.  (hm)

W UBIEGŁYM TYGODNIU SWOJE ŚWIĘTO OBCHODZILI STRAŻACY

Dobre wieści dla przyszłych mam! Jeszcze w maju w Zabrzu ruszy budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. 
W pawilonie, który powstanie na terenie Szpitala Miejskiego w Biskupicach, znajdzie się 

m.in. przeniesiona z placu Traugutta porodówka.

ZABRZE AKTUALNOŚCI

ZWIEDZANIE W BLASKU KSIĘŻYCA
Strajk generalny... duchów za-
mieszkujących podziemia ko-
palni „Guido” to jedna z atrak-
cji tegorocznej Nocy Muzeów. 
Niespodzianki przygotowują 
również Muzeum Miejskie i Pa-
rafia Ewangelicko-Augsburska 
w Zabrzu. 

W ramach corocznej akcji muzea 
otworzą podwoje dla zwiedzają-
cych w nocy z 18 na 19 maja. 
Czekają nie lada atrakcje. – Du-
chy zamieszkujące podziemne 
wyrobiska kopalni „Guido” za-
powiedziały strajk generalny. Za-
praszamy wszystkich śmiałków, 
którzy będą mieli odwagę stanąć 

z nimi twarzą w twarz. To wydarze-
nia wyłącznie dla ludzi o nerwach 
mocnych jak postronki, którzy 
nie boją się błąkać 320 metrów 
pod ziemią w zupełnych ciemno-
ściach – uchyla rąbka tajemnicy 
Andrzej Mitek z Muzeum Górnic-

twa Węglowego w Zabrzu. Ilość 
miejsc jest ograniczona. Rezer-
wacji można dokonywać pod nu-
merem telefonu (32) 271-40-77.
Od godziny 18 do północy zwie-
dzać będzie można wystawy 
w Galerii Café Silesia. Po raz 
pierwszy zaprezentowane zosta-
ną możliwości muzyczne zabyt-
kowej fisharmonii ze zbiorów Mu-
zeum Miejskiego. Zaplanowano 
także seanse archiwalnego filmu. 
W kościele Pokoju przy ul. Lutra 
2 oglądać będzie można wystawę 
planszową z okazji 140-lecia ist-
nienia parafii. Wystąpi też orkie-
stra Państwowej Szkoły Muzycz-
nej w Zabrzu. (hm)

Wystawa w Café Silesia

JUŻ W NAJBLIŻSZY WEEKEND CZEKA NAS NOC MUZEÓW
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Odznaczenia 
wręcza 
nadbryga-
dier Marek 
Rączka

Przekazane podczas 
uroczystości samochody

Zielone szaty Bytomki
Są dzikie wysypiska, zrujnowane bu-
dynki i zanieczyszczona szkodliwy-
mi związkami gleba. Będą drzewa, 
krzewy, ścieżki rowerowe i alejki 
dla spacerowiczów. Projekt rewita-
lizacji zdegradowanych terenów nad 
Bytomką wkracza w kluczową fazę.

W ubiegłym tygodniu w sali histo-
rycznej nowego ratusza podpisana 
została umowa z inżynierem kontrak-

tu. W najbliższych dniach ogłoszone 
mają zostać przetargi na wyłonienie 
firm, które zajmą się rekultywacją 
pierwszych dwóch terenów. Ogółem 
projekt obejmuje osiem nieużytków 
w rejonie Bytomki o łącznej po-
wierzchni prawie 180 hektarów. To 
tereny, które zostały zdegradowane 
w wyniku działalności przemysło-
wej. Koszt projektu, dzięki którym 
ponownie staną się one miejscami 

do rekreacji i wypoczynku, sięga 48 
mln zł. Prawie 41 mln zł z tej kwoty 
stanowi zdobyte przez zabrzański sa-
morząd unijne dofinansowanie.
– To bardzo ważny projekt dla miesz-
kańców i środowiska, w którym 
żyjemy – podkreśla wiceprezydent 
Zabrza Katarzyna Dzióba. Pierwsze 
prace ziemne mają ruszyć z począt-
kiem lata. Przedsięwzięcie potrwa do 
2015 r.  (hm)

ZDEGRADOWANE TERENY ODZYSKAJĄ DAWNY BLASK


