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Rezonans magnetyczny, tomograf, apa-
rat RTG – to tylko kilka przykładów tego, 
co w ciągu najbliższych miesięcy poja-
wi się w Megrez Sp z o.o. Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym w Tychach. 
Na konto Urzędu Miasta wpłynęło do-
kładnie 10 795 550 złotych – to środki 
przekazane uchwałą sejmiku wojewódz-
twa śląskiego i w całości będą przeka-
zane na zakup sprzętu i aparatury me-
dycznej dla szpitala.

w październiku ubiegłego roku tyski sa-
morząd kupił od województwa Śląskie-
go za ponad 8,3 miliona złotych udziały 
w szpitalu i za niemal 20 milionów nie-
ruchomości placówki. wówczas podpi-
sano także umowę o współpracy.
– Negocjacje trwały bardzo długo. 
ostatecznie uzgodniliśmy, że kupimy 
nieruchomości szpitala po cenie ryn-
kowej, a województwo Śląskie do 2019 
roku udzieli miastu pomocy finansowej 
na wyposażenie szpitala w sprzęt i apa-
raturę medyczną. dobrze, że te środki 
trafiły już do miasta, ale nie ukrywam, 
że to zaledwie kilka procent tego, co jest 
potrzebne, by poprawić jakość opie-
ki medycznej w tej placówce i komfort 
pacjentów – mówi andrzej dziuba, pre-
zydent Tychów.
za przekazane niemal 11 milionów zł 
zostanie kupiony m.in.: rezonans mag-
netyczny, aparat rTG, tomograf kom-
puterowy, densytometr, mammograf 
cyfrowy, stacja diagnostyczna do opra-
cowania badań.
– Nowy sprzęt trafi do zakładu diagno-
styki obrazowej, który w tym roku zyska 
nową lokalizację i wyposażenie – wy-
jaśnia prezes megrez Sp. z o.o. mariola 
Szulc. – dzięki temu personel medyczny 
zyska nowe instrumenty do walki o zdro-
wie i życie swoich pacjentów. Jesteśmy 
również zainteresowani przystąpieniem 
do konkursu na ambulatoryjne Świad-

czenia diagnostyczne Kosztochłonne 
(TK, mr). ogłoszenie takiego postępo-
wania leży jednak w gestii Śląskiego 
oddziału wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu zdrowia. Gdyby udało nam 
się zdobyć kontrakt na te usługi me-
dyczne, z bezpłatnych badań mogliby 
korzystać nie tylko pacjenci w trakcie 
leczenia szpitalnego, ale także pacjenci 
ze skierowaniem z wszystkich tyskich 
przychodni – dodaje prezes Szulc.
obecnie trwają procedury przetargowe 
na zakup sprzętu – do końca roku sprzęt 
powinien trafić do tyskiego szpitala.
To nie pierwszy „zastrzyk” finansowy 
miasta dla szpitala. w grudniu 2015 roku 
nastąpiło podwyższenie kapitału zakła-
dowego o kwotę 2 mln złotych. z tych 
środków zakupiono: 11 kardiomonito-
rów dla oddziałów, 35 pomp infuzyjnych, 

zestaw do operacji zatok do sali opera-
cyjnej oddziału otolaryngologicznego, 
videogastroskop do Pracowni Endosko-
pii, dwa stoły operacyjne dla Bloku ope-
racyjnego, dwie myjnie ultradźwiękowe 
do Centralnej Sterylizatorni, aparaturę 
i sprzęt medyczny do diagnostyki i opieki 
nad pacjentami: ssaki chirurgiczno-gi-
nekologiczne, stół do badań niemowląt, 
parawany medyczne, wózki inwalidzkie, 
wózki do przewożenia chorych, aparat 
EKG, ciepłe gniazdo do ogrzewania nie-
mowląt.
w 2017 roku nastąpiło podwyższenie ka-
pitału zakładowego o 4 055 000 zł. Środ-
ki przekazane zostały na przebudowę 
pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej 
na nową siedzibę zakładu diagnostyki 
obrazowej. Inwestycja jest w trakcie re-
alizacji. RP

nagroda dla mediateki
System informacji wizualnej budynku 
Mediateki został wyróżniony w konkur-
sie Polish Graphic Design Awards w ka-
tegorii „Systemy komunikacji w prze-
strzeni lub budynku”.

System informacji wizualnej budynku 
mediateki przy al. Piłsudskiego obej-
mował wykonanie oznaczeń drzwi wej-
ściowych, oznaczeń kierunkowych toa-
let i pomieszczeń technicznych a także 
szatni i sali koncertowej oraz oznaczeń 
szyb sali konferencyjnej i wypożyczalni. 
wykonano również oznaczenia pomiesz-
czeń miejskiej Biblioteki Publicznej, tj. 
bajkoteki, czytelni multimedialnej, sali 
konferencyjnej, wypożyczalni, działu 
muzycznego i książki mówionej, a tak-
że wrzutni i książkomatu. Co ważne, ten 
system informacji wizualnej obejmował 
również wykonanie ścieżki dla osób nie-
widomych.
System został wykonany na zlecenie ad-
ministratora budynku – miejskiego za-
rządu Budynków mieszkalnych, przez 
firmę Blank Studio Bartłomiej witański 
z Tychów.
Celem konkursu PGdawards jest gro-
madzenie, selekcjonowanie, ocenianie 
a także prezentowanie najbardziej war-
tościowych projektów graficznych zre-
alizowanych w danym roku. To wyróż-
nienie ma także promować wybitnych 
projektantów, a głównym celem kon-
kursu jest stworzenie swoistego prze-
wodnika po najciekawszych projektach 
polskiego designu wizualnego. JM

nowy sprzęt dla tyskiego szpitala

Święcenie pojazdów już w niedzielę

Tradycyjne święcenie pojazdów z okazji 
dnia świętego Krzysztofa – patrona kie-
rowców odbędzie się w najbliższą nie-
dzielę, 29 lipca. To jedna z największych 
takich uroczystości w Polsce.

Uroczystości rozpoczną się o godzinie 
11:30, mszą świętą w kościele święte-
go Krzysztofa przy ulicy wyszyńskie-
go 1. Po mszy w intencji kierowców 
(ok. 12.30–13.30) poświęconych zosta-
nie kilka tysięcy pojazdów.
– dla miasta jest to wydarzenie szcze-
gólnie ważne z dwóch względów: Tychy 
uchodzą za motoryzacyjną stolicę Pol-
ski, a święty Krzysztof, patron kierowców, 
jest także patronem miasta. Uroczystości 
ku czci św. Krzysztofa mają w naszym 
mieście długą tradycję, w tym roku bę-
dziemy świecili w Tychach pojazdy już 

po raz dwudziesty piąty – podkreśla an-
drzej dziuba, prezydent Tychów.
Co roku kilka tysięcy kierowców przy-
jeżdża do Tychów niemal z całego Ślą-
ska – m.in. z Katowic, mikołowa, Piekar 
Śląskich, Pszczyny, Gliwic i zabrza. Te-
ren wokół kościoła pod wezwaniem św. 
Krzysztofa zapełnia się nie tylko samo-
chodami osobowymi, ale także moto-
cyklami i rowerami. Kierowcy poświę-
cają swoje pojazdy, wierząc, że święty 
Krzysztof zapewni im bezpieczeństwo 
na drogach.
Kierowców chcących wziąć udział w uro-
czystościach i poświęcić swoje samo-
chody prosi się o umieszczenie za przed-
nią szybą lub wycieraczką białej kartki 
formatu a4. Policja i Straż miejska, wi-
dząc tak oznakowany samochód, będzie 
go kierować na wyznaczone miejsce po-

stojowe od godziny 9 rano. Policja prosi 
także o odebranie samochodów po za-
kończeniu uroczystości.  RP

Głosuj na tyską przestrzeń
Jeszcze tylko przez tydzień, do końca 
lipca można oddać swój głos w 19. edycji 
konkursu „Najlepsza Przestrzeń Pub-
liczna Województwa Śląskiego”.

do tegorocznego konkursu pod patro-
natem marszałka woj. śląskiego zgło-
szono trzy zrealizowane w minionym 
roku w Tychach projekty: zagospoda-
rowanie przestrzeni wokół mediateki, 
zagospodarowanie terenu wokół miej-
skiego Centrum Kultury oraz Centrum 
animacji społeczno-kulturalnej w dziel-
nicy Czułów-osada.
Głosowanie internautów (bez ograniczeń 
wiekowych) odbywa się poprzez stronę 
www.npp.slaskie.pl. wśród osób biorą-
cych udział w głosowaniu rozlosowane 
zostaną nagrody rzeczowe. WW
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Na nowy sprzęt diagnostyczny dla szpitala (m.in. nowoczesny tomograf 
komputerowy) spółka Megrez otrzymała prawie 11 mln. złotych.

W związku ze świętem zostanie 
zamknięty ruch na ulicach:
–   ul. wyszyńskiego od al. Niepodle-

głości do ul. Edukacji;
–   ul. wyszyńskiego od al. Niepodle-

głości do al. Jana Pawła II (w przy-
padku większej liczby pojazdów 
z możliwością rozszerzenia w kie-
runku ul. dąbrowskiego);

–   ul. Edukacji od ul. Filaretów do El-
fów (w przypadku większej liczby 
pojazdów do wyjazdu z parkingu 
przy Tesco).

ruch dla autobusów zostanie za-
mknięty od godz. 12.30 do 13.30.
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