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W piątek, 17 marca, odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego oddziału ginekologicznego w
Szpitalu Gminnym w Bogatyni. Koszt remontu i wyposażenia oddziału pochłonął blisko 400 tys. zł.
Pieniądze te w całości przekazał Urząd Miasta i Gminy Bogatynia.

Przypomnijmy, że Bogatynia to jedyna gmina w kraju, która prowadzi własny szpital. Włodarze
starają się, aby placówka cały czas się rozwijała. Obiekt jest sukcesywnie remontowany i wyposażany
w nowoczesny sprzęt. Tym razem całkowitą modernizację przeszedł oddział ginekologiczny. Obecnie
miejsce to może pochwalić się wyższym standardem. Remont znacznie wpłynie na poprawę
warunków przebywających tam pacjentek, lekarzy oraz całego personelu medycznego. Kobiety będą
mogły korzystać z jasnych, funkcjonalnych i komfortowych sal z dostępem do łazienek oraz z
nowoczesnego sprzętu medycznego.

- Nasz szpital różni się zdecydowanie od innych, większych placówek. Można powiedzieć, że jest to
szpital rodzinny. Tutaj każdy pacjent ma tą indywidualną, osobista opiekę. Powiem tylko o jednej
kwocie. W ciągu ostatnich czterech lat z kasy samorządowej przeznaczyliśmy na szpital 22 mln zł. To
są programy profilaktyczne, kwestie związane z remontami i inwestycjami. Chciałbym bardzo
serdecznie podziękować tym wszystkim osobom, które mają swój wielki udział w tym, że kolejne
etapy naszego gminnego szpitala są po prostu odnawiane, remontowane i mam wrażenie, że
spełniają wszelkie normy i są bardzo estetyczne, funkcjonalne i przyjazne dla pacjenta – powiedział
w swoim przemówieniu Burmistrz MiG Bogatynia Andrzej Grzmielewicz.

W uroczystości wzięli udział m.in. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Starosta Zgorzelecki
Urszula Ciupak, Prezes Zarządu PGE GiEK S.A. Sławomir Zawada, Komendant Powiatowej Policji w
Zgorzelcu podinsp. Jan Doroszczak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu
mł. bryg. Wiesław Wypych, Przewodnicząca Rady Miejskiej Bogatynia Dorota Bojakowska, Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz, Zastępca Burmistrza MiG Bogatynia ds. Polityki
Regionalnej Monika Oleksak, Zastępca Burmistrza MIG Bogatynia ds. Inwestycji Dominik Matelski,
przedstawiciele lokalnych zakładów pracy i duchowieństwa i społeczności, Przewodnicząca
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Olga Sasin.
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