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Poradnie specjalistyczne w Szpitalu w Pyskowicach 

  
W Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o. przy Zespole Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych 
w ramach działalności komercyjnej rozpoczęły działalność trzy poradnie: ginekologiczna, 
ortopedyczna i kardiologiczna. 
  
- Jest to początek etapu rozszerzania świadczeń medycznych przez spółkę w ramach Ambulatoryjnej 
Opieki Specjalistycznej – informuje Leszek Kubiak, prezes Zarządu spółki Szpital w Pyskowicach. - 
W  związku z tym, że szpital nie ma jeszcze zakontraktowanych tych świadczeń przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia, porady te są odpłatne. 

W ramach poradni przyjmują następujący specjaliści: dr  n. med. Ryszard Faltus specjalista ortopeda 
traumatolog, lek. med. Grzegorz Kubiak specjalista kardiolog oraz ginekolodzy – lek. med. Maleuwe 
Tantrige Lakshman Nandalal i lek. med. Janusz Śliwka. 

Do poradni rejestrować można się osobiście lub pod nr tel. 32 2332424 wew. 267, w godz. 8
00

 – 15
00 

  
  

  

Zaśpiewały chóry 

Tegoroczny Powiatowy Festiwal Chórów, zorganizowany 18 października w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Przyszowicach, miał charakter szczególny.  

Wyjątkowe było jego przesłanie, bo festiwal wpisywał się w obchody XV Dnia Papieskiego, co znalazło 
wyraz w prezentowanym repertuarze, a także we wspólnym wykonaniu przez wszystkich 
zaproszonych chórzystów dwóch utworów poświęconych polskiemu papieżowi: pieśni „Janie Pawle II" 
ze słowami i muzyką A. Gołaszewskiej oraz „Nie lękajcie się" w opracowaniu P. Pałki. 

Przypomniano także, że chórzyści spotkali się w Przyszowicach w stulecie urodzin Wiktora Musioła, 
osoby szczególnie zasłużonej dla chóru „Słowik" działającego w tej miejscowości. Wiktor Musioł 
zapisał się w pamięci  przyszowiczan jako społecznik, radny, odważny patriota, największą jednak 
jego pasją była muzyka chóralna, z którą  związał swoje życie jako śpiewak i dyrygent (a także aktor i 
reżyser, jako że chórzyści nie stronili od wyzwań teatralnych) przyszowickiego „Słowika", który w 2012 
r. świętował już stulecie istnienia. Honorowymi gośćmi tegorocznego festiwalu była rodzina zmarłego 
w 1975 r. dyrygenta, a jego wnuk Szymon Musioł wykonał jedną z pieśni solowych. Znakomitą okazją 
do wspomnień był wieczór wspomnień, który zgromadził wielu chórzystów pamiętających czasy 
sukcesów chóru pod batutą Wiktora Musioła. 

Festiwal zdominowali śpiewacy z gminy Gierałtowice - poza wspomnianym „Słowikiem" wystąpiły 
chóry „Bel Canto" z Chudowa, „Cecylia" z Paniówek oraz „Skowronek" z Gierałtowic. Jedynym 
wyjątkiem był przybyły z pobliskiego Knurowa Młodzieżowy Chór Muzyczny „Schola Cantorum" 
działający przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego. Wszystkie występy prezentowały bardzo wysoki 
poziom artystyczny -  zgromadzeni na widowni miłośnicy pieśni chóralnej dawali się porwać 
niezwykłemu kunsztowi wokalnemu prezentowanych utworów, a także pasji i autentycznej radości ze 
śpiewania, jakie dały się słyszeć w głosach chórzystów. 



Starosta Gliwicki Waldemar Dombek oraz wójt Gminy Gierałtowice Joachim Bargiel przekazali na ręce 
dyrygentów pamiątkowe statuetki i kwiaty dla poszczególnych chórów. Osobne statuetki ufundował i 
wręczył radny Sejmiku Województwa Śląskiego Krystian Kiełbasa. 

Organizatorem Powiatowego Festiwalu Chórów byli Powiat Gliwicki i Urząd Gminy w Gierałtowicach. 
Podziękowania należą się również dyrektorowi goszczącej chórzystów przyszowickiej szkoły. 

  

  

  

Lingwistyczne szlify 

Z początkiem września w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie zakończył się 
projekt „Lingwistyczne szlify” w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. 

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji językowych i kulturowych nauczycieli języków obcych, a 
w dalszym działaniu wzrost poziomu językowego uczniów tej szkoły. W ramach projektu nauczyciele 
języka angielskiego oraz niemieckiego, a także dyrektor szkoły odbyli kursy zagraniczne w Wielkiej 
Brytanii, Niemczech i na Malcie, szlifując umiejętności lingwistyczne, gromadząc doświadczenia 
kulturowe, zyskując inspiracje do dalszej pracy i nawiązując kontakty z nauczycielami z różnych 
krajów, w przyszłości owocujące współpracą międzynarodową i wymianami zagranicznymi. Z 
funduszy projektu zostały również zakupione pomoce dydaktyczne do nauki języków obcych, m.in. 
kilkanaście pozycji książkowych oraz tablica multimedialna z projektorem i oprogramowaniem. 
Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 22,7 tys. euro. 

  

  

Turniej piłkarskich oldbojów 

17 października na boisko LKS Wilki Wilcza przybyły piłkarskie reprezentacje czterech gmin 
powiatu gliwickiego, by zmierzyć się w dorocznym Turnieju Oldbojów, organizowanym przez 
Powiat Gliwicki. 

Była to już druga edycja tej sportowej imprezy, w której biorą udział piłkarze amatorzy urodzeni przed 
rokiem 1981. Mimo niesprzyjającej aury rozegrano 6 meczów, w wyniku których tytuł zwycięzcy 
turnieju zdobyła drużyna z gminy Pilchowice, złożona w dużej mierze z mieszkańców Wilczy. Jej 
bezpośrednim rywalem była reprezentacja Wielowsi, która ostatecznie zajęła drugie miejsce, trzecią 
lokatę wywalczyli piłkarze z Pyskowic, a czwarta przypadła zawodnikom z gminy Rudziniec. 

Starosta gliwicki Waldemar Dombek wręczył wszystkim piłkarskim reprezentacjom puchary, a 
zawodnikom - pamiątkowe medale. Drużyny uczestniczące w turnieju otrzymały również 
puchary  ufundowane i wręczane przez Krystiana Kiełbasę - radnego Sejmiku Województwa 
Śląskiego. 

Swoich piłkarzy do walki zagrzewali wierni kibice, wśród których nie zabrakło włodarzy Pilchowic, 
Rudzińca i Wielowsi. Sportową rywalizację zakończyło spotkanie towarzyskie przy grillu. 

 


