
Gliwickie hospicjum dysponuje 
obecnie 22 ³ó¿kami. Mieœci 
siê w nim równie¿ najwiêksza 
na Œl¹sku poradnia opieki 
paliatywnej. Swoim zasiêgiem 
obejmuje obszar w promieniu 
30 km od Gliwic, czyli zabez-
piecza szacunkowo ponad pó³ 
miliona osób. 

Placówka zatrudnia 8 pielê- 
gniarek je¿d¿¹cych do pacjen-
tów oraz 6 lekarzy na dy¿urach. 
Z hospicjum wspó³pracuje 
160 wolontariuszy, w tym 30 
na sta³e. Na oddziale przeby-
wa od 300 do 400 pacjentów 
rocznie. Potrzebuj¹cych opieki 
jest jednak coraz wiêcej - licz-
ba miejsc w hospicjum wci¹¿ 
ta sama. 

Artur Pakosz, dy-
rektor gliwickiego 
hospicjum mówi, ¿e 
pomys³ rozbudowy 
pojawi³ siê ju¿ w 
momencie urucha-
miania placówki, 
czyli w latach 90.

W za³o¿eniu, w jego sk³ad 
mia³y wchodziæ dwa budyn-
ki po³¹czone przewi¹zk¹ 
window¹. Œrodki finanso-
we pozwoli³y jedynie na 
modernizacjê starego budyn-
ku dawnej bursy szkolnej i 
dostosowanie go do potrzeb 
hospicjum. Na dalsze inwesty-
cje œrodków zabrak³o. 
Teraz s¹ ca³kiem realne szan-
se na to, by gliwickie hospi-
cjum powiêkszyæ. 

- Szukamy pomocy z ró¿nych 
Ÿróde³ - wyjaœnia Artur Pa-
kosz - jednym z nich jest 
Unia Europejska. Na nasz¹ 
inwestycjê mo¿emy uzyskaæ 
dofinansowanie stanowi¹ce 
nawet 70 proc. jej wartoœci. 
Inn¹ mo¿liwoœci¹ jest wziêcie 
kredytu hipotecznego pod 
zastaw istniej¹cego obiektu, 
którego Stowarzyszenie jest 
w³aœcicielem. Korzystamy te¿ 

Laury – diamentowe, kryszta³o- 
we, platynowe i z³ote trafiaj¹ do 
wybitnych osobowoœci œwiata 
polityki, nauki, koœcio³a, kultury, 
biznesu. Jak wyjaœnia³ Tadeusz 
Donocik, prezes Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Katowicach 
i jednoczeœnie przewodnicz¹cy 
kapitu³y przyznaj¹cej nagro-
dy,  wyró¿nienie przyznawane 
jest osobom nie tylko obda-
rzonym szerok¹ wiedz¹ czy 
talentami mened¿erskimi, ale 

tak¿e wspieraj¹cym budowê 
spo³eczeñstwa obywatelskie-
go i integracjê europejsk¹, 
promuj¹cym Œl¹sk, Polskê i 
zwyczajnie - s³u¿¹cym drugiemu 
cz³owiekowi.

Najcenniejszym, Diamento-
wym Laurem kapitu³a nagradza 
wybitne osobistoœci, których 
dzia³alnoœæ i postawa ma uni-
wersalny i miêdzynarodowy cha-
rakter. 

Decyduj¹c siê na wybór  patro-
nów dla nowych ulic, radni sta-
rali siê „dopasowaæ ich” do tych 
ju¿ istniej¹cych i nazwanych.

I tak ich zdaniem, 125 me-
trowa ulica Trzech Króli 
(boczna Stepowej) bêdzie 
dobrze korespondowaæ z s¹- 
siaduj¹cymi: Sylwestrow¹, 

Wielkanocn¹, Wigilijn¹ i Bo¿o- 
narodzeniow¹. 

Do walcz¹cych o polskoœæ Œl¹ska 
Janiny Omañkowskiej i Alfonsa 
Zgrzebnioka do³¹czy³ Micha³ 
Gra¿yñski, wojewoda œl¹ski, 
dzia³acz wojskowy, spo³eczny i 
polityczny. Jego imieniem nazwa-
no 340 metrow¹ ulicê. 

W tym roku wyró¿nienie to otrzy-
mali re¿yser Andrzej Wajda oraz 
£otysz Andris Piebalgs, komi-
sarz UE ds. energii. 
Kryszta³owy Laur Umiejêtnoœci i 
Kompetencji wrêczono Jerzemu 
Podsiad³o, wspó³twórcy koncep-
cji oraz realizatorowi restruktury-
zacji i integracji polskiego hutnic-
twa, Rados³awowi Sikorskiemu,  
ministrowi spraw zagranicznych 
RP oraz ks. biskupowi Janowi 
Wieczorkowi, ordynariuszowi i 
organizatorowi Diecezji Gliwic-
kiej.

W gronie laureatów znaleŸli siê 
równie¿ Janusz Moszyñski i prof. 
Jacek Bia³kowski, kierownik 
Katedry i Odd. Klinicznego Wro-
dzonych Wad Serca i Kardiologii 
Dzieciêcej ŒUM (Laury Platyno-
we) oraz Instytut Spawalnictwa 
w Gliwicach,  Marzena Micha-
lik,  dyr. Zespo³u Szkó³ nr 42 
w Zabrzu oraz TKP SA Operator 
Œl¹skich Sieci Œwiat³owodowych 
w Gliwicach (Laury Z³ote). 

W sk³ad ok. 30 osobowej Ka- 
pitu³y dzia³aj¹cej przy Regio-
nalnej Izbie Gospodarczej w 
Katowicach, wchodz¹ przedsta-
wiciele œrodowisk biznesowych 
i samorz¹dowych z województwa 
œl¹skiego i opolskiego. 

W szacownym gronie wyró¿- 
nionych najwy¿szym, Diamen-
towym Laurem znaleŸli siê: 
Lech Wa³êsa, papie¿ Jan 
Pawe³ II, Jerzy Buzek, Javier 
Solana, Bronis³aw Geremek, 
Jan Nowak Jeziorañski, Zbi-
gniew Brzeziñski, Aleksander 
Kwaœniewski, Danuta Hûbner, 
Wojciech Kilar, Vaclav Havel, 
Tadeusz Mazowiecki, kardyna³ 
Stanis³aw Dziwisz, W³adys³aw 
Bartoszewski, Leszek Balcero-
wicz.

Nina Drzewiecka 

ZABRZE. 
Mariusz Przy-
bylski, Pawe³ 
Str¹k, Adam 
Banaœ i Robert 
Szczot – to 
nowi gracze 
Górnika Zabrze. 
Zespó³ w rundzie wiosennej 
wzmocni¹ obroñca i trzech 
pomocników. Trwaj¹ równie¿  
rozmowy z trzema kolejnymi 
graczami i niewykluczone, ¿e 
w najbli¿szym czasie zasil¹ 

oni szeregi zabrzañskiej 
dru¿yny. Do dru¿yny wracaj¹ 
tak¿e Dawid Jarka i Adam 
Marciniak.
– Za dwa tygodnie bêdziemy 
wiedzieæ czy w Górniku po-
jawi siê Damian Gorawski. 
Je¿eli oka¿e siê, ¿e jest zdro-
wy i chce wejœæ do dru¿yny, 
to w Górniku zagra – mówi³ 
Jêdrzej Jêdrych.
 
Bud¿et zabrzañskiego klu-
bu wynosi w tym roku ok. 
30 milionów z³otych. Z tych 
pieniêdzy pokrywane s¹ 
bie¿¹ce wydatki, dawne 
zaleg³oœci wobec wierzycieli 
oraz transfery, na które prze-
znaczono 5 mln z³. Pierwszy 
mecz wiosennej rundy Górnik 

Patroni niekontrowersyjni
S¹siedztwo ulic nosz¹cych 
imiona wybitnych polskich kom-
pozytorów – Szymanowskiego i 
Elsnera – zadecydowa³o o wy-
borze Andrzeja Panufnika jako 
patrona nowej 355 metrowej 
drogi po³o¿onej w ich pobli¿u. 
Wszystkie nowe ulice znajduj¹ 
siê w dzielnicy ¯erniki.
W tym rejonie tereny przezna-
czone s¹ przede wszystkim pod 
budownictwo mieszkaniowe. 
Przy ul. Gra¿yñskiego stoj¹ ju¿ 
cztery nowe domy, a przy Panuf-
nika – trzy. W bliskiej przysz³oœci 
bêd¹ tam powstawaæ kolejne 
budynki. (nd)

GLIWICE. Trzej Królowie, Micha³ Gra¿yñski 
oraz Andrzej Panufnik to patroni nowych 
gliwickich ulic. Z ca³¹ pewnoœci¹ nie budz¹ 
oni kontrowersji.

GLIWICE. Hospicja powsta³y z myœl¹ o ciê¿ko chorych, którzy 
w trudnym dla nich czasie nie zawsze mog¹  liczyæ na opiekê 
bliskich. W sytuacji, gdy w woj. katowickim na nowotwory 
umiera co roku ponad 7 tysiêcy osób, hospicjom ca³y czas 
przybywa pacjentów. Nic wiêc dziwnego, ¿e praktycznie ka¿da 
z dzia³aj¹cych placówek myœli o rozbudowie. Tak jest równie¿ 
w Gliwicach, w placówce zarz¹dzanej przez Stowarzyszenie 
Przyjació³ Chorych ,,Hospicjum”.

Rozbuduja hospicjum
z hojnoœci wspieraj¹cych nas 
osób i instytucji. Przyk³adowo, 
z tzw. 1 proc podatku wp³ynê³o 
na nasze konto w ubieg³ym 
roku ponad 200 tysiêcy 
z³otych. To dla nas bardzo 
konkretne wsparcie. 

Plany Stowarzyszenia 
zwi¹zane z rozbudow¹ ho-
spicjum s¹ bardzo ambitne. 
Dobudówka, która pojawi siê 
w miejscu parkingu, ma mieæ 
powierzchniê stanowi¹c¹ 70 
proc. obecnego budynku. 

Powsta³by w niej drugi oddzia³ 
opieki paliatywnej, licz¹cy 
docelowo nawet 14 ³ó¿ek. 
Jednoczeœnie dzia³aj¹cy obec-
nie oddzia³ zmniejszono by 
o 4 ³ó¿ka, tak by polepszyæ 
warunki pacjentów. W sumie 
hospicjum dysponowa³oby 32 
³ó¿kami. 

Pacjentami na dwóch od- 
dzia³ach opiekowa³yby siê 
dwa zespo³y lekarskie, pielê- 
gniarskie, rehabilitanci i  psy-
cholodzy. Do nowego budynku 
przenios³aby siê równie¿ po-
radnia opieki paliatywnej. Z 
kolei w pomieszczeniach przez 
ni¹ opuszczonych powstan¹ 
sale do rehabilitacji dla pa-
cjentów zarówno z oddzia³u 
jak i poradni. W planach jest 

równie¿ utworzenie poradni 
leczenia obrzêku limfatycz-
nego.  
Plany zak³adaj¹, ¿e nowy bu-
dynek bêdzie podpiwniczony 
- w przyziemiu umieszczono 
by  magazyny, szatnie, sale 
spotkañ oraz pomieszczenia 
dla zmar³ych. 

- W tej chwili finalizujemy 
kompletowanie dokumentacji 
o œrodku unijne – mówi Artur 
Pakosz.  Zmieniony zosta³ 
równie¿ projekt, gdy¿ ten, 

który powsta³ kilkanaœcie 
lat temu, ze wzglêdów for-
malnych takich jak wyma-
gania budowlane, przepisy 
przeciwpo¿arowe oraz sa-
nitarne i epidemiologiczne, 
straci³ wa¿noœæ.  

Koszt nowej inwestycji 
to oko³o 2-3 mln z³otych 
- nie uwzglêdnia on jed-
nak wyposa¿enia wnêtrz i 
niezbêdnego sprzêtu me-
dycznego i rehabilitacyjnego. 
W przypadku dofinansowania 
z funduszy unijnych, Stowa-
rzyszenie musi dysponowaæ 
wk³adem w³asnym w wyso- 
koœci 30 proc. Liczy siê wiêc 
ka¿da ofiarowana z³otówka. 

Nina Drzewiecka

Wesprzyj gliwickie hospicjum 
1% Twojego podatku to 100% ulgi w cierpieniu.
Przeka¿ 1 procent swojego podatku na rzecz hospicjum. Dane potrzebne do umieszczenia      
w rozliczeniu rocznym to: Stowarzyszenie Przyjació³ Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach
Nr KRS: 0000001834.

Wreczono 
Laury

Po raz siedemnasty wrêczono Laury 
Umiejêtnoœci i Kompetencji - presti¿owe 
nagrody, przyznawane przez œrodowiska 
gospodarcze województw œl¹skiego 
i opolskiego. Uroczystoœæ wrêczenia 
odby³a siê w sobotê 17 stycznia 
w Domu Muzyki i Tañca w Zabrzu.

Wzmocnienie Górnika 
– stadion coraz bli¿ej 

rozegra 28 lutego z Ruchem 
Chorzów. 

Rusza równie¿ 
przebudowa 
stadionu dla 
zabrzañskiej 
dru¿yny.
12 stycznia otwarto koperty, 
które wp³ynê³y na przetarg  
,,Modernizacja Stadionu 
im. Ernesta Pohla - opraco-
wanie dokumentacji projek-
towej przebudowy Stadionu 
Miejskiego im. Ernesta Po-
hla w Zabrzu”.

Swoje oferty z³o¿y³o 6 firm, 
w tym 4 konsorcja projek-
towe. Najtañsza w rankin-
gu cenowym oferta opiewa 
na kwotê 3.336.700 z³ 
brutto, zaœ najdro¿sza na 
18.908.770 z³. Kwota prze-
znaczona na sfinansowanie 
zadania to ponad 10 mln z³ 
brutto (zamówienie podsta-
wowe).

Obecnie trwa badanie i 
ocena ofert przez cz³onków 
komisji przetargowej z 
Wydzia³u Inwestycji oraz 
Biura Zamówieñ Publicz-
nych. (bo)


