aktualności
Knurów

Tiry jadą, aż się domy trzęsą

Foto: Mierlla Napolska

Przejeżdżające przez centrum Knurowa tiry to
powszedni widok. Problem nie jest nowy, ale można
odnieść wrażenie, że zjawisko stopniowo się nasila

Najbardziej skarżą się na to
mieszkańcy ulic 1 Maja i Niepodległości. W sprawę zaangażowali się
nawet radni Knurowa. - Na knurowskim rondzie naliczyłem kiedyś w
ciągu dwóch godzin 36 tirów – mówi
radny Franciszek Szafarz. Według
radnego część tirów mogłaby spokojnie omijać Knurów, jednak zamiast
zjeżdżać z autostrady A4 na drogę
krajową 78, wolą zboczyć z niej
nieco wcześniej, kierując się na Bojków. Potem zwykle jadą w kierunku
knurowskiego ronda, bądź ulicą

Dworcową, bądź 1 Maja i dalej ulicami Niepodległości i Rybnicką – w
stronę Rybnika. Inna ulubiona trasa
tirów wiedzie z Bojkowa przez ulice
26 Stycznia i Szpitalną. Dlaczego
ciężarówki, zamiast jechać szeroką
drogą miałyby wybierać ciasne ulice
miasta? – Prawdopodobną przyczyną jest waga dla tirów umieszczona
przy drodze 78, pomiędzy jednym a
drugim zjazdem na Knurów – tłumaczy Franciszek Szafarz. – Tiry,
które z jakichś przyczyn nie chcą
być poddane kontroli wagowej, omi-

Knurów. Napastnicy atakują na ulicach

Biją po zmroku

W przeciągu ostatnich dwóch tygodni w Knurowie
miały miejsce aż trzy zgłoszone na policję pobicia.
Okazuje się, że młodzi mężczyźni nie powinni się czuć
bezpiecznie ani na ulicy, ani w lokalach...
Wieczorem ósmego stycznia
około godz. 18.00 w lokalu gastronomicznym przy ulicy 1 maja
obrażeń ciała doznał mieszkaniec
K nurowa. Zaatakował go nieznany
sprawca, uderzając
pięściami w głowę.
Poszkodowany ma
złamaną szczękę.
D wa kolejne
zajścia miały miejsce 17 stycznia. Pier wsze około 19.30 przy ulicy Kapelanów
Wojskowych. Niezidentyfikowany
napastnik pobił wtedy mieszkańca

powiatu gliwickiego. Zaatakowany
mężczyzna odniósł obrażenia twarzy. Kolejny incydent wydarzył się
około godz. 20.50
przy ulicy Jagiełły.
Czterej mężczyźni o nieustalonej
dotąd tożsamości
pobili 16 –lat ka ,
mieszkańca Knurowa. Chłopak ma
ogólne obrażenia
ciała.
Policja bada sprawę i to, czy dwa
ostatnie zajścia mają ze sobą coś
wspólnego.

jają ten odcinek Rybnickiej robiąc
„objazd” przez Knurów. Ja nawet o
tej wadze nie wiedziałem. Zapytałem
kierowców, czemu tędy jeżdżą. Odpowiadali: bo tam jest waga, więc
ją omijamy. Tymczasem ulice 1 Maja
i Niepodległości aż się trzęsą od tej
jazdy – dodaje radny.

Bezkarne uniki

Z danych gliwickiej policji wynika, że 40-50 procent pojazdów
poddanych kontroli wagowej przekracza dopuszczalną masę, chociaż
część statystyki dotyczy pojazdów,
które po prostu miały przedawnione
badania techniczne.
- Takie akcje ważenia są przeprowadzane przez Inspekcję Transportu
Drogowego średnio raz w miesiącu,
czasem częściej – informuje sierżant
Wawrzyniec Wnuk z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach. – Odbywają się rotacyjnie w różnych punktach ważenia
pojazdów. Kierujemy do nich policję
ruchu drogowego. Podczas akcji
kontrolowana jest dopuszczalna
masa całkowita, a także dopuszczal-

na masa ładunku. Te dane każdy
pojazd ma wpisane w dowodzie
rejestracyjnym.
Poza dowodem kontroluje się
też dokumenty przewozowe – co
się przewozi i jaka jest deklarowana masa tego towaru. Jeśli masa w
którymkolwiek z punktów się nie
zgadza, kierowca otrzymuje mandat.
– Jednak na to, że kierowca prowadzi
samochód tak, by uniknąć ważenia i
wybiera inną drogę, raczej nic nie
poradzimy – dodaje policjant. – Nie
możemy go za to ścigać.

Trzeba z tym żyć

Jedynym sposobem na ograniczenie przejazdów tirów przez
miasto byłoby ograniczenie dopuszczalnej masy pojazdów na danej
drodze. Wówczas zatrzymanie przez
patrol drogówki kończyłoby się
wykroczeniem. Teoretycznie nie ma
drogi, na której nie można postawić
znaku, jednak w praktyce okazuje
się to trudne czy wręcz niemożliwe.
O możliwość wprowadzenia takiego
ograniczenia na ulicy 1 Maja, będącej drogą powiatową, zapytaliśmy

dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, Jana Osmana. – Były wnioski
w tej sprawie – przyznaje dyrektor.
– Jednak nie wprowadzimy takiego
ograniczenia, nie ma mowy, bo to
ważna droga w ciągu komunikacyjnym. Dla mieszkańców jest to
uciążliwe, ale na sieć dróg trzeba
patrzeć pod innym kątem. Niedawno
zamknięto dla ruchu ulicę Pszczyńską w Gliwicach, więc tiry objeżdżają
autostradę jadąc przez Bojków. Stąd
w Knurowie może ich być więcej niż
zwykle. Myślę, że to się zmieni po
przebudowie ulicy Pszczyńskiej i po
otwarciu autostrady A1 – pociesza
Jan Osman. – Żyjemy w takich czasach, że jesteśmy skazani na coraz
większy ruch. Przykre, ale trzeba z
tym żyć.
Wygląda na to, że widok tirów za
oknem i dźwięk ich silników trzeba
po prostu polubić, a przynajmniej
zaakceptować. Można też po cichu
liczyć na kulturę i dyscyplinę kierowców, którzy w miarę możliwości
będą obierać trasy omijające główne
ulice miast.
Mirella Napolska

reklama

Justyna Walo

reklama
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Knurów. Sesja nadzwyczajna Rady Miasta

Jaka jest różnica między „należącym do” a „obsługiwanym przez”?
Zasadnicza. Przekonały się o tym osoby korzystające z bankomatu
znajdującym się obok Urzędu Miasta przy ulicy Ogana

Zgoda dla Olimpu
i Kościoła

Knurów. niuanse językowe mogą nas kosztować...

Ostrożnie
z bankomatem

reklama

Za wygodę trzeba
płacić, czasem więcej
niż myślimy

bankomatów, które są nasze, ale
samą obsługę techniczną leasingujemy u Euronetu. Stąd ta informacja.
Prawdopodobnie Euronetowi zależy
na tym, by oznakować ich bankomat.
Poza tym ten szczegół byłby ważny
w razie jakiejkolwiek awarii czy
nieprawidłowości. Dla nas to ważna
informacja w całej procedurze. Inna
sprawa to kwestia edukacji klientów
przez ich bank, z jakich i jak oznakowanych bankomatów mogą korzystać
bezpłatnie.
Z biu ra prasowego Eu ronet
Worldwide Poland otrzymaliśmy
zapewnienie, że „decyzje dotyczące
treści i formy informacji umieszczanych na bankomatach sieci Banku
Pekao S.A. pozostają w gestii Banku”. Z kolei specjalista PR Getin
Banku pytany o ewentualne zaniedbania w edukacji klientów banku
odpowiada: „W opisanym przypadku Klientki skorzystały z sieci
bankomatów należących do obcego
banku, z którym bank nie ma podpisanej umowy na bezprowizyjną
wypłatę gotówki - jak wynika zresztą
z Państwa pytania, bankomat ten był
oznaczony jako należący do Banku
Pekao S. A. Możemy jedynie bardzo
prosić klientów, aby w przyszłości
dokładnie zwracali uwagę na oznaczenie i informacje do kogo należy
bankomat, w którym zamierzają dokonać wypłaty gotówki. Bankomaty
firmy Euronet są wyraźnie oznako-

wane i opisane, że należą właśnie do
sieci tej firmy.”
Informacja na bankomacie jest
dość jasna dla bankowców, dla klientów zdecydowanie mniej. Informacja
o tym, kto obsługuje dany bankomat
jest ważna ze względów praktycznych,
więc nie zniknie z bankomatów. Ale
nie chodzi przecież o to, by zniknęła,
ale – aby była sformułowana w bardziej czytelny sposób, który nie pozostawiałby miejsca na dwuznaczności
i nie narażał nikogo na nieplanowaną
stratę ani na, co gorsza – poczucie, że
zostało się oszukanym.
Mirella Napolska

Ryszard
Kowrygo,
Powiatowy
Rzecznik Praw
Konsumenta:
- Konsument chcąc mieć pewność,
z których bankomatów może bezpłatnie korzystać, powinien sięgnąć
do danych własnego banku, a nie
polegać na jakiejś naklejce. W takich
sytuacjach należy być ostrożnym.
Inna sprawa, że informacja na naklejce bankomatu może wprowadzać w
błąd. Do jej właściwego odczytania
trzeba mieć wiedzę, którą nie każdy
posiada. A można by ją przecież
sformułować bardziej czytelnie, na
przykład dopisać zdanie, że transakcje bez prowizji dotyczą tylko
klientów takiego, a nie innego banku
– i wszystko byłoby jasne. Odnoszę
wrażenie, że coś tu jest nie tak z
etyką zawodową.

Rada wyraziła zgodę na zorganizowanie nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy
ul. Żwirki i Wigury. Będą na nią
uczęszczać dzieci należące do Kościoła Nowe Życie - zboru Kościoła Bożego w Chrystusie. O zgodę
wnioskowali rodzice pięciorga dzieci
- wierni wymienionego kościoła.
Mocą uchwały wyrażona została
aprobata dla przekazania w nieodpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej - Klubowi Sportowemu
Olimp Szczygłowice niezabudowanej
nieruchomości gminnej w Szczygłowicach. Teren o powierzchni 1,46 ha,
położony w sąsiedztwie parku NOT,
będzie przekazany na 10 lat. Zostanie
przeznaczony pod budowę boiska
sportowego do piłki nożnej wraz z zapleczem i miejscami postojowymi.
Ustalone zostały nowe, górne

stawki opłat za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych i
opróżniania zbiorników bezodpływowych. Decyzja została podyktowana
podwyższeniem opłat przez ministerstwo środowiska. Rada stanęła przed
koniecznością zmiany wysokości
dotychczasowych opłat.
Uchwałą wprowadzono też zmiany w budżecie. Chodzi o 90 tys. zł
przeznaczonych na dostawę i montaż
wanny do hydromasażu na basenie
przy ul. Sztygarskiej. Podane pieniądze, niewydane w ubiegłym roku,
będą wydatkowane w bieżącym.
Poprzez uchwałę rada zgodziła
się też na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy, dotyczących nieruchomości
komunalnych z dotychczasowymi
dzierżawcami.
/bw/

Stanica. Krzysztof Kotysz nowym sołtysem wsi

Sołtys stawia
na aktywność
Krzysztof Kotysz
przewagą ośmiu
głosów zwyciężył w
wyborach na nowego
sołtysa Stanicy. – Jest
żądny wiedzy i gotów
do działania, to dobrze
wróży na przyszłość
– mówi o swoim
następcy Jolanta Kowol
W ubiegły czwartek odbyło się w
Stanicy Zebranie Wiejskie, podczas
którego rezygnację z funkcji sołtysa złożyła Jolanta Kowol. – Chcę
odpocząć. Siedem lat sołtysowania,
to jednak bardzo dużo. Były to lata
ciężkiej, ale zaszczytnej pracy, która przyniosła mi wiele satysfakcji.
Zrezygnowałam przez szacunek do
mieszkańców Stanicy. Ja nie umieram i nadal będę działać, ale chwilowo usuwam się w cień. Następcy
życzę sukcesów, sukcesów i jeszcze
raz sukcesów. Służę swoim doświadczeniem i jestem gotowa pomóc panu

foto: Andrzej T. Knapik

foto: Mirella Napolska

O mylącej informacji umieszczonej na bankomacie znajdującym się
przy budynku Urzędu Miasta Knurów na ul. Ogana dowiedzieliśmy się
od pracowniczek urzędu. - Niedawno
dostałam powiadomienie z Getin
Banku, którego jestem klientką, że
mogę bezpłatnie korzystać z bankomatów Euronetu – relacjonuje jedna
z urzędniczek (chce pozostać anonimowa). – Parkuję samochód w pobliżu bankomatu Pekao S.A. na Ogana.
Patrzę – jest karteczka z informacją,
że bankomat jest obsługiwany przez
Euronet, świetnie. Wybrałam pieniądze. Także koleżanka z pracy, mająca
konto w tym samym banku co ja,
korzystała z tego bankomatu.
Okazało się jednak, że każda z
klientek Getin Banku musiała od
swojej transakcji zapłacić 6 złotych
prowizji. Obie mówią, że czują się
wprowadzone w błąd. - Nie o pieniądze tu chodzi, ale o zgodność z
rzeczywistością – podkreśla jedna z
pracowniczek urzędu. – Bo skoro to
bankomat tylko dla klientów Pekao,
to po co umieszcza się na nim naklejkę z mylną informacją? Może to nie
było celowe działanie banku, może
to tylko przypadek. Koleżanka interweniowała w knurowskim oddziale
Pekao. Myląca naklejka powinna
zniknąć jak najszybciej. Na pewno
nie jesteśmy jedynymi osobami, które
się nią zasugerowały.
Rzeczywiście, takich osób jest
więcej. Okazało się, że nasz redakcyjny kolega, klient mBanku,
również ma za sobą rozczarowanie
związane z zapłaceniem nieoczekiwanej prowizji przy korzystaniu
z bankomatu przy urzędzie miasta.
Na bankomacie nadal można przeczytać: „Bankomat należy do sieci
Pekao S.A. i jest obsługiwany przez
Euronet”.
- Opisana sytuacja jest wynikiem
nadinterpretacji klienta – komentuje
Magda Załuska z Biura Prasowego
Pekao S.A. – Bo jeśli bankomat ma
logo Pekao S.A., to należy go traktować jako nasz bankomat, który
od klientów innych banków pobiera
prowizję jako od osób z zewnątrz.
Informacja na naklejce może być
myląca, niewykluczone, że sama bym
uległa takiej sugestii. Mamy część

Środowa sesja nadzwyczajna okazała się
inauguracyjną w 2009 dla knurowskich radnych.
Podczas obrad pod głosowanie poddano pięć uchwał

Sołtys: Jolanta Kowol
i Krzysztof Kotysz
Kotyszowi – dodaje była sołtys.
Następca – Krzysztof Kotysz
ma 47 lat. Żonaty z dwójką dzieci,
które studiują. – Nie jestem już taki
młody, ale młodo wyglądam i jestem
pełen zaangażowania. Pracowałem
w kopalni jako sztygar zmianowy,
więc doświadczenie w kierowaniu
ludźmi posiadam. Jestem rencistą, który dorabia w fabryce Opla
– mówi nowy sołtys.
Krzysztof Kotysz przyszłość Stanicy upatruje w środkach unijnych.
–Mam parę pomysłów, ale jestem
ostrożny z ich wygłaszaniem, kiedy w
budżecie jest zero. Nie objąłem tego
stanowiska po to, by rywalizować z
dokonaniami swojej poprzedniczki.
Jestem pełen uznania dla tego, co
zrobiła. Z pewnością będę korzystać
z jej pomysłów, promujących naszą
wieś – dodaje Kotysz.
Oprócz nowego sołtysa wybrano także nową Radę Sołecką w
skład której weszli: Michał Domagała, Erwin Kulik, Teresa Kulik,
Andrzej Knapik, Urszula Rogoń,
Marian Wenglorz.
Paweł Gradek
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Cum Amicis
– Z Przyjaciółmi

Stowarzyszenie swoją oficjalną działalność
rozpoczęło 1 marca 2005 roku, mimo to już w 2003
roku współorganizowaliśmy wizytę smoleńskich
dzieci z zespołu „Ziarenka” z okazji obchodów
urodzin naszego miasta

Członkowie knurowskiego regionu IPA podczas zawodów strzeleckich

Knurów. Międzynarodowe Stowarzyszenie Policjantów

Policjanci
po godzinach

Mało kto wie czym jest IPA. Podobnie jak
nieliczni wiedzą, że IPA, czyli Międzynarodowe
Stowarzyszenie Policjantów ma swoich
przedstawicieli także w Knurowie!
I PA by najm n iej n ie ma n ic
wspólnego z Interpolem. Członkami
stowarzyszenia są tylko policjanci i
funkcjonariusze Straży Granicznej,
zarówno ci czynni zawodowo, jak i
emeryci. Głównym celem IPA jest
tworzenie więzów autentycznej
przyjaźni i koleżeństwa zawodowego
pomiędzy zatrudnionymi w służbach
policyjnych na całym świecie.
Knurowski region IPA tworzy
49 f unkcjonariuszy. – Jesteśmy
jedynym regionem na Śląsku, który
powstał na bazie policjantów komisariatu. Początkowo, w 1999 roku
tworzyliśmy region wspólnie z Ko-

mendą Miejską Policji w Gliwicach.
Od 2001 roku działamy samodzielnie – opowiada Wojciech Kołodziej,
przewodniczący stowarzyszenia.
– Zależy nam na nawiązywaniu
międzynarodowych kontaktów z
kolegami po fachu. Służą temu m.in.
Międz ynarodowe Turnieje Piłki
Nożnej, które także organizujemy
przy wsparciu władz miasta i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Popularyzujemy zawód policjanta
podczas imprez adresowanych do
mieszkańców naszego miasta. Mam
tu na myśli m.in. festyn rodzinny z
okazji Święta Policji.

ogłoszenie

INFORMACJA
INFORMACJA o zmianie czasu pracy
Urzędu Miasta Knurów
Na podstawie Zarządzenia Prezydenta – Kierownika Urzędu Miasta Knurów Nr 2/OR/08 z dnia 16.01.2009 r. uprzejmie informuję, iż od
dnia 1.02.2009 r. Urząd Miasta Knurów czynny będzie w dniach:
poniedziałek: 			
730-1530,
wtorek: 				
730-1530,
środa: 				
730-1730,
czwartek: 				
730-1530,
piątek: 				
730-1330.
Godziny dyżurów Prezydenta Miasta oraz Zastępców Prezydenta
Miasta Knurów nie ulegają zmianie. Mieszkańcy przyjmowani będą w
każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 15.30 w budynku Urzędu
Miasta Knurów przy ul. Ogana 5.
Ponadto zmianie ulegają godziny otwarcia kasy w budynku
Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5 (parter, pokój nr 11), która będzie
czynna w dniach:
1) poniedziałek, wtorek, czwartek:
745-1530,
2) środa:				
745-1730,
3) piątek:				
745-1330.
SEKRETARZ MIASTA
                                                                           Anna Karwot
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Podczas 10-letniej działalności
udało się zaprosić do K nurowa
funkcjonariuszy z Austrii, Rumunii, Słowacji, Danii. Ci ostatni,
dzięki uprzejmości dyrekcji KWK
„Knurów” mieli okazję zjechać do
kopalni i zobaczyć pracę górników.
Stowarzyszenie ma także na koncie
zorganizowanie sympozjum poświęconego kwestii bezpieczeństwa
z udziałem policjantów z krajów
ościennych. – Współpraca jest obustronna, dlatego my także mieliśmy
okazję wyjechać na turnieje piłkarskie do Czech i Słowacji. Korzystamy
z doświadczeń innych regionów,
które swoją aktywność wykazują w
przeróżnych dziedzinach. Region
z Jastrzębia stworzył drużynę hokejową. W lutym jadę z nimi, jako
obserwator, na turniej do Szwajcarii – mówi Wojciech Kołodziej.
Przewodniczący upatruje sukces w
knurowskim regionie. – Zaangażowania nam nie brak. Przyrównując
nas do regionu Gliwice, gdzie liczba
członków waha się w granicach 6070, przy zapleczu 700-osobowym,
wypadamy bardzo korzystnie.
W ubiegłym tygodniu odbyło się
tradycyjne spotkanie noworoczne,
będące podsumowaniem ubiegłego
roku. Uczestniczył w nim Adam
Rams, prezydent miasta. 2009 rok
jest dla IPA o tyle wyjątkowy, że
przypada wtedy 10. rocznica utworzenia Śląskiej Grupy Wojewódzkiej.
Wartym podkreślenia jest fakt, że IPA
nie funkcjonuje w strukturach Policji.
– To nasza działalność mająca oczywiście związek z tym, czym zajmujemy
się zawodowo, ale po godzinach pracy
– dodaje przewodniczący Kołodziej.

Idea powstania Stowarzyszenia
narodziła się podczas wspólnego
spotkania rodzin goszczących dzieci Polonii zza wschodniej granicy.
Chęć niesienia pomocy oraz wsparcia dla dzieci żyjących w Europie
wschodniej przezwyciężyła wszystkie wymogi stawiane organizacjom
pozarządowym. Powołaliśmy do
życia Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Dzieci Europy CUM AMICIS.
Początkowo niewielka, ale prężnie
rozwijająca się organizacja już po
roku działalności uzyskała status
Organizacji Pożytku Publicznego,
dzięki czemu otrzymujemy dodatkowe środki w ramach możliwości
odpisu 1 % podatku na rzecz OPP.
Działalność statutową stowarzyszenia Cum Amicis w znacznym stopniu determinuje sytuacja polityczno - gospodarcza
naszych wschodnich sąsiadów.
Małymi krokami, dzięki wsparciu
przyjaciół oraz władz naszego
miasta udało się zrealizować kilka
projektów. W czerwcu 2005 roku
zorganizowaliśmy przyjazd dwudziestotrzyosobowej grupy dzieci
(wraz z opiekunami) zrzeszonych
w Domu Polskim w Smoleńsku.
Dzieci miały m.in. okazję odwiedzić polską szkołę, zwiedzić Izbę
Tradycji przy KWK „Knurów” oraz
uczestniczyć w Uroczystej Sesji z
okazji Urodzin Miasta.
W latach 2005 - 2007 stowarzyszenie swą pomoc humanitarną
skierowało w stronę Białorusi. Latem 2006 i 2007 roku z zaproszenia
do Knurowa skorzystało łącznie

32 dzieci wraz z opiekunami z okolic Baranowicz. Dzięki gościnności
polskich rodzin podczas pobytu w
Knurowie dzieci miały okazję do
doskonalenia znajomości języka
polskiego, jednocześnie poznając
ciekawe zakątki naszego regionu.
W grudniu 2005, 2006 i 2007
roku przygotowaliśmy świąteczne
paczki dla dzieci z małych wiejskich parafii w Darewie, Kroszynie
i Juszkiewicze na Białorusi.
Rok 2008 upłynął pod hasłem
„Elementarz- powrót do ojczystego języka”. W ramach realizacji
projektu wyposażyliśmy Szkołę
Polską działając ą pr zy Domu
Polskim w Smoleńsku w komplety
podręczników i pomocy naukowych dla 40 dzieci, niezbędnych
im do nauki języka polskiego.
Poprzez współpracę z krajami
Europy wschodniej staramy się
pielęgnować polskość, zwłaszcza
wśród najmłodszych jej mieszkańców, oraz nieść pomoc, również materialną, w trudnych sytuacjach. Chcemy, aby wszystkie
dzieci mogły spełnić swoje marzenia, poczuć się prawdziwymi
obywatelami wspólnej Europy.
Zarząd Stowarzyszenia Cum
Amicis tworzą - Janusz Książek,
Gabriela Bukowska, Cecylia Boryga, Lilianna Rudnicka i Bogusława Golańska. Nasza działalność opiera się na wolontariacie
członków oraz licznych przyjaciół.
Wszelkie uwagi oraz propozycje
prosimy kierować na adres mailowy – cumamicis@op.pl

Artykuł jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EUROPEJSKI
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reklama

Paweł Gradek

IPA to skrót od International Police
Association – Międzynarodowego
Stowarzyszenia Policji założonego
1 stycznia 1950 r. przez sierżanta
Brytyjskiej Policji sir Arthura Troopa.
Jest ono neutralne politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie, a
przynależność do niego zobowiązuje
do przestrzegania Deklaracji Praw
Człowieka, określonych w 1948 r.
Siedzibą stowarzyszenia jest Szwajcaria, a najwyższą władzą Kongres
Światowy. IPA posiada własne centrum informacyjno – szkoleniowe
mieszczące się w Gimborn koło
Kolonii w Niemczech, gdzie co roku
odbywa się kilkadziesiąt seminariów
naukowych. Ideę zawartą w sentencji
„Servo Per Amikeco” (służyć poprzez
przyjaźń), próbuje obecnie materializować ponad 360 tys. policjantów z
58 krajów, członków IPA.
Źródło: www.ipa-katowice.org



aktualności
Władze powiatu
zdecydowały:
knurowski szpital
staje się spółką
z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Decyzja o
prywatyzacji
wzbudziła spore
emocje, szczególnie
mocno widoczne
w Radzie Powiatu

Knurów. Kontrowersyjne przekształcenia w służbie zdrowia

Szpital w Knurowie – spółka

nam wglądu do aktu założycielskiego
tłumacząc brak zgody - na tę chwilę
- koniecznością ochrony danych
osobowych udziałowców. Prośba o
podanie wyłącznie nazwisk i imion
udziałowców - bez pozostałych danych - oraz podziału udziałów nie
znalazła akceptacji.
Wiadomo jednak, że Powiat posiada w nowej spółce 21,25 proc. udziałów. Zgodnie z zapisami w uchwale
Rozdźwięk budzi już samo naRady Powiatu „istotna zmiana przedzewnictwo rozpoczętych zmian (choć
Dobrze, ale źle
miotu działalności statutowej spółki,
akurat terminologia to i tak najmniejjak i likwidacja oddziału szpitalnego,
szy, w skali całej sytuacji, problem).
Wedle zapewnień Starost wa która należeć będzie do kompetencji
- Radziłbym nie nazywać tego
knurowski szpital ma się nieźle.
Zgromadzenia Wspólników, wymagać
procesu „prywatyzacją” - zastrzega Bez długów, inwestujący w sprzęt, będzie zgody Powiatu Gliwickiego
starosta gliwicki Michał Nieszporek.
zatrudniający dobrych specjalistów.
oraz uchwały podjętej większością
- Właściwsze jest mówienie o „przeMożna zapytać: skoro jest tak dobrze,
4/5 głosów”.
kształceniu”.
to dlaczego jest tak źle, że trzeba
Rada Nadzorcza składać się ma
- Bardzo trudno nie mówić o „pryzmieniać?
z trzech członków. Powiat Gliwicki
watyzacji”, skoro po sfinalizowaniu
- Zmiany są konieczne. Do końwskazywać będzie przewodnicząceformalności niemal 80 proc. udziałów
ca 2012 r. szpitale muszą osiągnąć
go i członka Rady Nadzorczej, osobę
stanie się własnością osób prywatstandardy określone rozporządzezastępcy przewodniczącego wyznanych - ripostuje radny powiatowy niem ministra zdrowia, wymagające
czą pozostali wspólnicy.
Piotr Dudło. - Używanie oględnych
ogromnych nakładów finansowych.
Kto będzie reprezentować Posformułowań nie zmienia meritum
Obecnie ani budżet powiatu ani szpiwiat w Radzie Nadzorczej? - Najsytuacji, a w tym przypadku jest to de
tala nie pozwolą sprostać wymogom
prawdopodobniej będą to osoby z
facto prywatyzacja.
- tłumaczy starosta Nieszporek. Zarządu Powiatu - mówi starosta
Umowa spółki, działającej pod
Dowodzi, że szpital-spółka będzie
Nieszporek, unikając jednak wskanazwą „Szpital w Knurowie Spółka
mieć nowe możliwości pozyskiwania
zania konkretnych postaci. Przypoz ograniczoną odpowiedzialnością”, funduszy.
mnijmy, że obecnie w skład Zarządu
została podpisana 29 grudnia 2008
Zdaniem Bo Po w i a t u G l i w i roku. Założycielami spółki są Powiat
l e s ł a w a P i e c h y, Polacy bardziej przeciw
ckiego wchodzą:
Gliwicki i pracownicy Samodzielnego
przewodniczącego Ponad połowa Polaków (58 proc.) starosta Michał
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotsejmowej Komisji jest przeciwna prywatyzacji szpitali. Nieszporek, jego
nej w Knurowie. Kapitał zakładowy
Zdrowia, to co wy- Taki jest wynik sondażu przepro- zastępca Sławowynosi 2,55 mln zł. Dzieli się na 2.550
daje się być zaletą, wadzonego na zlecenie Rzeczypo- m i r A d a m c z y k
udziałów po 1 tys. zł. Powiat Gliwicki
może okazać się spolitej. 32 proc. było zdecydowanie oraz członkowie
objął udziały w łącznej wysokości
też wadą. - Pók i przeciw, a 23 proc. raczej przeciw. M a r c i n S t r o n 542 tys. zł (21,25 proc.), reszta (78,75
co, szpitale mają Zdecydowanych zwolenników ujaw- czek i Waldemar
proc.) należy do 50 pracowników knuw s p a r c i e s a m o - niło się15 proc., umiarkowanie za był Dombek.
rowskiego SP ZOZ, którzy wyłożyli na
rządów. Mogą się co piąty pytany. Pozostali nie mają
Obowiązkiem
wyrobionego zdania.
to własne środki.
do nich zwracać o
Rady Nadzorczej
p omoc w sf inan będzie wskazanie
sowaniu remontu czy zakupie spe- zarządu spółki. Z uzyskanych przez
Podzieleni knurowianie
cjalistycznego sprzętu. Spółka nie
nas informacji wynika, że zarząd bębędzie mogła - ot, tak po prostu
dzie - przynajmniej w tej chwili - jednoPodpisanie umowy spółki jest
- wyciągnąć ręki do gminy z prośbą o
osobowy. Faworytem do objęcia tego
konsekwencją uchwały podjętej na
wsparcie - zauważa Piecha, były dy- stanowiska jest - nieoficjalnie - obecny
sesji Rady Powiatu 18 grudnia 2008
rektor Wojewódzkiego Szpitala Spe- dyrektor szpitala.
roku. To wówczas głosami 11„za”,
cjalistycznego nr 3 w Rybniku (1997przy 6 „przeciw” i 6 „wstrzymujących
2001) i wiceminister zdrowia (2005Mały może więcej?
się” zdecydowano o przystąpieniu do
2007) w wypowiedzi dla dziennika
tworzenia spółki. Celem nowego podThe Times Polska. I ostrzega: - Jeśli
Zachowanie przez Powiat nieco
miotu będzie z kolei - jak czytamy w
samorządy liczą, że spółka się obro- ponad 21 proc. udziału obruszyło
uchwale - „utworzenie niepublicznego
ni, zarabiając na pacjentach, jasne
radnych Porozumienia Samorzązakładu opieki zdrowotnej, który przejjest, że powinny dowego. - To zby t ma ł y udzia ł,
mie udzielanie
zm ieni ć s p os ób by gwarantować realny nadzór i
świadczeń zdroPrzedmiotem działalności spółki
myślenia.
kontrolę nad działalnością spółki
wotnych jednostek
będzie w szczególności (w ypis z
Mocno scep- - mówi radny Piotr Dudło. - Przy
organizacyjnych
uchwały): a) lecznictwo zamknięte w
tyczny wobec dzia- tej skromnej ilości zastrzeżenie, że
samodzielnego
szczególności w zakresie funkcjonowania oddziałów szpitalnych chorób
łań prywatyzacyj- najważniejsze decyzje muszą być
publicznego zakławewnętrznych, chirurgii ogólnej, położnyc h w s ł u ż b i e
podjęte większością 4 /5 g ł osów
du opieki zdrowotniczo-ginekologicznego, noworodków i
zdrowia jest prof.
Zgr omadzenia Ws p ólników, p o nej znoszonych w
wcześniaków, osób przewlekle chorych,
Zbigniew Religa.
zwala Powiatowi jedynie na bardzo
ramach procedury
bloków operacyjnych; b) opiekę ambu- Wolny rynek w
defensywny udział w decyzjach. To
pr zeksz ta ł cenia
latoryjną w szczególności w zakresie
dziedzinie ochrony
zdecydowanie za mało, by kreować
Zak ł adu [ ZOZ prowadzenia: - poradni przyszpitalnych:
zdrowia - biorąc
rzeczywistość...
dop. red.] polegakardiologicznej, chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej, ginekologicznej;
pod uwagę uprzeJak się okazuje, nie tylko my
jącego na ograni- poradni ginekologicznej; c) wykonymysłowiony świat
mieliśmy trudności w dostępie do
czeniu rodzajów
wania badań diagnostycznych; d) orzezachodni - nie ist- z apis ów ak tu z a ł oż yc ielsk ie g o.
jego działalności
kanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
nieje. Nie istnieje Radny Szymon Kościarz przyznał,
i udzielanych
e) propagowanie oświaty zdrowotnej
tam wolny rynek
że możliwości szczegółowego zaświadczeń zdroi promocji zdrowia; f) wykonywanie
usług medycznych:
poznania się z treścią umowy spółki
wotnych”.
zadań w ramach obrony cywilnej oraz
traktowane są jako
nie mieli też radni, cz yli akurat
Wynik głozadań obronnych.
usługa i zdobycz osoby, które powinny mieć zdecysowania ujawnia
socjalna. Tak de- dowanie jak najlepsze rozeznanie w
różnice zdań w tej
finiowana jest ta sfera zarówno w
sytuacji, co do której podejmują tak
sprawie wśród radnych. Diametralnie
Europie jak i na przykład w Kanadzie i
istotne decyzje. - Nie przedstawiono
różne postrzeganie przyszłości szpido tej pory nikt od tego nie odstępował
nam, kto będzie udziałowcem nowej
tala, zwłaszcza wśród radnych repre- argumentuje były minister zdrowia w
spółki i jakim kapitałem będzie dyszentujących Knurów, widoczne było
wypowiedzi dla Dziennika.
ponował...
już podczas dyskusji poprzedzającej
- Gwarancją pełnej kontroli Pogłosowanie. Najbardziej jaskrawym
Kto do rady?
wiatu nad spółką będą nie tylko zatego dowodem okazało się stanowipisy w umowie spółki co do istotnych
sko radnych Klubu Porozumienia SaPóki co, słowo staje się ciałem.
zmian, czy też skład Rady Nadzormorządowego Ziemi Gliwickiej [ treść
Szpital - spółka z ograniczoną od- czej, ale również to, że nieruchow ramce na str. 7 - dop. red.] wyraźnie
powiedzialnością znajduje się w mości i sprzęt użytkowany obecnie
odcinające się od opinii Zarządu
stadium organizacji. Nie udało nam
przez szpital pozostaną własnością
Powiatu. Stanowisko znamienne, bo
się dotrzeć do szczegółowych zapi- Powiatu - uspokaja starosta Michał
podpisane przez czwórkę z ośmiorga
sów w umowie spółki. Odmówiono
Nieszporek.
knurowskich radnych - Piotra Dudło,



Teresę Bochenek, Szymona Kościarza i Stanisława Rudzkiego. Wśród
pozostałych radnych troje - Michał
Nieszporek, Andrzej Michalski (obydwaj z klubu Platformy Obywatelskiej)
i Ewa Jurczyga (klub Moja Gmina
Nasz Powiat) - opowiedziało się za
proponowanymi zmianami, nato miast Bogdan Litwin (również Moja
Gmina Nasz Powiat) wstrzymał się
od głosu.

twierdzających obawę ograniczenia
dostępności usług. Nie ma też powodów, by osoby ubezpieczone bały
się opłat - dla nich opieka zdrowotna
Szpitalne spółki zachwalają włapozostanie bezpłatna.
dze w Krakowskiem. - W nowej forS ł owa st arost y wska zują na
mule szpitale będą znacznie lepiej
ideał, do k tórego tr zeba dą ż yć,
funkcjonowały. Przestaniemy być
przy czym warto dostrzegać też i
zależni od niskich kontraktów Narodozagrożenia. Te związane są właśnie
wego Funduszu Zdrowia, a roszczenia
z formą działania szpitala w strukpłacowe pracowników nie będą paraturach spółki. - Jeśli szpital będzie
liżowały pracy lecznicy – powiedział zmuszony generować zysk, jego dydziennikowi Times Polska Wojciech
rektor zacznie się zastanawiać nad
Kozak, wicemarszałek województwa
sensem utrzymywania oddziałów,
małopolskiego.
k tóre pr zynoszą
Pracownicy
straty - mówi prof.
Według Ministerstwa Zdrowia na
niezainteresowaZbigniew Religa.
koniec września ubiegłego roku w
ni wzrostem płac
I ostr zega: - Na
Polsce działało 65 skomercjalizowa- jak to możliwe? nych lecznic. Wedle założeń resortu ogół w szpitalach
Otóż w Małopol- wkrótce ma być ich ponad 100.
pr y watnyc h jes t
sce lekarze mają
tak, że dopóki
pracować nie na
wszystko idzie doetatach, ale na kontraktach. Sceptycy
brze, to wszyscy cieszą się sukcesu,
przyrównują to do metody kija i marale kiedy pojawiają się powikłania, to
chewki. Za przysłowiową marchewkę
wysyłają pacjenta do szpitala pubmogą służyć kontrakty tak korzystne,
licznego, uzasadniając, że są tam
że usatysfakcjonują pracowników. Z
większe możliwości. A tak naprawdę
kolei skutecznym kijem może okazać
powodem są rosnące koszta i obawa
się - zwłaszcza w sytuacji sporej konprzed stratami finansowymi.
kurencji wśród lekarzy - też kontrakt,
W knurowskiej placówce ciemne
który może nie zostać ponowiony
chmury gromadzą się nad oddzia(bądź w ogóle przyznany)...
łem dla przewlekle chorych. Wiele
Czy w szpitalu jako spółce wprowskazuje na to, że oddział zostanie
wadzony zostanie model wzorowany
na ościennym województwie, czy
może inny?
- Za wcześnie o tym mówić teraz,
w trakcie organizacji spółki - mówi
starosta Nieszporek. - Nie chcemy aż
tak głęboko wchodzić w kompetencje
przyszłego zarządu spółki. Jestem
jednak przekonany, że warunki płacowe będą korzystne dla obydwu
Szpital spółką - źle, czy dobrze?
stron. Moje przeświadczenie opieram
na wiedzy, że w Knurowie już w tej
Jolanta Pająk z Knurowa: - Sama nie
chwili jest wiele kontraktów z wysoko
wiem… Co to
wykwalifikowanymi lekarzami. Poziom
będzie? Jak
płac jest satysfakcjonujący i zapewne
to będzie?
taki - w stosunku do wyspecjalizowaCzy będzie
nych fachowców - pozostanie.
lepiej? Nie
Na tę chwilę wiadomo, że obecni
wiadomo co
pracownicy szpitala „przejdą” do
z tego wyjnowej spółki na takich samych wadzie. Ważne,
runkach, jak obecnie (gwarantuje
żeby nie było
im to paragraf 231 kodeksu pracy) .
gorzej…
Jednak jak długo te warunki pozostaną niezmienione? Na to pytanie nie
Zofia z Knurowa: - Z tego, co mówili
uzyskaliśmy konkretnej odpowiedzi.
w telewizji,
pacjenci
Ta kwestia ma się wyjaśnić się w toku
nie powinorganizacji spółki.
ni stracić.
Z pewnością najlepszą gwarancją
W iad o m o,
zatrudnienia i satysfakcjonujących
że każdy
płac może być dobra kondycja fichce mieć
nansowa spółki. Oby tak było, jeśli
szpital jak
jednak - odpukać - tak się nie stanie?
najbliżej
- Kiedy pojawią się pierwsze problemy
siebie.
i spółka będzie musiała się na gwałt
Może być prywatny, byle w razie
ratować, to jakie koszty będzie ciąć
potrzeby pomoc była udzielona.
w pierwszej kolejności? Jest rzeczą
oczywistą, że najpierw rozpocznie się
Franciszek Pająk z Knurowa:- Ważzwalnianie personelu albo drastyczne
ne, żeby było
obniżanie pensji - ostrzega Bolesław
lepiej. Sam
Piecha.
na razie jestem zdrowy,
Oczywiście w przypadku knuwięc się nie
rowskiej placówki niekoniecznie musi
martwię póki
dojść do tej niekorzystnej sytuacji. Jak
co. Niech się
przekonują władze powiatu, gwaranwładza marcją dbałości o kondycję firmy mają też
twi.
być udziałowcy - pracownicy służby
zdrowia - którym z pewnością nikt nie
Dawid Wiszowaty z Knurowa: - Pomoże odmówić szczególnych starań
mysł mi się
o dobro spółki.
nie podoba.
Pracownicy po staremu. Na
razie...

NASZA
SONDA

Spółka, nie spółka - złe rokowania
dla przewlekle chorych
Jak zmiany odczują pacjenci? Zauważą zmianę tabliczki, a później
także lepszą jakość i dostępność
usług - zapewnia starosta. Powołuje
się na przykład szpitali-spółek w
Gliwicach: - Nie ma tam zdarzeń po-

Martwię się,
czy nie będzie gorsza
o pi eka le karska. Zapewne też
o p ł at y nie
pójdą w dół.

5ak Foto: Monika Pięciak
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z ograniczoną odpowiedzialnością
zamknięty. - Nie ma to jednak żadnego związku z działalnością szpitala
jako spółki, lecz jest pochodną planów Narodowego Funduszu Zdrowia
mających skutkować zawieszeniem
kontraktów na tego typu działalność - mówi starosta Nieszporek. I
dodaje: - W mojej ocenie od pięciu
bodajże lat słychać „straszenie” o
niekontraktowaniu, a mimo to nadal
się ono odbywa, więc tak naprawdę
trudno dzisiaj przesądzać na pewno,
co w tym względzie zdarzy się w
przyszłości.
Gdzie jest lek na całe zło
Rozterki co do przyszłości lokalnej służby zdrowia pod szyldem
spółki są odbiciem ogólnokrajowego
problemu, nad którym głowią się
politycy, eksperci i lekarze, a przyglądają najbardziej zainteresowani,
czyli pacjenci. Znaczna prywatyzacja usług leczniczych może być
jednym ze sposobów na uzdrowienie
służby zdrowia - przynajmniej tak
sądzą zwolennicy wolnego rynku
jako regulatora tej sytuacji. Takiego zdania jest m.in. Ewa Kopacz,
obecna minister zdrowia. Na drugim
biegunie sytuuje się opinia prof.
Religi, który uważa, że środkiem
do rozwiązania problemów nie jest
prywatyzacja, lecz dofinansowanie
służby zdrowia: - W Polsce aktualnie
na opiekę medyczną przeznacza się
4,42 proc. Produktu Krajowego Brutto, podczas gdy w Europie przyjmuje
się, że minimalnie powinno to być
6 proc. PKB. Więc brakuje nam do
tego dużo i Polska należy do krajów,
w których na zdrowie wydaje się najmniej środków publicznych. To musi
mieć i ma swoje odbicie w funkcjonowaniu służby zdrowia.
Zwolennicy przekształceń argumentują, że właśnie to niedofinansowanie zmusza do szukania innych
rozwiązań, a wśród nich najważniejsze jest prywatyzowanie służby
zdrowia. Przewodniczący sejmowej
Komisji Zdrowia jest wyrazicielem
wstrzemięźliwych w tej kwestii: - Nie
będziemy dyktować samorządom,
co mają robić. Same muszą podejmować decyzje i później żałować.
Moje stanowisko w tej sprawie pozostaje niezmienione. Nadal uważam,
że z prywatyzacji szpitali nie może
wyjść nic dobrego. Przekształcenia
to pozorna ucieczka od problemów
służby zdrowia. Gwarantuję, że nie
rozwiąże ich postawienie literki „n”
(niepubliczny) przed nazwą zakładu opieki zdrowotnej - zastrzega
Piecha.
- Nikt nie może nam odmówić
chęci jak najlepszych działań dla dobra pacjentów - podkreśla starosta
Michał Nieszporek. - Uważamy, że
czynimy dobry krok. Staramy się, by
naprawdę był jak najlepszy.
Troską o dobro mieszkańcówpac jentów uz asadnia też swoje
obiekcje dla decyzji Starostwa radny
Szymon Kościar z: - Oczy wiście,
że chciałbym, aby leczenie ludzi w
knurowskim szpitalu było na bardzo
wysokim poziomie. Uważam jednak,
że pośpiech bywa złym doradcą.
Przyszłość pokaże, po czyjej
stronie leży racja. Tak że to, czy
przekształcenie szpitala w Knurowie
to właściwa decyzja. Podejmującym
decyzję wypada życzyć, by tak właśnie było. A nam? Wystarczy zwyczajnie: obyśmy wszyscy zdrowi byli...
Bogusław Wilk

Radni mówią Przeglądowi o swoim głosowaniu
Jestem „za”, ponieważ...

Wstrzymałem się, gdyż...

Michał Nieszporek:
- Decydujące jest
spełnienie wymogów
ministerialnych. Wierzę, że nowy podmiot
nie tylko stanie na wysokości zadania, ale
będzie funkcjonować
z korzyścią dla pacjentów i lokalnej
służby zdrowia. Jestem przekonany, że
przekształcenie szpitala w spółkę nie
wiąże się z redukcjami zatrudnienia.
Uważam, że miejsca pracy są bezpieczne. Powodu do obaw nie mają też
pacjenci. Przeciwnie - zmiany okażą się
dla nich wyłącznie korzystne. Nie ma
powodów, by osoby ubezpieczone bały
się opłat - dla nich opieka zdrowotna
pozostanie bezpłatna.

Bogdan Lit win:
- Wstrzymałem się
od głosu, ponieważ
w momencie podejmowania decyzji zabrakło mi informacji
potwierdzającej, że
s ł u ż by m e d y c z n e
chcą tej prywatyzacji. Uważam jednak,
że prywatyzacja musi być przeprowadzona. Idea spółki będzie - moim zdaniem - lepsza od dotychczasowej formy.
Narodowy Fundusz Zdrowia nie obetnie
kontraktów, a dojdą dodatkowe możliwości pozyskania środków, z których
spółka z o.o. będzie miała sposobność
skorzystać.

Andrzej Michalski: Nie mamy innego wyjścia, jak tylko spełnić
nar zucone prawem
wymogi. Powiat nie
byłby w stanie wyłożyć niezbędnych kilka
milionów zł. Z kolei niespełnienie rygorów groziłoby szpitalowi zamknięciem.
Jako spółka placówka będzie mieć
więcej możliwości pozyskania potrzebnych środków. Warto podkreślić udział
pracowników żywotnie zainteresowanych rozwojem spółki. Szpital powinien
inwestować - modernizować sprzęt,
budować nowe bloki, udoskonalać
metody leczenia. Na to potrzebne są
niebagatelne pieniądze. Uważam, że
działalność w nowej formule pozwoli na
bardziej efektywny rozwój.
Ewa Jurczyga: - W
moim odczuciu impulsem przesądzającym
o podjęciu przekształceń jest rozporządzenie Ministra Zdrowia,
które nakłada na placówki służby zdrowia
wymóg spełnienia wyśrubowanych
standardów do końca 2012 roku. Tak
wysokich, że obecny budżet powiatu i
szpitala nie sprosta związanym z tym
obciążeniom finansowym. Głosowałam
za utworzeniem spółki, bo wierzę, że
placówka w tej formie będzie w stanie
zrealizować wyzwanie. Podobnie jak
innych radnych niepokoiła mnie kwestia
zachowania kontroli nad szpitalem. Jest
jednak zapewnienie, że Powiat będzie
kontrolować spółkę. Sprzęt i nieruchomości nadal pozostaną we władaniu
Powiatu. Ważne jest też to, że spółka
powstaje z udziałem pracowników. Z
pewnością będą oni zainteresowani
jej jak najlepszym funkcjonowaniem.
Wierzę, że dzięki zmianie placówka nie
tylko spełni wszystkie formalne wymogi,
ale przede wszystkim doskonale będzie
służyć wszystkim, potrzebującym lekarskiej pomocy, pacjentom.
Stanowisko Klubu Radnych Porozumienia
Samorządowego Ziemi Gliwickiej
w sprawie przedstawionych przez Zarząd Powiatu
(27 listopada 2008 r.) projektów uchwał dotyczących likwidacji i przekształcenia ZOZ Knurów oraz
SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pyskowicach.
W oparciu o dokonane analizy, po zapoznaniu się
z proponowanymi zapisami w projektach uchwał
dotyczących przekształceń i likwidacji SP ZOZ
Knurów i SP ZOZ Szpitala Powiatowego z siedzibą
w Pyskowicach, stwierdzamy co następuje.
Przedstawione przez Zarząd Powiatu w §1 pkt.
2, zapisy w projektach uchwał, jako istotne postanowienia umów spółek w naszej ocenie nie w
pełni gwarantują sprawowanie nadzoru i kontroli
nad działalnością. By móc w sposób odpowiedzialny opiniować kwestie mające fundamentalne
znaczenie tj. zapewnienie właściwego nadzoru
działalności, polegającej na świadczeniu usług
leczniczych dla mieszkańców, niezbędne jest
zapoznanie się z uzgodnioną przez potencjalnych
wspólników treścią umowy spółki.
Taki dokument nie został przedstawiony radnym,
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Jestem przeciw, ponieważ...
Piotr Dudło: - Głosowa ł em pr zeciw
u t wo r ze n i u s p ó ł k i
„ Szp i ta l w K nu r o wie”. Przy czym nie
j e s t e m p r ze c i w ny
przekształceniom w
placówkach służby
zdrowia w Knurowie i Pyskowicach.
Natomiast, jeżeli usiłuje się sprywatyzować przychodnie bez uzgodnienia
z właścicielami budynków zasad ich
dalszego funkcjonowania, nie precyzuje
się jasnych zasad wyłaniania podmiotów
świadczących usługi medyczne, a także
zasad deklarowania nabycia udziałów
w spółce - to ja mówię „NIE”. Docierały
do nas radnych sygnały o konfliktach
w środowisku medycznym. Lekarze i
cały personel medyczny wykonujący
swój zawód z pełnym poświęceniem i
zaangażowaniem nie mogą pracować
w atmosferze niepewności i konfliktu.
Sytuacja taka nie może wpłynąć na
poprawę jakości usług medycznych, co
dla nas pacjentów, mieszkańców ma
najważniejsze znaczenie. Dlatego też
mimo, iż uzyskałem publiczne zapewnienie Starosty, że w wyniku przekształceń
nastąpi poprawa świadczonych usług
medycznych, a także zapewnienie o
gwarancji ochrony praw pracowniczych
lekarzy i personelu medycznego uważam, że jest jeszcze czas na rozpoczęcie
procesu przekształceń od nowa. Pozwoli
to wyeliminować dotychczasowe błędy, a
także wypracować pożądany konsensus
społeczno-zawodowy z korzyścią dla
pacjentów i środowiska medycznego.

przedstawiono nam kto będzie udziałowcem nowej spółki i jakim kapitałem
będzie dysponował, nie znamy również
umowy spółki. A zatem za dużo było i
nadal jest niewiadomych, by glosować
za prywatyzacją szpitala. W ogóle dziwię
się Zarządowi Starostwa, że w tak ważnej dla mieszkańców sprawie podejmowano decyzje w atmosferze ogromnego
pośpiechu. Brak przejrzystych reguł w
prowadzonym przez Starostwo procesie prywatyzacji szpitala musi budzić
poważne wątpliwości. Chciałbym, aby
leczenie ludzi w knurowskim szpitalu
było na bardzo wysokim poziomie, ale
takich gwarancji nam nie przedstawiono,
dlatego w imię odpowiedzialności za
lokalny system ochrony zdrowia nie mogłem poprzeć uchwały o prywatyzacji.
Stanisław Rudzki: Głosowałem przeciw,
ponieważ niejasne
deklaracje Pana Starosty odnoszące się
do pr ywatyzacji od
początku budziły moje obawy. Zarząd
Powiatu w ciszy gabinetów nakreślił
misterny plan restrukturyzacji i konsekwentnie go realizował ignorując
opinię części Rady Społecznej szpitala,
która miała inne zdanie na temat przekształceń. W geście protestu z prac
w radzie zrezygnowali radni Kościarz,
Dudło, przewodniczący Henryk Szary i
ja. Głosowałem przeciw, ponieważ nie
zapoznano radnych z treścią umowy
spółki. Przed głosowaniem wiele pytań
pozostało bez odpowiedzi, narosło
sporo niejasności. Chcę zdecydowanie
zaznaczyć, że jestem za przekształceniami podnoszącymi standardy leczenia
i dającymi dostępność dla wszystkich.
Takich, które gwarantują prawa pacjentów i pracowników. Reguły muszą być
jasne i przejrzyste dla wszystkich. W tym
przypadku tak nie było. Uważam, że to
„chora” prywatyzacja o działaniach politycznych. Czas może pokaże, że koalicyjna większość nie zawsze ma rację. A
społeczeństwo przekona się, że „chora”
prywatyzacja nie ma nic wspólnego z dobrem pacjenta. Przy takiej prywatyzacji
pacjent o niskich dochodach może być
nieatrakcyjny.

Pieniądze dla szpitali, ale nie wszystkich
W środę, 20 lutego, rząd zajął się projektem nowelizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu pod nazwą Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Pacjentów. Program uchwalono w 2007
r., bo ze względu na zadłużenie kilkunastu szpitalom klinicznym groziły zajęcia
komornicze. Do tej pory z pieniędzy
przewidzianych do jego realizacji skorzystało prawie 200 szpitali.
W tym roku program ma być zakończony. Na jego mocy ponad 380 placówek
samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej (SP ZOZ) otrzyma w
2009 r. około 300 mln zł. Z dofinansowania z budżetu nie mogą skorzystać te
publiczne placówki, które przekształciły
się w spółki prawa handlowego nie czekając na ustalenia ustawowe.
Rząd zamierza też przeznaczyć 2,7
mld zł na umorzenie długów tych placówek SP ZOZ, które przekształcą się
w spółki.

odczucia. Uważam, że dobrze przeprowadzona prywatyzacja nie jest zła. Jednak w tym przypadku nie miałam takiej
pewności. Głosując przeciw uchwale
opowiedziałam się przede wszystkim
przeciw działaniom pospiesznym i - w
moim odczuciu - nie do końca właściwie
przemyślanym.

Moim zdaniem

Szymon Kościarz:
- Głosowałem przeciwko pr ywatyzacji
szpitala w Knurowie,
ponieważ nie wiem,
jaki będzie rodzaj
i jakość świadczo nych usług w nowo
powstałej spółce. Nie bez znaczenia są
także losy pracowników szpitala. Nie

Teresa Bochenek:
- Uważam, że co nagle to po diable. Decyzje o takie wadze
społecznej powinny
być podejmowane w
sposób szczególnie
przemyślany i spokojny. Z głosów, które
do mnie docierały od pracowników ZOZu i szpitala wynikało, że jest zbyt wiele
niejasności. Nawet jako członek Rady
Społecznej szpitala nie dysponowałam
pełną, szczegółową i rozwiewającą
wszelkie wątpliwości informacją. Trudno
się więc dziwić, że targały mną różne

Adam Szczypka,
starosta Powiatu
Gliwickiego w latach
2006-2007: - Jestem
przeciwny pośpiesznej prywatyzacji knurowskiego szpitala.
Uważam, że pośpiech ten jest spowodowany chęcią pozbycia się problemu
przez Zarząd Powiatu, a nie dobrem
pacjenta. Prywatny szpital będzie działać na zasadach rynkowych, których
głównym celem jest uzyskanie zysku
przy jednoczesnym ograniczeniu usług
nierentownych. Wszelkie problemy z dostępnością i możliwościami korzystania
z prywatnej służby zdrowia przejdą na
pacjenta. Nie jestem przeciw prywatyzacji służby zdrowia, lecz uważam, że obok
prywatnych szpitali muszą funkcjonować
szpitale publiczne, które powinny być
dofinansowywane z budżetu państwa
i wspierane przez samorządy. Ogólnie
przyjętą zasadą jest prywatyzowanie w
pierwszej kolejności tych szpitali, które
źle funkcjonują i są w bardzo trudnej
sytuacji finansowej. W naszym knurowskim szpitalu, na podstawie wypowiedzi
Zarządu Powiatu i dyrekcji szpitala,
sytuacja jest dobra. Rodzi się zatem pytanie: dlaczego taki pośpiech!? Uważam,
że ewentualna decyzja o prywatyzacji
szpitala w Knurowie powinna być podjęta w atmosferze dialogu i konsensusu
społecznego, w porozumieniu z samorządem gminnym, przy pełnej jawności
przeprowadzanych zasad funkcjonowania przyszłego prywatyzowanego
podmiotu i nadzoru nad nim.

a określenie składu Rady Nadzorczej i sposobu
jej powoływania stanowi raczej symboliczne, a
nie realne zabezpieczenie możliwości nadzoru
i kontroli.
Kolejnym uchybieniem niepozwalającym na
merytoryczne i odpowiedzialne ustosunkowanie
się do przedstawionych projektów to hasłowe,
ogólnikowe odniesienie się przez Zarząd Powiatu
do problematyki i zagadnień związanych ze sposobem i zasadami udostępnienia przekształconym
podmiotom mienia ruchomego i nieruchomego.
W naszej ocenie zasady udostępniania majątku
nierozer walnie związane są z problematyką
przekształceń i winne być rozstrzygnięte równolegle z procesem przekształcenia i wskazane jest
przedstawienie radnym w formie projektu umów
użyczenia (dzierżawy) itp.
Reasumując, do czasu przedstawienia w/w dokumentów przez Zarząd Powiatu niemożliwe jest
sformułowanie w sposób merytoryczny opinii o
proponowanych działaniach i dokumentach zmierzających do likwidacji i przekształcenia ZOZ-ów.
W nawiązaniu do przedstawionego wyżej stanowi-

ska Klub Radnych Porozumienia Samorządowego
Ziemi Gliwickiej wnioskuje do Pana Starosty
(Zarządu Powiatu, radnych koalicji rządzącej)
o czasowe wstrzymanie działań zmierzających
do likwidacji i przekształceń w ZOZ-ach Knurów
i Pyskowice.
Zawetowanie przez Prezydenta RP pakietu ustaw
zdrowotnych powoduje przygotowanie przez
rząd specjalnego programu pn. „Ratujmy Polskie
Szpitale”. Według założeń program ten ma na celu
zachęcenie samorządów do przekształceń podległych im ZOZ-ów. Samorządy, które zdecydują
się na zmianę formy prawnej SP ZOZ, będą mogły
ubiegać się o środki finansowe. Na realizację tego
zarezerwowano 2,7 mld zł w przyszłorocznej
ustawie budżetowej. Samorządy będą mogły skorzystać z tych pieniędzy do końca 2010 r. W świetle
tych zapowiedzi wyrażamy obawy, że rozpoczęcie
procedur przekształceniowych w ZOZ-ach Knurów
i Pyskowice w chwili obecnej tj. przed uruchomieniem przez Rząd RP przedmiotowego programu
uniemożliwi Powiatowi Gliwickiemu skorzystanie
z zapowiadanych środków finansowych.

Jednocześnie opierając się na dotychczasowych doświadczeniach, wyciągając wnioski
z podejmowanych działań przez Starostę
(Zarząd Powiatu) i Dyrektora ZOZ w zakresie
planowanych przekształceń w służbie zdrowia w Knurowie i Pyskowicach, uważamy za
zasadne rozważenie uruchomienia procedury
nieograniczonego przetargu na świadczenie
us ług zdrowotnych w placówkach s łużby
zdrowia Powiatu Gliwickiego.
Brak uzgodnień z właścicielem obiektów, w
których świadczone są usługi medyczne co
do zasad dalszego z nich korzystania, brak
jasnych, przejrzystych zasad deklarowania
nabywania udziałów w potencjalnych spółkach, brak jednoznacznych gwarancji, chroniących stosunki pracy pracowników placówek
służby zdrowia, niejasne zasady wyłaniania
podmiotów mających w przekształconych
przychodniach świadczyć usługi medyczne,
skonfliktowanie środowiska medycznego,
uzasadnia konieczność rozpoczęcia od nowa
procesu przekształceń.



rozmaitości

Kiedy dziś rano się zbudziłem i oczu
moich powiek uchyliłem,
od razu tak sobie pomyślałem, gotuj
mi zupkę Babciu kochana,
przecież Ci mówiłem, że ona doskonała, a potem dziadku bawmy się
autkami,
bo nowe dostałem już wszystkie do
zabawy przygotowałem, ooooo... i
nagle olśnienia dostałem, przecież
to dzisiaj ten dzień wspaniały,
Miałem Wam złożyć serdeczne
życzenia, by się spełniły Wasze
marzenia,
W prezencie daję Wam serduszko
moje, ponieważ w Waszym wyczuwam swoje,
Jeśli dwa serca tak się kochają, na
pewno szczęścia w życiu doznają,
Wszystkiego co najlepsze życzy
Kubuś Jendryczko
***
Babciu, Dziadku, Chodźcie ze mną.
Dam Wam łąkę z Kwiatami, ze
Skowronkami.
Do Wąchania, Patrzenia...
A do łąki dodam życzenia.
Nawet, gdy się zachmurzy na niebie,
Nawet, gdy się kłopotów nazbiera,
Ja uśmiecham się do Was zawsze.
Jak Dziś, Jak Teraz!
Kochanym Babciom Dance i Krysi
oraz Dziadkom Piotrowi i Stefanowi,
a także Prababciom i Pradziadkom
dużo zdrowia i samych radosnych dni
życzy Bartuś
***
Kochani Dziadkowie z Tychów
i Knurowa.
Mówić jeszcze nie umiem, bo jestem
zbyt mała,
Ale serduszkiem swoim kocham Was
cała.
Przesyłam Wam uśmiech, jak słońce
gorący,
Niech ma Was zawsze w opiece Bóg
Wszechmogący.
Wasza wnuczka Marysia Skarbecka
***
Kochana Babciu, dziś jest
Twoje święto,
życzymy żebyś była zawsze
uśmiechnięta,
szczęśliwa i zdrowa, do żartów
gotowa.
Niech Cię niebo obdarzy
opieką Bożą,
a nasze serca niech się ku
Tobie otworzą.
Obyś jak najdłużej żyła, ze swych
wnuków się cieszyła.
Bo jesteś super i basta, i pieczesz
najlepsze ciasta.
Kochanej Babci Marii MUSIAŁ
– Adaś i Michaś.
***
Dla Babć Ewci i Ali oraz Dziadków
Zdzisia i Andrzeja
z okazji Waszego święta dużo
zdrowia i spełnienia,
marzeń oraz uśmiechów na twarzy
życzy Kornelek Suchocki
***
Kochanym Babciom Renacie Wodok
i Teresie Bajer
i Dziadkowi Pawłowi Wodok
wszystkiego najlepszego
życzą wnuki Kamil i Jakub Bajer
***
Kochany Dziadziusiu!
Tak wiele nas nauczyłeś, tak wiele
uśmiechu nam dałeś,
na spacery z nami chodziłeś, na
nartach jeździć nauczyłeś.
Jesteś zawsze blisko nas, więc



podziękować Ci Dziadku za to
wszystko chcemy.
Żyj długo w spokoju i zdrowiu,
i uśmiechaj się,
bo uśmiech Twój jest dla nas
najważniejszy,
oraz to, że bardzo Cię kochamy.
Kochanemu Dziadziusiowi Mieczysławowi Małkowskiemu
Adaś i Michaś
***
Chociaż jestem jeszcze mała,
I w serduszku niedojrzała,
To chcę złożyć Wam życzenia,
Dużo marzeń do spełnienia,
I choć pisać nie potrafię,
No i nie znam się na mapie,
To Was Kocham Babciu, Dziadku,
Czując miłość Waszą w spadku,
A więc życzę drogie Babcie,
Szczęście, zdrowie niech Was złapie,
I nie puszcza przez wiek cały,
Byście ze mną dorastały,
I o Dziadkach chcę pamiętać,
Bo to też są od nich święta,
Życzę Wam Dziadkowie mili,
Byście uśmiechnięci byli,
Bo gdy będę mieć rowerek,
Pojedziemy na spacerek,
O Prababciach nie zapomnę,
Bo to babki są niezłomne,
Dbają o mnie i kochają,
O me zdrówko się pytają.
Pora kończyć me życzenia,
Bo mam wiele do zrobienia,
Muszę rosnąć, podojrzewać,
By za roczek Wam zaśpiewać.
Gabrysia Polak
***
Kochana Babciu!
Jak można pomieścić w jednym
sercu
tyle troski, ciepła i miłości?
Jak można podarować innym
tyle uśmiechu, dobroci, radości ?
Jak można zdobyć zdolność,
by w trudnych chwilach nieść
pociechę?
Jak można, powiedz Babciu,
stać się tak, jak Ty – cudownym
człowiekiem?
Kochanej Babuni Alinie Małkowskiej
– Adaś i Michaś.
Babuniu! Żyj nam jak najdłużej w
zdrowiu, szczęściu i spokoju.
***
Babciu, Dziadku życzymy Wam:
Dużo zdrowia, uśmiechu na co
dzień i radości z życia,
oraz spełnienia wszystkich marzeń.
Dziękujemy Wam – za miłość
i czułość – coś bezcennego.
Dla najukochańszych Dziadków na
świecie Ewy i Bolesława MORITZ
życzy córka Iwona Przybył z mężem Romkiem i wnuczka Alicja
***
Drogie Babcie Aniu i Danusiu
oraz dziadkowie Zygmuncie
i Leonku
oraz Prababciu Broniu – w Dniu
Waszego święta
życzę Wam sto lat i pomyślności (bo
te wyrazy ładnie mówię).
A z pomocą moich rodziców składam Wam życzenia: abyście byli
zdrowi,
uśmiechali się uśmiechem, jakim ja
się śmieję – bo wtedy życie staje się
lżejsze!
Przyjmijcie ode mnie serce
z piernika i żyjcie jak najdłużej!
Wasz kochany prawie 2-letni
wnuczuś Miłoszek Podraza.
***

Kochanym Babciom – Stefanii
i Helenie
oraz drogiemu Dziadkowi Alojzemu
życzymy w Dniu Ich święta,
by byli zdrowi i szczęśliwi.
By radością była z wnukami każda
chwilka
– tego Wam Kochani życzą Wojtek
i Emilka!
***
Babciu Bożeno i Dziadku Gerardzie
dziękuję za opiekę.
Życzę zdrowia i radości, całuję
mocno – Wiktoria z Rodzinką.
***
Dzień Babci i Dziadka jest raz
w roku,
szczęśliwy i pełen uroku.
W tym dniu pragniemy złożyć Wam
życzenia:
zdrowia, szczęścia i powodzenia.
Dla Babci Basi i Dziadka Herberta
od Kasi, Agaty, Marcina i Michała.
***
Najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i pomyślności dla Babci Krysi,
Babci Usi i Dziadka Edka
składa Andrzejek Król.
***
Dziadkowie Dorota, Monika,
Krystian i Janek.
W dniu tak pięknym i wspaniałym,
życzę Wam mym sercem całym
dużo zdrowia, sto lat życia,
ciepłego uśmiechu oraz pogodnych
myśli na co dzień.
Życzy wnuk Patryk.
***
Z okazji Dnia Babci i Dziadka
Annie i Alfredowi Adamczyk
wszystkiego co najlepsze
życzy wnuk Grzegorz.
***
Życzę Ci Babciu miła, byś zawsze
szczęśliwa była.
Zdrowia Ci życzę i radości i żebyś
się ze mną w kuchni bawiła.
Dla Babci Elżbiety Nowak
wnuczka Beata Krawniak.
***
Sto lat w zdrowiu i radości,
w życiu samej pomyślności.
Z wnuczek samej uciechy
Babci Helenie Henel
życzą Madzia, Wiki i Zuzia Henel
z Gierałtowic.
***
Zdrowia całe mnóstwo, radości
i pomyślności
dla Prababci i Babci Anny
Bernackiej z Kuźni Nieborowskiej
życzą wnuczka Agnieszka
i prawnuczki Madzia, Wiktoria
i Zuzia z Gierałtowic.
***
Babciu, Babciu coś Ci dam.
Jedno serce tylko mam,
a w tym sercu same róże,
żyj sto lat, a nawet dłużej.
Dla kochanej Babci Ewy Wijas
od wnuczka Łukasza.
***
W dniu Twojego Święta chcemy Ci
powiedzieć,
że Ty jesteś dla nas najdroższa pod
niebem.
Klaudynka i Łukasz Sanecznik
Aluś jest mały, więc pisać jeszcze
nie umie,
lecz życzy Dziadkom składając dary
zdrowia,
spokoju i radości bez miary.
Babciom Marysi i Kasi

oraz Dziadkom Januszowi
i Gieniowi
składa wnuczek Aleksander
***
Z okazji Waszego Święta Kochanej
Babci i Dziadkowi Teresce i Grzegorzowi Nowosielskim, Weronice i Stasiowi Pistelok
oraz prababci Gosi i pradziadkowi
Teodorowi Wróbel
dużo radości, zdrowia, słońca na
każdy dzień, abyście nam żyli długo
i szczęśliwie, tego Wam
życzy Agatka i Michałek Nowosielscy
***
Kochanej Babci Krysi i Dziadkowi
Gienkowi dużo zdrowia oraz
spełnienia marzeń
życzą wnuczki Monika, Martyna,
Magdalena Wrębiak.
***
Kochanej Babci Urszuli i kochanemu Dziadkowi Rudkowi
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
100-lat życia i uśmiechu na co dzień
składają wnuczki Paulina i Zuzia.
***
Wszystkiego najlepszego dla kochanej babci Marysi,
dużo zdrowia, błogosławieństwa
Bożego oraz pogody ducha
i stu lat życia
życzą kochające wnuki Alan,
Nathaniel i Marcelina.
***
Droga Babciu, Dziadziu miły,
niech Wam Bozia daje siły,
dużo zdrowia i uśmiechu,
niech Wam słońce zawsze świeci,
pośród wnuków swych i dzieci...
Dla Babci Eryki i Ewy oraz dla
Dziadków Andrzeja i Gerarda
życzą Monika, Magdusia i Michałek
Kochanym Babciom Adelce i Jance
oraz Dziadkom Zygmuntowi i Jankowi
najlepsze życzenia zdrowia i szczęścia
składają Paulinka i Oliwia.
***
Zimowe słonko wesoło patrzy i
ciepły uśmiech posyła Babci i
Dziadkowi
i ja mam dziś dla Was uśmiech jak
słonko jasne na niebie.
Wasza wnusia Małgosia Poręba.
***
Babusi Werusi i Dziadziusiowi
Felusiowi
dziękujemy za opiekę nad nami
i życzymy by zawsze się uśmiechali
zdrowi i szczęśliwi byli
i długo, długo nam żyli.
Mikołaj i Miłosz.
***
Niechaj Dziadzio z Babciunią tak
nam długo żyją,
póki komar i mucha morza nie
wypiją
życzy Przemek Rozumek dla
Babci Edzi i Haliny i Dziadków
Janków.
***
Kochanym Dziadkom Magdalenie
i Franciszkowi Kaczmarczyk
życzenia zdrowia i długich lat życia
składa wnuk Marcin.
***
Najukochańszym Dziadkom - Babci
Kasi i Dziadkowi Kazimierzowi
Adamiak
dziękują za lata miłości i troski.
Najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i szczęścia
składają wnuczki Monika
i Agnieszka.
***
W Dniu Babci i Dziadka Danucie
i Edwardowi Mruk oraz Barbarze
Kasak moc serdecznych życzeń oraz
dużo, dużo zdrowia
życzą Nikola, Oliwia i Julia

NASZA
SONDA

Jak to jest być babcią bądź
dziadkiem?
Krystyna Pichen z Pilchowic: - Byłam bardzo
szczęśliwa,
kiedy zostałam babcią.
Wnuczek
by ł pr zez
wszystkich
bardzo wyczekiwany,
bo urodzi ł
się dopiero po sześciu latach małżeństwa córki, która - niestety - straciła pierwsze dziecko. Dziś jestem
podwójną babcią , mam wnuka i
wnuczkę i chętnie się nimi zajmuję.
Opiekowałam się wnukiem przez
dwa pierwsze lata, od urodzenia
wnuczki wspomagam córkę także w
jej wychowaniu.
Benedyk t Sz weter z Knurowa:
- Moje wnuki są już dorosłe: wnuk
ma 20, a
wnuczka 17
lat. Gdy były
młodsze,
pomimo
dojazdów
do Niedobczyc, gdzie mieszkają, często się
nimi opiekowałem. Nadal oczywiście
je odwiedzam. Przy narodzinach
pierwszego wnuka byłem bardzo zadowolony, przy wnuczce już troszkę
mnie [tu nasz rozmówca znacząco
mruży oko - dop. red.]j, bo jak wiadomo wnuki chętnie „cyckają” od
dziadka. Oczywiście ogromnie się
cieszę się, że je mam.
Ryszard Rzepa z Knurowa: - Mam
troje wnucząt - dwie
dziewczynki i chłopca
- w wieku
11, 10 i 7
lat. Bycie
dziadkiem
to dla mnie
wielka radość. Byłem bardzo szczęśliwy,
kiedy się urodziły, dlatego, gdy tylko
zachodzi potrzeba chętnie się nimi
opiekuję. Zawsze traktuję to jak
przyjemność.
Stefan Ogórek z Gliwic: - Mam pięciu wnuków i jedną
wnuczk ę . Tr o j e
mieszka w
Niemczech
i zazwyczaj
jeżdżą ze
mną na
wczasy.
Pozostała trójka mieszka bliżej,
więc często przyjeżdża do mnie w
odwiedziny i by pobawić się w ogrodzie przy domu. Wnuki to prawdziwe
szczęście, nigdy nie były dla mnie
obciążeniem. Kiedy miały się urodzić wszyscy bardzo się cieszyliśmy
i pragnęliśmy, by były zdrowe. Nie
wiem, czy ktoś mógłby się nie cieszyć z nadchodzącego wnuka.
Wiktoria Czajka z Knurowa: - Doczeka ł am
się aż oś mioro wnucząt: sześciu wnuków
i dwójki
wnuczek.
Jako bab cia jestem
bardzo bogata i bardzo się z tego cieszę, to
najważniejsze bogactwo. Najstarszy
wnuk ma 20 lat, a najmłodszy 4
stycznia skończył miesiąc.
Notowała i fotografowała
Hanna Przybyła
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aktualności
Knurów, Kuźnia Nieborowska. III Festiwal Karaoke

Festiwal z Kamratami
Ciekawe talenty
i przeogromny
entuzjazm
występujących
ujawnił
III Festiwal
Karaoke
podopiecznych
domów opieki
społecznej w
szczygłowickim
Domu Kultury

Impreza odbyła się w miniony
piątek. Zgromadziła 11 zespołów z
DPS-ów z Bytomia, Rybnika, Wiśnicza, Gliwic, Sośnicowic, Kończyc
Małych, Orzesza, Lysek, Pilchowic,
Siemianowic Śląskich i Kuźni Nieborowskiej. Honory gospodarzy
pełnili właśnie podopieczni placówki z Kuźni - popularnie zwanej
Zameczkiem.
Sceniczne popisy oceniała komisja. Jury tworzyli: Iwona Kobryń
- solistka zespołu Centrum, Ewa Zamora - dyrektor DPS Zameczek, knurowski radny Izydor Golec i Gerard
Urbanik - przewodniczący Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gierałtowicach.
Oceną , bardzo emocjonalną ,
były brawa, którymi śpiewaków
obdarzała żywo reagująca publiczność. Wśród oklaskujących dało się
zauważyć księdza Stefana Gruszkę

Muzycznym gościem specjalnym festiwalu był zespół Dwa Kamraty

Festiwal dobrze wpisał się w kalendarz lokalnych imprez

(opiekuna Zameczka) oraz przedstawicieli okolicznych samorządów.
Część z widzów stanowili uczniowie szczygłowickiej podstawówki
i gimnazjum. I właśnie oni zrewanżowali się podopiecznym DPS-ów

wyśpiewując specjalnie przygotowany repertuar. Na zaproszenie
organizatorów na festiwal przybył
- i zaśpiewał zebranym - zespół Dwa
Kamraty.
Wszyscy uczestnicy zostali od-

powiednio docenieni. Żaden nie
opuścił sceny bez nagrody - upominka, dyplomu, wyróżnienia bądź
statuetki.
- Wspaniała impreza, bo tacy są
właśnie jej uczestnicy - podsumowu-

je dyrektor Ewa Zamora. - Dziękuję
wszystkim, którzy mieli udział w
przygotowaniu i realizacji trzeciej
edycji Festiwalu Karaoke.

Oprac. bw
Foto: Archiwum DPS Zameczek

reklama własna wydawcy

reklama własna wydawcy

reklama własna wydawcy

reklama
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rozmaitości
Knurów, Pilchowice, Gierłatowice.

Ferie na miejscu są atrakcyjne
Lada dzień rozpoczną się ferie zimowe. Część uczniów wykorzysta ten czas na wyjazd
na zimowiska lub w odwiedziny do krewnych. Jednak sporo dzieci i młodzieży będzie je
spędzać w rodzinnych miejscowościach. To nie musi jednak oznaczać nudy. Miejskie i
gminne placówki kulturalne i oświatowe przygotowały interesującą ofertę na czas ferii.
Chyba każdy znajdzie w niej coś dla siebie

Sześciodniowa wycieczka do
Węgierskiej Górki to propozycja
Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej dla uczniów knurowskich
podstawówek. Dzieci spędzą tam
pierwszy tydzień ferii, od 26 do 31
stycznia. Z kolei drugi na tydzień
wypoczynku MOPP przygotował
propozycję dla miłośników pływania. Od 2 do 6 lutego uczniowie
w wieku od lat 7 do 16 mogą bezpłatnie korzystać z basenu krytego
Aqua Relax (ul. Szpitalna). MOPP
nakłania też do odwiedzenia kina
Casino – bezpłatne seanse odbędą
się 5 i 6 lutego o godzinie 10. Chętni
do skorzystania z oferty powinni się
wcześniej zapisać. Zgłoszenia będą
przyjmowane w pierwszym tygodniu ferii w sekretariacie MOPP (al.
Lipowa 12, budynek MSP-9 – wejście
od strony kościoła). Kto chce poznać
szczegółowe informacje, może je
uzyskać od dyrektor MOPP po nr tel.
032 235 27 13 lub 0 509 300 592.
Poranków f ilmowych będzie

w Knurowie więcej – kino Casino
zaprasza na nie w poniedziałek i
wtorek pierwszego tygodnia ferii (26
i 27 stycznia) oraz w czwartek i piątek drugiego tygodnia (5 i 5 lutego).
Seanse rozpoczynają się o godz. 10.
Ceny biletów to 11 zł (ulgowy) i 13 zł
(normalny). W porankowym repertuarze pojawi się m. in. „Wings Club.
Tajemnice zaginionego królestwa”.
Poza tym w kinie Casino w pierwszym tygodniu ferii, od poniedziałku
do piątku zostaną zorganizowane
warsztaty artystyczne dla dzieci w
wieku 7-10 lat. – Będą się na nie
składać działania teatralne, muzyczne, plastyczne – informuje Justyna
Kosik, kierownik kina. Opłata za
całość to 50 zł.
Dzieci w Szczygłowicach mogą
przez całe ferie chodzić na zajęcia
świetlicowe organizowane przez
Dom Kultury. Będą się one odbywać
w godzinach od 9 do 12, a w programie znajdą się zajęcia rozmaite
– origami, rozwiązywanie krzyżó-

wek, gry planszowe, seanse filmowe
na DVD, zajęcia plastyczne i inne.
Opłata za udział wynosi 3 zł za dzień.
Bogatą ofertę sportową przygotował
na ferie Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji (szczegóły na str.15).
Z kolei Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
proponuje podczas ferii wycieczki. Na 28 stycznia jest planowany
wyjazd do Brennej - na sanki i do
chaty chlebowej (godz.9), 30 stycznia (godz.13) i 6 lutego (godz.11) do
Aqua Parku w Tarnowskich Górach,
4 lutego (godz.9) do Wisły, a 2 lutego
(godz.10) – piesza wycieczka do knurowskiej Izby tradycji. Ponadto 27
stycznia i 3 lutego, o ile aura dopisze,
spółdzielnia zaprasza na zabawy na
śniegu. Szczegółowe informacje - w
klubach spółdzielczych Gama (tel.
032 235 10 15), Maluch (032 235 17
65), Lokatorek (032 235 19 08).
Pożytecznie i z kuligiem
Dużo będzie się działo także w
gminach sąsiadujących z Knurowem.
Interesującą ofertę na czas feryjnego
wypoczynku przygotował Gminny
Ośrodek Kultury w Pilchowicach.
Codziennie będzie można przychodzić na zajęcia tenisa stołowego,
działać też będzie powstała niedawno
grupa taneczna tańca towarzyskiego.
– W każdym tygodniu zorganizujemy
po dwie dyskoteki, będą też zajęcia
na śniegu – wylicza Winfryd Ficoń,
dyrektor GOK-u. – Świetlica Wiejska
w Leboszowicach przygotowuje dwa
kuligi. Mamy też zaplanowane dwa
wyjazdy do Aqua Parku w Tarnowskich Górach. Poza tym codziennie
będą prowadzone zajęcia świetlicowe.

Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa:
- Co roku staramy się zapewnić wypoczynek tym, którzy nie wyjeżdżają
na ferie z Knurowa. Proponowana
rozrywka kulturalno-sportowa jest
tak różnorodna, że każdy powinien
znaleźć tu coś dla siebie . Gorąco zachęcam do udziału w zajęciach zorganizowanych, które przygotowały
nasze placówki kulturalne i sportowe,
ale także do wspólnych, rodzinnych
zabaw, choćby na naszych sportowych obiektach. Przecież ferie to
okres, kiedy rodzice mogą spędzić z
dziećmi więcej czasu niż zazwyczaj.
Warto to wykorzystać.

Chętni do skorzystania z oferty
pilchowickiego GOK-u mogą zasięgnąć szczegółowych informacji w
świetlicy w Nieborowicach (tel. 032
236 41 19, po godz.15) lub u dyrektora
Ficonia pod nr tel. 032 236 04 79.
Również w świetlicach na terenie gminy Gierałtowice będą się
odbywać feryjne zajęcia. Na dzieci w
Gierałtowicach czekają gry i zabawy
, filmy, a także zajęcia edukacyjne.
Będzie m.in. dzień poświęcony poznawaniu dobrych manier, zawodów,
środkom transportu używanym dawniej i dziś. W świetlicach środowiskowych w Paniówkach i Przyszowicach
będą realizowane programy nagrodzone w konkursie Pożyteczne Ferie
2009 organizowanym przez Fundację
Wspomagania Wsi. W Przyszowicach
będzie to projekt „Wiem co czytam”
rozwijający umiejętności czytania ze
zrozumieniem i wykorzystywania
posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu
zadań. Projekt z Paniówek „Wiedzę w
ferie utrwalamy i egzamin na piątkę
zdamy” o charakterze rozrywkowoedukacyjnym ma pomóc szóstoklasistom w przygotowaniach do testów
kompetencyjnych kończących naukę
w szkole podstawowej.
M. Napolska

Foto: Paweł Gradek, Justyna Walo, Monika Pięciak

Weronika Malec z Rudy Śl.

ur. 10.01.2009 waga 3400 g, 53 cm

Mateusz Klapuch z Gliwic

ur. 12.01.2009 r., 2560 g, 50 cm

Artur Gidel z Knurowa

Mateusz Ambrożkiewicz z Dębieńska
ur. 12.01.2009 r., 3000 g, 53 cm

ur.12.01.2009 r., 4000 g, 58 cm

Radosław Fuks z Przegędzy

syn Barbary i Janusza Oleksych
z Knurowa

ur. 14.01.2009 r., 3650 g, 55 cm

ur. 11.01.2009 r., waga 3350 g, 56 cm

ur.13.01.2009 r., 3250 g, 54 cm

ur. 13.01.2009 r., 3000 g, 53 cm
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Oliwia Bąk z Knurowa

Paulina Kaszek z Knurowa

WAŻNE
TELEFONY!
Straż Miejska
– 986 330 15 58
Policja – 997; 337 25 00
Pogotowie Ratunkowe
– 999; 112
Straż Pożarna – 998;
235 12 11
Numer alarmowy – 112
Punkt Interwencji Kryzysowej
- 032 335 50 11
***
Pogotowia:
gazowe – 992; 235 19 13; 235 14 71.
energetyczne: 991;
032 303 09 91
ciepłownicze – 235 23 40
wodno-kanalizacyjne
032 330 01 55; 032 330 01 50
***
Szpitale:
Szpital Miejski w Knurowie,
ul. Niepodległości, administracja
– 032 331 93 34, izba przyjęć
– 032 331 92 80, oddział chorób
wewnętrznych I
– 032 331 92 50, oddział chorób
wewnętrznych II
– 032 331 92 70, oddział chirurgii
ogólnej – 032 331 92 75, oddział
położniczo-ginekologiczny – 032 331
92 40, oddział noworodków i wcześniaków – 032 331 92 45, oddział dla
przewlekle chorych
– 032 331 92 90.
Rybnik-Orzepowice,
ul. Energetyków – 429 10 00
Gliwice: Instytut Onkologii
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, tel.
278-81-06
Szpital Nr 1 SPZOZ, ul. Kościuszki
29; 44-100 Gliwice, tel. 231-82-21,
fax. 238-95-50; Izba przyjęć: 23149-25; Pediatria: 231 46 78; Oddział
chirurgii ogólnej: 231 42 53; I Oddział
chorób wewnętrznych: 231 79 13;
Oddział kardiologiczny: 238 27 79
Szpital Wielospecjalistyczny, ul.
Kościuszki 1, 44-100 Gliwice, tel.
231-37-44, 238-20-91; Izba przyjęć:
238 23 00
Szpital Wojskowy 106 z Przychodnią
SPZOZ, ul. Zygmunta Starego 20;
44-100 Gliwice, tel. 231-32-68, 23188-88; Izba przyjęć: 231 88 88 wew.
315; Rejestracja: 230 49 39; Oddział
chirurgiczny: 231 88 88 wew. 319;
Oddział laryngologiczny, okulistyczny: 231 88 88 wew.321; Oddział
dla przewlekle chorych: 231 88 88
wew.328; Oddział wewnętrzny: 231
88 88 wew.324; Oddział ortopedyczny: 231 88 88 wew.317; Stomatologia: 231 88 88 wew. 344; OIOM: 231
88 88 wew. 326
Zespół Szpitali Nr 2, Szpital Miejski nr
3, ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice, tel.
0 662 193 395, 662 192 462; Oddział
chorób dzieci: 231 42 66.
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu, ul. Buchenwaldczyków: 370 45 46.
Rzecznik Praw PacjentaŚląskiego
NFZ, tel. 032 735 17 07
***
Apteki:
Św. Barbary w Knurowie
ul. Ks. Koziełka: 235 13 64
Bracka ul. Dworcowa 1: 336 26
82/83.
***
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
3316926 (środa 7.30-11.30; czwartek-piątek 7.30 - 15.30).
***
Informacja KZK GOP w Katowicach
032 251 78 62. (bezpłatna infolinia
0 800 16 30 30)
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rozmaitości
Przyszowice

Maluchy ćwiczą
ze Słowikiem

22.01.2009 r.
czwartek

Przygotowujące się do
jasełkowego występu przedszkolaki z Przyszowic ćwiczyły umiejętności wokalne
z chórzystami miejscowego

Słowika. - Och, to bardzo
utalentowane dzieci - zachwala umiejętności kilkulatków
chórzysta Stefan Skrzypczyk.
- Nasz chór liczy sobie niemal

informacja własna wydawcy

sto lat. Przy takim muzycznym
narybku czeka go wyłącznie
wspaniała przyszłość. Na zdjęciu maluchy w czasie próby.

/bw/

„Australia”
– godz. 17.00
23-25.01.2009 r.
piątek-niedziela
„Ile waży koń trojański?”
– godz. 18.00
„Mała Moskwa”
– godz. 20.15
26.01.2009 r.
poniedziałek
Warsztaty artystyczne
– godz. 12.00
„Mała Moskwa”
– godz. 16.00
„Ile waży koń trojański?”
– godz. 20.15

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

foto: Stefan Skrzypczyk

27.01.2009 r.
wtorek
Warsztaty artystyczne
– godz. 12.00
„Ile waży koń trojański?”
– godz. 18.00
„Mała Moskwa”
– godz. 20.15
informacja własna wydawcy

Miejska Biblioteka
Publiczna w Knurowie
poleca

Ken Follett:
„Lwy Pansziru”
Rok 1982. Do Afganistanu okupowanego przez
wojska sowieckie przybywa
Jean-Pierre Debiut, francuski
lewicowy ideowiec, by pod
przykrywką pracy lekarza
na bieżąco informować KGB
o dostawach broni i leków z
terenu Pakistanu. Wskutek
jego donosów dochodzi do
masakry jednego z oddziałów partyzanckich. O pracę
dla Rosjan nie podejrzewa go
nikt oprócz żony – Angielki
Jane. Sytuacja zmienia się,
gdy w ten sam rejon trafia
z misją szkolenia rebeliantów niegdysiejszy przyjaciel Jean-Pierre’a, kiedyś
kochanek Jane, agent CIA
Ellis Thaler. Dawna miłość
wybucha z nową siłą, a rozgrywka polityczna między
mężczyznami staje się również rywalizacją o uczucie
pięknej kobiety.
(D. O.)

ROZRYWKA nr 3/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina
Litery z pól oznaczonych
kropką, czytane wierszami,
utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść
do redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów
– wraz z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się numeru (decyduje data stempla
pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet
do kina Casino.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Poziomo: 1) zwierzątko, istotka, 8) krótki, bystry lub sokoli,
9) skrzynia z desek, 10) ostatni przystanek autobusu, 11)
bułka z szynką, 13) tkwią w desce, 15) na pierwszej stronie
listu, 16) sala gimnastyczna, 18) zapiski z wykładów, 21)
cudo, straszydło, zjawa, 22) przestrzeń, na której rozchodzą się fale radiowe, 23) klub biegacza z Knurowa, 24) ...
pomidorowy
Pionowo: 1) koń jak ptak, 2) lek z wątroby dorsza, 3) spis
spraw sądowych, 4) daszek nad kuchenką gazową, 5) kapuśniak, 6) intruz, 7) traktorem na ugorze, 12) poglądy lub
wyznanie wiary, 13) określenie człowieka uzdrawiającego
stosunki w kraju, 14) łotr, łobuz, 15) poetycko o Anglii, 17)
droga na przełaj, 18) skrawające na tokarce, 19) sprawdzian
wiadomości, 20) urząd ministra

3
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 1/2009 brzmiało:
„Poręka”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Krystyna Bieniek.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
Handel i Usługi
Adaptacje, remonty wnętrz. Tel. 032 233
82 32, 0 792 899 690

01-odw.

Cyklinowanie, układanie. Tel. 032 331 73
63, 0 888 400 830
01-05/09

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 032 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 0 693 788 111

S p r ze d a m M - 3 , 4 6 m 2 w K n u r o w i e,
u l . K a z i m i e r z a W i e l k i e g o, 12 0 t y s .
Tel. 0 792 403 380

01-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 032 236 80 27, 0 663 305 076

01-04/09

01-odw.

Firma remontowo-budowlana DK-BUD
oferuje szybkie i precyzyjne remonty
wnętrz. Płytki, panele, gładzie itp. Tel.
0 509 537 098

01-04/09

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

01-08/09

Videofilmowanie. Tel. 0 697 110 323

49/08-01/09

WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór. Przecena odzieży i artykułów niemowlęcych.
Knurów, ul. Niepodległości 59. Tel. 032
336 23 68
01–odw.

Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 72,5
m2, Knurów, ul. Ułanów. Tel. 0 504 669 891,
0 32 236 50 83
02-04/09

Sprzedam mieszkanie 62 m2, umeblowane i
wyposażone w AGD. Tel. 0 602 274 897

02-04/09

Szczygłowice, 3 pokoje, po remoncie, I
piętro sprzedam. Nieruchomości M3. Tel.
0 603 773 313

03/09

Szczygłowice, M-4, 56 m2, 124 tys. Lokus,
tel. 0 793 679 367

03/09

Wojska Polskiego, M-5, 72 m , 199 tys.
Lokus, tel. 0 793 679 367
2

Kredyty. Tel. 0 694 183 029

03/09

03-07/09

Łazienki pod klucz, inne remonty mieszkań.
Tel. 0 602 525 087

SPRZEDAM

51/08-04/09

Sprzedam spawarkę Bester STA-225. Tel.
0 695 695 597

03-04/09

SZUKAM PRACY
Podejmę pracę w weekendy gastronomia
lub inne. Tel. 0 604 546 087

03-04/09

MOTORYZACJA

Szukam pracy jako sprzedawca na terenie Knurowa, Gliwic, Gierałtowic. Tel.
0 517 970 580

01-04

DAM PRACĘ

Auto-skup, samochody osobowe, dostawcze, całe, rozbite, gotówka od ręki. Tel.
0 665 888 777

49/08-06/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

Poszukiwany przedstawiciel handlowy.
Doświadczenie mile widziane. Kontakt
032 230 41 82

03-04/09

P r a c a s t a ł a l u b d o d a t k o w a . Te l .
0 793 530 308

03-06/09

Przyjmę do roznoszenia ulotek. Praca na
stałe. Tel. 032 401 07 80, 0 793 602 405

01-04/09

Spr zedaż br ykietu kominkowego.
Gierał towice, ul. Ks. Roboty 3 A. Tel.
0 694 456 072

02-05/09

zdrowie i uroda
S t u di o S t y liz ac ji Pa zn o kc i. K nur ów,
ul. Witosa 21. Tel. 0 502 562 195
23-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Transport 12 ton. Tel. 0 605 895 507

02-06/09

Transport węgla, przeprowadzki, drewno
kominkowe, opałowe – tanio. Tel. 0 603
198 006
02-06/09

1,2,3,4 pokoje na www.lokus.eu

03/09

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe. Tel.
0 668 573 961
03-04/09

Kap. Wojskowych, M-4, 54 m 2, 155 tys.
Lokus, tel. 0 793 679 367

03/09

Kołłątaja, M-3, 54 m2, 109 tys. z garażem.
Lokus, tel. 0 793 679 367

03/09

Kupię 3 pokoje w ok. Urzędu Miejskiego,
Wilsona. Tel. 0 790 699 666
03/09

Kupię M-3 w Knurowie. Tel. 0 667 295 945

03/09

Lokal użytkowy – wynajem. C.H.U. Planeta, 92 m 2 , 45 zł netto/m 2 . Lokus, tel.
0 793 679 367

03/09

M-3, 45 m w Knurowie, K. Wielkiego
zamienię na kawalerkę lub sprzedam. Tel.
0 694 022 081
2

03-04/09

Pocztowa, M-3, 47 m2, 95 tys. do remontu.
Lokus, tel. 0 793 679 367

03/09

Sprzedam M-3 w Knurowie, II piętro. Tel.
0 792 891 015

03-04/09
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Przyjmiemy panią na stanowisko sprzedawca-magazynier, mile widziane orzeczenie o
niepełnosprawności w stopniu lekkim. Miejsce pracy Żernica, tel. 0 32 239 77 77

03-04/09

Z atr udni ę wiz a ż ystkę pa znokc i. Tel.
0 669 464 466

03/09

przetarg
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie ogłasza drugi przetarg na najem lokalu użytkowego
o pow. 17,65 m2 przy ul. Staszica 1 (I piętro).
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 i przy ul. Staszica 1.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA (pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

Przetarg
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
I. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 50,80 m2 składające się
3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone
w Knurowie przy ul. Mieszka I 21A/8.
Cena wywoławcza 150.400,00 zł.
Termin przetargu – 29.01.2009 r. o godz. 10.00
Wadium w wysokości 15.400,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00
II. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 71,20 m2 składające się
z 4 pokoi, kuchni łazienki, wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Piłsudczyków 14A/7.
Cena wywoławcza 195.000,00 zł.
Termin przetargu 29.01.2009 r. o godz. 11.00
Wadium w wysokości 19.500,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10.00
III.Mieszkanie o powierzchni użytkowej 35, 75 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni bez okna, łazienki z wc, przedpokoju,
położone w Knurowie przy ul. Kosmonautów 12B/14.
Cena wywoławcza 98.300,00 zł.
Termin przetargu 29.01.2009 r. o godz. 12.00
Wadium w wysokości 9.800,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 11.00
			
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr. 3/ w terminie do dnia 28.01.2009 r.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i
Obrotu Nieruchomościami, telefon 235-14-25 wewn. 34.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego
ogłoszenia bez podania przyczyny.
Przegląd Lokalny Nr 3 (829) 22 stycznia 2009 roku

sport
KS Concordia

MŁODZIEŻOWA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ
foto: MOSiR Knurów

Dwóch nowych
z Gwarka Ornontowice. Pierwszy z nich to lewoskrzydłowy
pomocnik, a drugi przedstawił
się jako piłkarz uniwersalny.
Do pierwszego meczu kontrolnego (7 lutego) knurowia-

nie trenować będą pięć razy w
tygodniu. Później plan zajęć
nieco się zmieni i treningi
odbywać się będą cztery razy
w tygodniu.
PiSk

Plan gier kontrolnych:

Rajfel Krasiejów (7 lutego, godz. 11.00 w Rybniku), Gwarek
Zabrze (14 lutego, godz. 12.00 w Zabrzu), ŁTS Łabędy (21 lutego,
miejsce i godzina do ustalenia), Energetyk Rybnik (25 lutego,
godzina 18.00 w Rybniku), LKS Bełk (28 lutego, miejsce i godzina
do ustalenia), Carbo Gliwice (7 marca, miejsce i godzina do ustalenia), Juniorzy Concordii (14 marca, godzina do ustalenia).

foto: Piotr Skorupa

Czwartoligowcy z Knurowa rozpoczęli w poniedziałek
przygotowania do rundy wiosennej. – Na zajęcia przyszło
22 zawodników – relacjonuje trener, Wojciech Kempa.
– Wszyscy są zdrowi i gotowi
do podjęcia walki o miejsce
w wyjściowej jedenastce. W
gronie starych znajomych
jest dwóch nowych piłkarzy:
Daniel Biernacki z Płomienia Ochojec i Sławomir Kuś

Gold Team ma realne szanse na walkę o tytuł wicemistrza ligi

Team 94 czy UPOS?
Team 94 pokonał Gold Team,
a UPOS Rembud rozprawił
się z zespołem Gimnazjum
nr 1. Wszystko wskazuje na
to, że o mistrzowskim tytule
zadecyduje mecz Team 94 UPOS Rembud już w najbliższej kolejce - 7 lutego.
Do zmiany lidera doszło
w klasyfikacji króla strzelców. Po sobotnio-niedzielnych mecz a ch sa mot ny m
liderem jest Daniel Gawron
(Gold Team) z 28 golami. O
jedną bramkę mniej ma na
swym koncie Rafał Wolsztyński (Team 94 Repetyński). Na

WYNIKI 7. KOLEJKI
Team 94 Repetyński - Gold
Team 7:4 ( 3:0 )
1:0 Ł. Wolsztyński 5 min.,
2:0 Ł. Wolsztyński 6 min.,
3:0 R. Wolsztyński 13 min.,
3:1 Gawron 19 min., 4:1 Ł.
Wolszt yński 19 min., 4:2
Gawron 20 min., 5:2 R. Wolsztyński 28 min., 5:3 Gawron
29 min., 6:3 Charyga 29 min.,
7:3 Bara 30 min., 7:4 Litwin
30 min.
OPI - Team MOPP 5:5 (2:3)
0:1 Jaroszuk 2 min., 1:1 Śledź
3 min., 2:1 Szczurek 7 min.,
2:2 Jaroszuk 7 min., 2:3 Tubaja 8 min., 3:3 Szczurek 16
min., 3:4 Jaroszuk 24 min.,
4:4 Szczurek 25 min., 4:5
Jaroszuk 26 min., 5:5 Śledź
27 min.
UPOS Rembud – MG-1 6:0
(1:0)
1:0 Osmański 4 min., 2:0
O s m a ń s k i 17 m i n . , 3 : 0
O s m a ń s k i 2 3 m i n . , 4: 0
Osmański 23 min., 5:0 Kwiatkowski 25 min., 6:0 Mastalerz
29 min.

czele grupy pościgowej znajduje się Łukasz Bączkiewicz
(Gold Team) – 22 gole.

PiSk
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liczba sezonu

Czy Grzegorz Grzybowski (z prawej) będzie musiał niebawem pogodzić się
z odejściem Pawła Przesdzinga? Napastnik Concordii kilka tygodni temu
testowany był przez Odrę Wodzisław

- t yle bramek średnio
w jednym meczu strzelają rywalom zawodnicy Gold Team.
Najskuteczniejszą obroną może się pochwalić lider
– Team 94 Repetyński. Ich
średnia to 1 gol stracony na
mecz.

KB Sokół

Debiut w hali

WYNIKI 8. KOLEJKI
Gold Team - Team MOPP
11:2 (4:0)
1:0 Litwin 3 min., 2:0 Bączkiewicz 5 min., 3:0 Gawron 8
min., 4:0 Jaroszewski 14 min.,
4:1 Smolka 18 min., 5:1 Bączkiewicz 20 min., 6:1 Bączkiewicz 23 min., 7:1 Gawron 24
min., 8:1 Jaroszewski 26 min.,
9:1 Gawron 27 min., 9:2 Tubaja 28 min., 10:2 Stępień 30
min., 11:2 Gawron 30 min.
Astra – MG-1 0:5 (walkower)
FC Roma – Team MOPP
4:3 (2:1)
1:0 Hajduczek 5 min., 1:1 No-

wicki 11 min., 2:1 Hajduczek
15 min., 2:2 Tubaja 18 min., 3:2
Rosiak 20 min., 3:3 Jaroszuk
26 min., 4:3 Koperski 27 min.
żółta kartka: Smolka (Team
MOPP)
OPI – Team 94 Repetyński
0:8 (0:7)
0:1 R. Wolsztyński 8 min.,
0:2 Jabłoński 10 min., 0:3 R.
Wolsztyński 11 min., 0:4 R.
Wolsztyński 11 min., 0:5 Bara
12 min., 0:6 R. Wolsztyński 13
min., 0:7 Wajda 14 min. (k),
0:8 Charyga 28 min.
żółta kartka: Olbryś (OPI)

tabela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TEAM 94 REPETYŃSKI
UPOS REMBUD
MG 1
GOLD TEAM
FC ROMA
TEAM MOPP
OPI
ASTRA
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8
7
8
8
8
9
8
8

24
18
18
15
10
5
4
0

66-8
56-11
37-26
64-28
32-43
27-66
18-58
3-63

8
6
6
5
3
1
1
0

0
0
0
0
1
2
1
0

0
1
2
3
4
6
6
8

foto: KB Sokół

W weekend rozeg rano
dwie serie spotkań. - Największe emocje towarzyszyły
spotkaniom Team-u MOPP,
który w sobotę podzielił się
punktami z OPI, a w niedzielę uległ FC Romie 3:4,
choć jeszcze na 58 sekund
przed końcem meczu Dawid Jaroszuk miał wyborną okazję do wyrównania.
Jego strzał z rzutu karnego
obronił jed na k bra m k a r z
Romy - Marcin Krzyżanowski
– relacjonuje Waldemar Jachimowski. - W spotkaniach
ważnych dla układu czołówki

Hala Centralnego Ośrodka Sportu w Spale była areną lek koatlet ycz nych Mistrzostw Śląska juniorów i
juniorów młodszych. Knurów miał w tych mistrzostwach swego reprezentanta
- Piotra Bielińskiego z Klubu
Biegacza Sokół.

- Piot re k pojecha ł d o
Spały wraz z zawodnikami z
Jaworzna, z którymi nawiązaliśmy współpracę – relacjonuje prezes klubu, Marek
Lewczuk. – Nasz zawodnik
w ystąpił w bieg u na d wa
kilometry, uzyskując czas: 6
minut i 17 sekund, kończąc

bieg na 11 miejscu.
Przed startem w Ośrodku
Przygotowań Olimpijskich,
Piotr Bieliński brał udział w
Crossie Siemiona na dystansie 6600 metrów, zajmując
siódmą lokatę wśród młodzieżowców.

PiSk
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Siatkówka

TKKF
razy dwa

I LIGA FUTSAL

Spotkanie UPOS Komart
– Rodakowski znakomicie
rozpoczęło się dla gospodarzy. Już w 82 sekundzie
bramkarz knurowskiej drużyny – Mateusz Żebrowski
znakomicie podał futbolówkę do Jarosława Stępnia i ten
stojąc tyłem do bramki gości
zdołał oszukać obrońcę i „na
raty” pokonał tyskiego golkipera. Piłkę po pierwszym
strzale bramkarz odbił przed
siebie, natomiast po dobitce
futbolówka trafiła pod poprzeczkę tyskiej bramki.
W dalszej części spotkania knurowianie kontrolowali przebieg wydarzeń
na boisku i w 19 minucie
prowadzili już 4:1. Czwarty
gol to zasł uga duet u Michał Pietraczyk – Jarosław
Stępień. Pier wszy z nich
długo rozgrywał piłkę przy
linii bocznej, by sprytnym
z wo de m osz u k a ć dwó ch
r y wali i dośrod kować w
pole bramkowe. Tam czekał
już Jarosław Stępień, który
nie zwykł marnować takich
okazji.
Czwarta bramka nieco
uśpiła gospodarzy. Skrzętnie wykorzystali to tyszanie,
strzelając dwa gole. Najpierw na 26 sekund przed
z a kończe n iem pie r wszej
połowy, a następnie 29 sekund po rozpoczęciu drugiej
odsłony meczu.
Dekoncentracja w knurowskim obozie mogła się zakończyć jeszcze jedną stratą,
jednak w 25 minucie UPOS
Komart uchroniła poprzeczka. W odpowiedzi Adrian
Zabłocki „ostemplował” futbolówką słupek, a po chwili
Daniel Tałajkowski technicznym strzałem podwyższył
prowadzenie do stanu 5:3.

WYNIKI:

UPOS KOMART
– RODAKOWSKI TYCHY

8:7

1:0 Stępień (2’), 2:0
Tałajkowski (6’), 2:1
Trzaskalski (11’), 3:1
Stępień (14’), 4:1 Stępień
(19’), 4:2 Trzaskalski
(20’), 4:3 Włoch (21’),
5:3 Tałajkowski (26’), 5:4
Włoch (26’), 5:5 Włoch
(33’), 6:5 Pietraczyk (33’),
7:5 Wieliczko (36’), 7:6
Mateja (37’), 8:6 Stępień
(39’), 8:7 Trzaskalski (40’).
UPOS Komart:
Żebrowski, Kempa,
Kasiński, W. Rozumek,
Zabłocki, Żyrkowski,
Tałajkowski, Stępień,
Pietraczyk, Wieliczko.
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Emocje
do ostatniej
sekundy

foto: Piotr Skorupa

Niespełna 4 sekundy przed ostatnią syreną goście
wykonywali rzut wolny, mając tym samym okazję
doprowadzenia do remisu. Po wstrzeleniu piłki w pole
bramkowe, reprezentant Rodakowskiego z niespełna dwóch
metrów posłał futbolówkę wysoko nad bramką i UPOS
Komart zdołał wygrać 8:7

Przed tygodniem informowaliśmy o turnieju piłkarskim, który odbył się w
hali MOSiR z okazji kolejnego finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W
„orkiestrze” Jurka Owsiaka
zagrali również siatkarze i
siatkarki. W obu przypadkach zwyciężali reprezentanci TKKF Szczygłowice.
Rozgrywki toczyły się
na dwóch boiskach, a w
każdej grupie wystąpiły po
cztery drużyny.
Wyniki
w grupie dziewcząt:
TKKF Szczygłowice –
SiKRET Gliwice 2:0, MG-4
Szczygłowice – KS Burza
1:2, MG-4 Szczygłowice
– SiKRET Gliwice 2:0, KS
Burza – TKKF Szczygłowice 1:2, TKKF Szczygłowice – MG-4 Szczygłowice
1:2, KS Burza – SiKRET
Gliwice 2:0.

Jak widać rywalizacja
była niezwykle zacięta, a po
ostatnim meczu okazało się,
że aż trzy zespoły mają taką
sama ilość punktów oraz
identyczny bilans setów. O
kolejności decydowały zatem
małe punkty.

Łukasz Pilc wrócił z Rekordu Bielsko-Biała do
UPOS Komart Knurów, jednak w niedzielnym meczu
jeszcze nie zagrał

Goście nie dawali za wygraną i za sprawą Przemysława Włocha doprowadzili do
remisu 5:5.
Odpowiedź gospodarzy
była natychmiastowa. 20 sekund po stracie piątego gola,
na listę strzelców wpisał się
Michał Pietraczyk, a na 7:5
niemal z linii bocznej podwyższył Dawid Wieliczko.
Na 100 sek u nd pr zed
końcem meczu swe techniczne umiejętności po raz kolejny zademonstrował Jarosław
Stępień. Zawodnik UPOS

MARIOSS
– RADAN

4:2

REKORD
– RENEX

8:4

MAREX
– AZS UŚ

3:3

Komart stojąc niemal na linii
końcowej boiska ośmieszył
obrońców i bramkarza strzelając bramkę na 8:6. Ów gol
nie oznaczał końca emocji.
Na 21 sekund przed końcowymi gwizdkami sędziów
Krzysztof Trzaskalski zdobył gola kontaktowego, a w
ostatnich sekundach goście
mieli okazję wyrównać stan
meczu po rzucie wolnym.
Piłka nie znalazła jednak
drogi do bramki i knurowianie zwyciężyli 8:7.

TABELA PO 12. KOLEJCE:
1. RENEX GRAJÓW

11

23

56:33

2. RADAN GLIWICE

11

22

54:33

3. MARIOSS GAZOWNIK WAWELNO

11

21

45:35

4. INPULS ALPOL SIEMIANOWICE

11

19

55:37

5. REKORD BIELSKO-BIAŁA

11

19

52:37

6. REMEDIUM PYSKOWICE

10

16

38:42

7. AZS UŚ KATOWICE

11

15

32:33

8. MAREX CHORZÓW

11

12

37:40

9. UPOS KOMART KNURÓW

11

12

47:57

11

6

34:84

11

5

35:54

INPULS ALPOL
10. HEIRO FUTSAL RZESZÓW
– HEIRO FUTSAL
11. RODAKOWSKI TYCHY

10:2

REMEDIUM
– PAUZA

Piotr Skorupa

W kolejnej serii spotkań UPOS Komart Knurów
zagra na wyjeździe z Heiro Futsal Rzeszów.

Końcowa
klasyfikacja:
1. TKKF Szczygłowice,
2. KS Burza Borowa Wieś,
3. MG-4 Szczygłowice, 4.
SiKRET Gliwice.
Drużyna TKKF Szczygłowice wystąpiła w składzie: J. Gąsiewicz, E.
Filipczyk, K. Raczyk, A.
Poręba, M. Kiełb, J. Wydra,
M. Skrzyp, O. Warzyńska.
D. Mroczek.
Wyniki
w grupie męskiej:
TKKF Szczygłowice
– SPS Knurów 2:0, HTS
Żory – SiKRET Gliwice
2:1, TKKF Szczygłowice
– HTS Żory 2:1, SPS Knurów – SiKRET Gliwice 0:2,
TKKF Szczygłowice – SiKRET Gliwice 2:0, SPS
Knurów – HTS Żory 1:2.
Końcowa
klasyfikacja:
1. TKKF Szczygłowice,
2. HTS Żory, 3. SiKRET
Gliwice, 4. SPS Knurów.
Zw ycięski zespó ł
– TKKF Szczygłowice wystąpił w składzie: P.
Lewandowski, K. Balbierz,
Ł. Balbierz, K. Stoppel,
M. Nowak, Ł. Sumik, M.
Gomułka.
Organizatorami turnieju
byli: MOSiR Knurów oraz
sekcja piłki siatkowej Ogniska TKKF Szczygłowice.
Uczestnicy turnieju przekazali 400 zł na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
PiSk

foto: Piotr Skorupa

sport

Tomasz Dura (z prawej) ma pomóc beniaminkowi z
Rudy Śląskiej utrzymać się w futsalowej Ekstraklasie

Futsal

Snajper odchodzi
W bieżącym sezonie futsalowej I ligi strzelił dla UPOS
Komart Knurów 13 bramek.
W poprzednim sezonie był
reprezentantem Polski w kadrze młodzieżowej. Tomasz
Dura – bo to o nim mowa
– postanowił skorzystać z
okazji i spróbować swych sił w
Ekstraklasie. Drużynę UPOS

Komart zamienił na Gwiazdę
Ruda Śląska.
Knurowianin przeszedł
do beniaminka Ekstraklasy
na zasadzie wypożyczenia do
końca bieżącego sezonu.
Do UPOS Komart wrócili
z kolei Jarosław Stępień oraz
Łukasz Pilc.
PiSk

turniej o Puchar wójta
gminy Pilchowice
w skacie sportowym
WYNIKI 7. turnieju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Michał Szczecina (Nieborowice)
Manfred Kupka (Żernica)
Wojciech Napierała (Knurów)
Józef Szendzielorz (Kuźnia Nieborowska)
Michał Foit (Gliwice-Ostropa)
Waldemar Kocur (Nieborowice)

– 1.982 pkt
– 1.931 pkt
– 1.749 pkt
– 1.718 pkt
– 1.672 pkt
– 1.393 pkt

Klasyfikacja generalna:
1. Ginter Fabian (Nieborowice)
– 12.179 pkt
2. Michał Szczecina (Nieborowice)
– 11.983 pkt
3. Józef Szendzielorz (Kuźnia Nieborowska)
– 11.272 pkt
4. Bernard Musiolik (Wilcza)
– 11.112 pkt
5. Manfred Kupka (Żernica)
– 10.873 pkt
6. Piotr Palica (Gliwice)
– 9.935 pkt
7. Bernard Wróbel (Knurow)
– 9.381 pkt
8. Kazimierz Fąfara (Pilchowice)
– 8.994 pkt
9. Waldemar Kocur (Nieborowice)
– 8.804 pkt
10. Alfred Jureczko (Wilcza)
– 8.510 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 23 stycznia o godzinie 16.30
w Świetlicy Wiejskiej w Nieborowicach.
PiSk

GRAND PRIX KNUROWA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

W SKACIE SPORTOWYM
Wyniki 19. turnieju:

Janusz Myszka
Dariusz Skowron
Piotr Palica
Stefan Dylus
Alojzy Kopiec
Józef Antończyk
Jerzy Makselon
Jan Chwolka
Zdzisław Mral

(Knurów)
(Knurów)
(Gliwice)
(Gliwice)
(Przyszowice)
(Knurów)
(Przyszowice)
(Gliwice)
(Knurów)

Klasyfikacja generalna:

2.099 pkt
1.959 pkt
1.947 pkt
1.891 pkt
1.862 pkt
1.762 pkt
1.708 pkt
1.660 pkt
1.560 pkt

1.
Jerzy Makselon
(Przyszowice)
27.566 pkt
2.
Wojciech Napierała
(Knurów)
27.175 pkt
3.
Stefan Dylus
(Gliwice)
26.138 pkt
4.
Edward Nowak
(Gliwice)
25.707 pkt
5.
Bogumił Wolny
(Knurów)
25.666 pkt
6.
Dariusz Skowron
(Knurów)
25.059 pkt
7.
Mieczysław Polok
(Przyszowice)
24.921 pkt
8.
Czesław Antończyk
(Knurów)
24.510 pkt
9.
Dariusz Gołyś
(Szczygłowice)
24.307 pkt
10. Emil Piszczelok
(Przyszowice)
24.225 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 27 stycznia o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
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Zarząd
Oddział Miejskiego
WOPR Knurów

Foto: MOSiR Knurów

Zarząd Oddziału Miejskiego Wo dne go O c hot nic ze go
Pogotowia Ratunkowego
w Knurowie informuje członków
oddziału, że w dniu 23.01.2009 r.
o godz. 17.00 w Restauracji Letnia,
ul. Szpitalna 3, odbędzie się
uroczyste zebranie z okazji
30-lecia oddziału.

MOSir zaPraSza

ferie na sportowo
Uczniowie odliczają już
nie dni, a godziny dzielące ich od dwutygodniowej,
zimowej laby. Wielu z nich
ma w planach wyjazdy poza
miasto. Wielu pozostanie
jednak na miejscu i właśnie
z myślą o nich Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował szereg turniejów
i imprez. – Zależy nam na
tym, by poprzez te imprezy
zachęcić dzieci i młodzież do
aktywnego spędzania wol-

nego czasu – mówi Krzysztof
Stolarek, dyrektor MOSiR.
– W wielkim skrócie można
powiedzieć, że w nasz ych
propozycjach każdy znajdzie
coś dla siebie. Zorganizujemy
turnieje tenisa stołowego i piłkarskie. Ponadto zapraszamy
na basen w Szczygłowicach.
Specjalnie z myślą o najmłodszych przygotowaliśmy na
tym obiekcie wyjątkową ofertę
– 45-minutowy relaks na pływalni za jedyną złotówkę.

informacja własna wydawcy

PTK holding S.A

Mimo zimowej scenerii za oknem zdajemy sobie
sprawę z tego, że spore zainteresowanie towarzyszyć
będzie możliwości gry w piłkę
na Orliku. Informuję zatem,
że boisko będzie otwarte od
godziny 10.00 do 18.00.
Nie pozostaje nic innego,
jak życzyć miłej sportowej
zabawy na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
PiSk

mistral nie sprawił sensacji

W mecz u na szcz ycie
12. kolejki prowadzący w tabeli TS Vibovit po dobrym
mecz u og rał Mist ral, a
3 gole d l a l id e r a s t r z e lił Tomasz Dura, którego
już niebawem zobaczymy na
boiskach futsalowej Ekstraklasy w barwach Gwiazdy
Ruda Śląska. - Jedną z bramek dla lidera zdobył Robert Kasiński, któr y w
bezpośrednim pojedynku okazał się lepszy od Dariusza
Olesia i po dwunastu kolejkach
obaj czołowi strzelcy mają na
swoim koncie po 21 bramek –
mówi Waldemar Jachimowski.
Decydująca faza rozgrywek
nastąpi po feriach.

WyNIKI 12. KOlEJKI:
TS Vibovit - Mistral 5:1 (1:0)
1:0 Dura 2 min., 2:0 Bagiński 24 min., 2:1 Kozdroń 25 min. (k),
3:1 Dura 29 min., 4:1 Kasiński 38 min., 5:1 Dura 40 min.
żółte kartki: Bagiński (TS Vibovit), Kuś, Hanak, Szymura (Mistral)
PTK Holding S.A. - Veritax Gumiland 3:5 (2:1)
1:0 Kwinta 4 min., 2:0 Jaglarz 6 min., 2:1 Napierała 18 min., 3:1
Jaglarz 28 min., 3:2 Cieśla 30 min., 3:3 R. Nowosielski 35 min.,
3:4 Cieśla 39 min., 3:5 R. Nowosielski 40 min.
żółta kartka: R. Nowosielski (Veritax)
czerwona kartka: Matuszek (Veritax)
Intermarche A - Tomsat 5:0 (vo)
FC Apinex Czerwionka - Osiedle Szczygłowice 0:6 (0:2)
0:1 Gałach 14 min., 0:2 Żyrkowski 17 min. (k), 0:3 Adamski 25 min.,
0:4 Gałach 37 min., 0:5 Żyrkowski 40 min., 0:6 Żyrkowski 40 min.
żółte kartki: Basak, Żyrkowski, Gałach (Osiedle)
Intermarche - Team StalMet 8:0 (2:0)
1:0 Stawiarski 2 min., 2:0 Pietraczyk 4 min., 3:0 Stawiarski 30
min., 4:0 Stawiarski 31 min., 5:0 Boryga 36 min., 6:0 Wieliczko
37 min., 7:0 Wieliczko 40 min., 8:0 Winiarczyk 40 min.

Oprac. PiSk

TAbElA

liczba sezonu
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

- tyle bramek w dotychczasowych dwunastu meczach stracili piłkarze PTK
Holding S.A. Najskuteczniejszy zespół ligi – TS Vibovit ma
na swym koncie 86 bramek
strzelonych.

tS ViboVit
intermarcHe
miStral
intermarcHe a
VeritaX gumiland
oSiedle Szczygłowice
fc aPineX czerwionKa
team Stalmet
PtK Holding S.a
tOMSat

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

34
33
24
21
19
18
18
9
3
0

86-23
67-26
66-52
53-48
45-41
52-42
52-48
59-74
41-118
31-80

11
11
8
7
6
6
6
3
1
0

1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
1
4
5
5
6
6
9
11
12

KlaSa „a” - PodoKręg zabrze

Podokręg Zabrze poinformował, że runda wiosenna
w Klasie A rozpocznie się
4 i 5 kwietnia. Wcześniej
– 29 marca o godzinie 11.00
– zaplanowano odrobienie
zaległości, czyli rozegranie
meczów, które ze względu na
opady śniegu nie odbyły się 23
listopada ubiegłego roku.
W ostatnią niedzielę marca
zagrają zatem: Olimp Szczygłowice – Start Kleszczów,
Gwiazda Chudów – Młodość
Rudno i MKS Zaborze – Sośnica Gliwice.
PiSk
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najpierw odrobią zaległości

A-klasowe
emocje
rozpoczną
się 29 marca

1

foto: archiwum MOK Żory

Przedstawienie jasełkowe zaprezentowali uczniowie MG-2...

Calvi Cantores

Knurów, Żory

Laury za kolędy

Smerfetka
przy żłóbku
Knurów. IV Spotkanie Integracyjne

Niezwykle udanie rozpoczęli Nowy Rok
knurowscy chórzyści. Slavica Musa zebrała
nagrody w Tychach, Calvi Cantores - w Żorach
W Tychach odbyły się XVIII
Tyskie Wieczory Kolędowe. Wśród
występujących w dniach 3-10 stycznia zespołów bardzo dobrze zaprezentował się Chór Kameralny
Slavica Musa. Śpiewacy pod dyrekcją
Elżbiety Płonki zdobyli III miejsce w
kategorii chórów kameralnych.
foto: Katarzyna Niewiadomska

Gimnazjaliści
nakłaniali
do refleksji,
przedszkolaki
zaprezentowały
barwne
widowisko,
a wszyscy
zgromadzeni
mogli raz
jeszcze poczuć
atmosferę Bożego
Narodzenia

Z kolei w dniach 12-17 stycznia
w Żorach odbył się XIII Przegląd
Pieśni „Bóg się rodzi”. W kategorii
zespołów wokalnych zwyciężył Męski Zespół Wokalny Calvi Cantores,
występujący pod dyrekcją Edyty
Gryboś-Zabrzeńskiej.
/wg/

Slavica Musa

...i przedszkolaki z MP-13

reklama

W miniony poniedziałek już po
raz czwarty Miejskie Gimnazjum
nr 2 zorganizowało Spotkanie
Integracyjne. Upłynęło ono w bożonarodzeniowym klimacie, który
niezawodnie sprzyja poczuciu
wspólnoty i wzajemnej życzliwości. – W niektórych spotkaniach
uczestniczymy, bo wypada, albo
– bo musimy, w innych – bo chcemy.
Mam nadzieję, że nasze Spotkania
są tymi, na które rzeczywiście
chcemy przychodzić – mówiła
Violetta Mucha, dyrektor MG-2.
W sali gimnastycznej zgromadzili
się gospodarze i goście z zaprzyjaźnionych placówek: Miejskiego
Przedszkola nr 13, Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2, Zespołu Szkół,
Warsztatów Terapii Zajęciowej,
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Można było obejrzeć dwa zupełnie
różne, lecz równie ambitne przedstawienia jasełkowe. Pierwsze, w
wykonaniu gospodarzy, subtelnie
refleksyjne, nakłaniało do pamięci
o ulotności życia. Drugie, zaprezentowane przez przedszkolaki,
było barwną inscenizacją historii o
narodzinach Jezusa. Organizatorzy
wykazali się inwencją – w żłóbku
małego Chrystusa odwiedzili nie
tylko Pasterze czy Trzej Królowie,
ale również postaci z bajek (wśród
nich – Smerfetka). Przedłużeniem
spotkania był słodki poczęstunek.
MiNa

Pr zedstawienie gimnazjalistów
przygotowały Ewa Gołuch, Anna
Kuran, Ewa Śliwa i Iwona Dyka, zaś
z przedszkolakami pracowały: Dorota Grabarczyk, Sylwia Napierała,
Olga Woronowska i Aneta Getz

Nie kryj się z uczuciami - wyznaj ukochanej osobie to, co do
niej czujesz, za pośrednictwem Przeglądu Lokalnego - medium,
które tydzień w tydzień czyta około 10 tysięcy osób.
Za symboliczną złotówkę możesz sprawić drogiej Ci osobie
przemiłą niespodziankę. Wystarczy, że wpiszesz treść swoich uczuć
bądź życzeń na niżej załączonym kuponie i dostarczysz go do naszej redakcji w Knurowie przy ul. Niepodległości 5 (obok ratusza)
do wtorku, 10 lutego 2009 r. do godz. 15.
Specjalne Walentynkowe wyznania ukażą się na naszych
łamach w czwartek, 12 lutego.

