
Nad naszym miastem nareszcie 
zaświeciło słońce. 

Już w przyszłym roku powstanie 
w Siemianowicach Śląskich fabryka 
produkująca elementy do samochodów 
różnych marek. W zakładzie tym znaj-
dzie zatrudnienie około 900 osób. 

Jest to efekt różnorodnych działań 
władz miasta, które wykazują stałą 
aktywność przy poszukiwaniu inwe-
storów. Jedną z takich inicjatyw jest 
podpisanie umowy z Katowicką Spe-
cjalną Strefą Ekonomiczną S.A., która 
to umowa znacznie zintensyfikowała 
zainteresowanie naszym miastem 

wśród firm chcących inwestować na 
tym terenie. 

Pierwszym zakładem, który powstanie 
w obrębie tej strefy będzie wspomniana 
fabryka budowana przez liczącą się na 
rynku nie tylko amerykańskim firmę 
Johnson Controls. Posiada ona wiele 
zakładów w Europie i na świecie pro-
dukując zaawansowane technologicz-
nie urządzenia nie tylko dla przemysłu 
motoryzacyjnego.

Cała inwestycja powstanie w iście 
szaleńczym tempie. Jeszcze we wrze-

Zbliża się kolejna, 232. rocznica powołania Komisji Edukacji 
Narodowej. 14 października 1773 roku w Warszawie powstało 
pierwsze ministerstwo oświaty na świecie. Była nim wymieniona 
wyżej Komisja Edukacji Narodowej. Na pamiątkę tego wydarzenia 
do dziś w Polsce 14 października obchodzi się każdego roku Dzień 
Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczyciela. 

 W tym roku jest to szczególne święto polskiej oświaty, gdyż 
wypada w roku stulecia powstania Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego (ZNP powstał jeszcze w czasach zaborów, w 1905 roku), 
największej w przeszłości i obecnie organizacji związkowej pol-
skich nauczycieli i pracowników oświaty. 

 W tym roku Polska, Europa i świat uroczyście obchodzą ćwierć-
wiecze powstania NSZZ „Solidarność” (od sierpnia 1980 roku 
najbardziej znanego związku zawodowego w świecie), z którym 
związało się wielu nauczycieli i pracowników oświaty w naszym 
kraju. Sekcja nauczycielska „Solidarności” to drugi co do wielkości 
związek zawodowy polskich pracowników oświaty. Proporcje kra-
jowe odpowiadają i realiom związkowym w naszym mieście. 

Z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej składamy 
wszystkim siemianowickim Nauczycielom i Pracownikom 
Oświaty życzenia wszelkiej pomyślności.

Wokół wyborów – BLIDA, KOPIEC, 
KORFANTY, SZPYRKA, SZYGA
Wśród autorów: Dariusz Bochenek, Ruta Kubac, Piotr 
Madeja

 W NUMERZE M.IN.:
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25 lat po rewolucji
Jubileusz „Solidarności” uczciliśmy m.in. 

premierą książki Zdzisława Janeczka 
„Czasy Solidarności” oraz okoliczno-
ściową wystawą w Muzeum Miejskim.

Miejski Oœrodek Kultury
Kinoteatr “Têcza”

uprzejmie zaprasza

10-cio lecia
“Gazety Siemianowickiej”

Wyst¹pi¹:

3 paŸdziernika 2005 
(poniedzia³ek)

o godz. 18.00

na uroczysty koncert
po³¹czony z obchodami

WSTÊP WOLNY!

Beata MAÑKOWSKA

Eugeniusz SZWARCER

 DWIE KORONY
( W programie najwiêksze przeboje  Krzysztofa Klenczona. )

Kinoteatr “Têcza”, ul. Œwierczewskiego 22, 
Siemianowice Œl¹skie, tel (32) 2284-193, fax 229-26-46

14 października
– Dzień Edukacji Narodowej
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„Mocny głos ze Śląska” – stoi na afi-
szach wyborczych Krzysztofa Szygi. 
Ostatnio ten głos nieco się załamał. 

 1 września „Dziennik Zachodni” opu-
blikował artykuł zatytułowany „Szygi por-
tret własny”. Autorka podnosi w nim kwe-
stię zatajenia przez Szygę przed wła-
dzami Piekar Śląskich i Platformy Oby-
watelskiej (w związku z czynnym udzia-
łem w wyborach do parlamentu) wyroku 
Wydziału VI Karnego Odwoławczego 
Sądu Okręgowego w Katowicach, jaki 
ciąży na Szydze za zniesławienie władz 
naszego miasta poprzedniej kadencji 
(wymieniane są trzy nazwiska: Henryk 
Mrozek, Włodzimierz Kulisz i Jerzy 
Stephan). Ponieważ sprawa obejmuje 
okres, kiedy Szyga ubiegał się o sta-
nowiska dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Piekarach i redaktora naczel-
nego Radia Piekary, po katastrofie, jaką 
zakończyła się jego praca w siemiano-
wickim magistracie, zachwiana została 
również jego pozycja w sąsiednim mie-
ście. „Ja nie rozumiem sądownictwa 
w Polsce” – oświadcza w artykule Szyga. 
W komentarzu „Dziennika Zachodniego” 
czytamy: „aż strach pomyśleć, kto stoi 
za Krzysztofem Szygą”. My wiemy, ale 
o tym za chwilę. 

7 września ta sama gazeta przy-
nosi dalsze wątki w sprawie, a wła-

ściwie efekty poprzedniego tekstu. 
Podaje, że prezydent Piekar odwo-
łał Krzysztofa Szygę ze stanowiska 
dyrektora MOK, a od 1 lipca Radio 
Piekary ma innego redaktora naczel-
nego. Tyle „Dziennik Zachodni”. 15 
września uzyskaliśmy potwierdzenie 
w Związku Górnośląskim, że dalej 
kieruje nim Krzysztof Szyga. 

 Co ciekawe, we wspomnianych arty-
kułach pisze się o Szydze jako „redak-
torze naczelnym” Radia Piekary, a prze-
cież jeszcze nie przebrzmiało echo 
reklamówek z „Dyrektorem” w ludo-
wym (śląskim?) stroju. Druga rzecz, 
równie intrygująca: przed wakacjami 
Szyga zastanawiał się w swoim orga-
nie – kandydować, nie kandydować? 
Tu dowiadujemy się, że już w marcu 
zdecydował. Kto kogo bałamuci? 

Wrześniowy numer „Echa Siemia-
nowic”, całkiem przypadkiem oczywi-
ście, przynosi tekst Szygi, w którym 
to wspomina czasy swojej wiceprezy-
dentury w Siemianowicach Śląskich. 
Ale niestety „musiał się z nią rozstać”, 
„utracił funkcję” – żal serce ściska. Ani 
słowa o okolicznościach zwolnienia 
go przez przełożonego za – delikatnie 
mówiąc – niesubordynację. („Gazeta 
Siemianowicka” pisała o tym szerzej 
w swoim czasie piórem niżej podpisa-

nego.) Jest wreszcie odniesienie do 
aktualnej sytuacji: „znów zaczęło to 
komuś przeszkadzać”. I optymistyczny 
apel na zakończenie: „niech wygra 
uczciwość i prawda”. No właśnie! 

 W tym samym wydawnictwie wyrazy 
nieskrępowanego poparcia swojemu 
idolowi udzielają nadworni kapłani 
szygizmu – panowie Gościniak i Karu-
sta. Nic tylko pogratulować! 

 Cóż, niech nam miłościwie posłuje 
(albo i nie), na Kaszubach i Pomorzu. 

 
 O komentarz poprosiliśmy byłego 

prezydenta Siemianowic, Henryka 
Mrozka.

„Gazeta Siemianowicka”: Jak się 
Pan ustosunkuje do publikacji „Dzien-
nika Zachodniego” na temat Krzysz-
tofa Szygi?

Henryk Mrozek: Pan Szyga prze-
grał jednoznacznie. Zniesławił. Dys-
ponuję wyrokiem sądu, który stawia 
panu Szydze  osiem zarzutów. Infor-
mowałem o tym osobiście prezydenta 
Piekar Śląskich. Informacje podane 
przez  pana Szygę są jego własną 
interpretacją. Nieprawdziwą. Mijają 
się z prawdą. 

„G. S.”: Czy siemianowiczanie 
zasłużyli na takiego posła?

H. M.: Darzę szacunkiem Platformę 
Obywatelską. Nie chodzi o jakiekol-
wiek uderzenie w PO. Tak się jednak 
dzieje, że   pan Szyga oszukuje wiele 
osób. Nie tylko mnie. Skazany... Jak 
pan myśli, czy taka osoba zasługuje na 
zaufanie, czy jest wiarygodna? Szkoda, 
bo to rzutuje też na Związek Górnoślą-
ski, któremu pan Szyga przewodzi.

 W siedzibie „Wspólnoty Siemiano-
wickiej” miał miejsce bardzo interesu-
jący cykl spotkań przedwyborczych. 
Gościli tu: Bronisław Korfanty, Bar-
bara Blida, Jolanta Kopiec i Grzegorz 
Szpyrka. 

 Bronisław Korfanty, „z tych Kor-
fantych”, 53 lata, bezpartyjny, ubiegał 
się o mandat senatorski z listy Prawa 
i Sprawiedliwości. Ekonomista, infor-
matyk, jak mówi o sobie „praktyk 
gospodarczy”, chce mieć wpływ na 
to, by prawo było bardziej przyjazne 
przedsiębiorcom. W trakcie spotka-
nia zwrócił uwagę na fatalny stan 
finansów publicznych. Receptą na 
to, zgodnie z polityką PiS-u, ma być 
„rozwój przez zatrudnienie” – zmniej-
szenie obciążeń przedsiębiorców, 
ulgi na nowe miejsca pracy. Dotych-
czas nie zajmował się polityką. Obie-
cał, że będzie się wsłuchiwał w głos 
samorządów. 

 Barbara Blida, po pięciu kaden-
cjach w sejmie, tym razem kandydo-
wała do senatu z listy Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej. W poprzedniej 

kadencji wyszła z klubu parlamen-
tarnego SLD, jak mówi: „w obronie 
Śląska”. Siemianowiczanka od poko-
leń, pracuje zawodowo w budow-
nictwie. Była zresztą swego czasu 
ministrem budownictwa; to za jej 
„rzadów” zaczęto realizować ideę 
TBS-ów. Wiele zrobiła dla Siemiano-
wic Śląskich: uratowała Fabud, dzięki 
jej pomocy chlubimy się dziś Centrum 
Leczenia Oparzeń, wspomogła reali-
zowaną właśnie inwestycję miesz-
kań miejskich. Zdobyła pewnie parę 
głosów anegdotami na temat swoich 
kontaktów z byłym premierem, któ-
rego to miano poznawać po tym jak 
kończy, a nie jak zaczyna. Na temat 
wizyty posłanki we Wspólnocie rów-
nież pojawiła się anegdota, jak tylko 
zajechała Volvo na warszawskich 
numerach rejestracyjnych, którego 
ni jak nie można było zaparkować na 
jednokierunkowej przecież ulicy Bar-
bary. Blida oczekuje ciekawej kaden-
cji – „może nawet zmieni się system 
władzy na prezydencki, przy jedno-
izbowym parlamencie”. Jakkolwiek 
by nie było, deklaruje: „ja się zawsze 
zachowam przyzwoicie”. Wzywała, 
by „nie głosować na krzykaczy”. 

 Jolanta Kopiec startowała rów-
nież z listy SLD, ale do sejmu. Była 

radna miejska, obecnie radna woje-
wódzka. Z ramienia sejmiku woje-
wódzkiego podejmuje wiele przedsię-
wzięć skierowanych do Siemianowic 
Śląskich. Współpracowała z Blidą 
w obszarze budownictwa społecz-
nego, teraz, jak sama mówi „godnie 
ją zastąpi w sejmie”. Wyrażała się 
z uznaniem dla prezydenta Szandara 
za realizację mieszkań miejskich. 
Pracuje zawodowo, diety z funkcji 
społecznych przekazuje na dożywia-
nie dzieci. 

 W trakcie spotkania z paniami sły-
chać było zdecydowane deklaracje 
poparcia i chęci oddania im swego 
głosu, mimo niekiedy gorzkich opinii 
elektoratu, np. o coraz większej pau-
peryzacji społeczeństwa. 

 Grzegorz Szpyrka nawet kam-
panię wyborczą wykorzystuje bar-
dziej do promocji Śląska niż siebie 
(patrz akcja „Wyślij pocztówkę”). 
Autor i organizator cyklu „Rozmowy 
o Śląsku w Europie”. Spotkania 
odbywające się w katowickim hotelu 
Monopol mają wypromować grupę 
lobbującą na rzecz Śląska. Doktor 
medycyny, kieruje szpitalem dzie-
cięcym w Chorzowie. Radny sejmiku 
wojewódzkiego. Kandydat niezależny, 
jako jeden z czterech w kraju cieszący 
się wspólnym poparciem Platformy 
Obywatelskiej oraz PiS. Zapowiada 

WOKÓŁ WYBORÓW – WOKÓŁ WYBORÓW – WOKÓŁ WYBORÓW 
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 Do pewnego szczebla kariery politycz-
nej można dojść populizmem, pieniactwem 
czy mówieniem nieprawdy i manipula-
cją. Ale potem szybko się spada. Przed 
poprzednimi wyborami do parlamentu 
popełniłem w jednej z gazet tekst pt. „Dla-
czego nie będę głosował na Szygę”. Tekst 
był polemiką z innym tekstem, w którym 
autor dowodził rzeczy odwrotnych. Zawar-
łem w tym artykule przykłady, które w mojej 
ocenie dyskwalifikowały Go jako kandy-
data na posła, przytaczając m.in. niego-
dziwości i nieprawdy jakich dopuszczał się 
pisząc w swojej 
gazetce „Echo 
Siemianowic”. 
Tak znalazłem 
się w sądzie 
z powództwa p. Krzysztofa Szygi. W sądzie 
sprawa zakończyła się ugodą, z propo-
zycją której autorem był Powód. Wyraża-
jąc zgodę na ugodę, w której mieściły się 
moje, stosowne przeprosiny, uważałem, 
że młodemu, wykształconemu aczkolwiek 
buntownikowi i z wygórowanymi ambi-
cjami człowiekowi trzeba dać szansę na 
opamiętanie. Niestety treści artykułów p. 
Szygi w „Echu…” dalej nic się nie zmieniły, 
dając podstawy do obaw, że może się to 
źle skończyć. I tak się stało. Potwierdzają 
to niedawne artykuły w Dzienniku Zachod-
nim o p. Krzysztofie Szydze i jego pertur-
bacjach związanych z wyrokiem karnym 
(z powództwa poprzedniego Prezydenta 
Miasta Henryka Mrozka i jego zastępców 
W. Kulisza i J. Stephena) oraz utajnieniem 
tego wyroku. Zatajeniem przed Prezyden-
tem Miasta Piekar Śląskich, świadczącym 
o braku elementarnej lojalności do prze-
łożonego (p. Krzysztof był szefem Radia 
Piekary), członkami Zarządu Związku Gór-
nośląskiego (był? jest? jego Prezesem) 
czy w oświadczeniu przed władzami swojej 
partii, Platformy Obywatelskiej (jest? był? 
członkiem zarządu wojewódzkiego PO). 
Dziś muszę przyznać, że byłem wtedy 
naiwny, wierząc w Jego „nawrócenie”. Acz-
kolwiek tamtego kroku w sądzie do dziś nie 
żałuję. Prawda i tak wyszła na wierzch.

 Drugą szansę kandydat na posła 
otrzymał od Zbigniewa Pawła Szandara 
po wyborze Go na Prezydenta Miasta 
w 2002 r. Wtedy to nowo wybrany Prezy-
dent powołał Krzysztofa Szygę na stano-
wisko swojego zastępcy od spraw gospo-
darczych w ramach tzw. szerokiej koalicji 
ugrupowań, które wprowadziły w ostatnich 
wyborach do Rady Miasta swoich przed-
stawicieli. Wiadomo jak to się skończyło. 
Po roku Prezydent odwołał Go m.in. za 
niekompetencję i nielojalność. Notabene 
podobnie jak drugiego kandydata do Sejmu 

V kadencji z tej samej partii p. Jacka Matu-
siewicza, byłego Naczelnika Wydziału Roz-
woju Miasta w siemianowickim Urzędzie.

 Inna „gwiazda” z tej samej opcji politycz-
nej (PO), p. Andrzej Gościniak, jawiący 
się w „Echu...” jako obrońca prawa i jego 
przestrzegania, z tym prawem to jest, 
delikatnie mówiąc, na bakier! Jeszcze 
nikt nie wiedział o tzw. sprawie Szandara 
ani „czym ją się je” a p. Gościniak już na 
łamach bodaj Dziennika Zachodniego 
ogłaszał dymisję Prezydenta Miasta i roz-
pisanie nowych wyborów. Od tamtej pory 

mija już 2 lata, głowią się najtęższe głowy 
prawnicze, nawet Naczelny Sąd Admini-
stracyjny przyjął kasację rozstrzygnięcia 
Sądu Administracyjnego niższej instan-
cji, wykazując uchybienia w procedurze, 
a ostatnio, w tzw. sprawie Cimoszewicza 
prokuratura, umarzając sprawę argumento-
wała to „pomyłką”. W obu przypadkach, p. 
Marszałka i p. Prezydenta chodzi niby o to 
samo, o oświadczenia majątkowe, ale róż-
nica jest ogromna! Pan Prezydent Miasta 
niczego nie zataił, o niczym nie zapomniał, 
po prostu napisał prawdę o akcjach za 
jakieś 1000 zł. i o społecznej prezesurze 
w niedochodowej spółce wydawniczej. 
Pan Cimoszewicz natomiast po prostu 
„zapomniał” (jak podają media w czterech 
przypadkach) o drobnych pół miliona zł. 
Być może, gdyby Z. P. Szandar w swoim 
oświadczeniu poszedł śladami Cimosze-
wicza, nie byłoby „sprawy Szandara”. Ale 
w tym siemianowickim przypadku zwy-
ciężyła uczciwość i prawda. Czy ten fakt 
dostrzeże p. A. Gościniak? Radny i Wice-
przewodniczący Rady Miasta. Czytając 
w DZ mniej więcej w tym samym czasie 
co „Szygi portret własny” jego wypowie-
dzi, to bardzo wątpię. W jednej skrytyko-
wał On Radnych Rady Miasta Siemia-
nowic Śląskich za to, że niezgodnie ze 
statutem, zdjęli z porządku obrad sesji 
uchwałę autorstwa m.in. A. Gościniaka. 
Efektem tego była potrzeba zwołania 
w trybie nadzwyczajnym kolejnej sesji, 
która zajęła się tylko tym problemem. No 
cóż, najłatwiej jest bić się w cudze piersi 
i za dodatkową sesję obarczać radnych 
zapominając, co należy zgodnie z ustawą 
samorządową i statutem miasta do obo-
wiązków siedzących przy tzw. stole pre-
zydialnym Przewodniczącego i Wice-
przewodniczących Rady Miasta. Ano 
„pilnowania” prawidłowego i zgodnego 
z prawem przebiegu sesji!!!

 Następnego dnia, znów w DZ, p. A. 
Gościniak wypowiadał się na temat 
nepotyzmu, który jego zdaniem panuje 
w placówkach oświatowych. Ta wypo-
wiedź była poprzedzona kilkoma inter-
pelacjami, w których domniemano łama-
nia prawa przez dyrektorów tych placó-
wek. Odpowiedzi były zawsze te same, 
że wszystko jest w zgodzie zarówno 
z ustawą o pracownikach samorządo-
wych jak i kartą nauczyciela. Ale prze-
cież zapisy ustawowe traktowane są 
przez p. Radnego wybiórczo. Pikanterii 

dodaje fakt, że 
początkiem tej 
sprawy (ulu-
bionego słowa 
„ n e p o t y z m ” ) 

było zamieszczenie w „Echu…” zarzutu 
pod adresem p. Przewodniczącego 
Rady Miasta Jacka Rzepczyka odnośnie 
jego żony, pracującej do niedawna (już 
na zasłużonej emeryturze) w Urzędzie. 
Autor tej gazetowej wypowiedzi zapo-
mniał dodać, że małżonka Przewodni-
czącego pracowała w tym Urzędzie od 
ponad 20 lat. Długo przed wstąpieniem 
jej męża na drogę służby publicznej. 
Ale przede wszystkim autor zapomniał 
poinformować czytelników „Echa…”, że 
gdy On stał się Radnym i wybranym na 
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady to 
zatrudniona została w siemianowickim 
Urzędzie jego córka!!! To pewnie dla p. 
Wiceprzewodniczącego-śledczego nie 
jest nepotyzmem. Dla mnie też nie jest! 
Dla mnie jest to obrzydliwa obłuda. Już 
nasi przodkowie dostrzegli, że „łatwiej 
dostrzec źdźbło w oku drugiego niż 
belkę we własnym”. 

 Jeżeli do tego dodać, że Krzysztof 
Szyga nie jest jedynym członkiem PO 
z wyrokiem a działania klubu „Echa” 
w Radzie Miasta są zbieżne z pogro-
bowcami SLD i Naszego Domu to już 
prawie cały obraz siemianowickiej Plat-
formy Obywatelskiej w naszym mieście. 
Jak on (obraz) ma się do proponowanej 
wizji Polski przez kandydata na Prezy-
denta RP i lidera Platformy, Donalda 
Tuska? Tę odpowiedź musisz już Czytel-
niku udzielić sobie sam.

... to być może Krzysztof Szyga 
byłby już w poprzedniej kadencji 
Sejmu RP posłem!

Piotr Madeja

śniu ma być złożony wniosek do 
Urzędu Miasta o wydanie pozwolenia 
na budowę. Po jego uzyskaniu, co jak 
mówi naczelnik Wydziału Architektury 
i Urbanistyki Jarosław Jakóbek nastąpi 
„od ręki” pod warunkiem złożenia kom-
pletnego projektu, rozpoczną się już 
prace w terenie. Uruchomienie produk-
cji ma nastąpić w sierpniu 2006 r. 

W tej jakże ważnej dla Siemianowic 
Śl. inwestycji duży udział ma również 
samo miasto. Jego władze zobowią-
zały się dostosować układ komuni-
kacyjny do powstającego zakładu, 
mając na uwadze równocześnie innych 
potencjalnych inwestorów w tym rejo-
nie. W ramach tych zobowiązań zosta-
nie przebudowana ulica Krupanka 
na odcinku od mostu kolejowego do 

granicy z Czeladzią, gdzie powstanie 
skrzyżowanie umożliwiające bezpro-
blemowy zjazd pojazdów z drogi krajo-
wej nr 4 na teren Strefy.

Ważnym elementem jest też to, że 
fabryka Johnson Controls jest pierw-
szym inwestorem w siemianowickiej 
części Katowickiej Strefy Ekonomicz-
nej. Wiadomo już, że zainteresowanie 
tym terenem jest coraz większe i być 
może w najbliższym czasie będziemy 
mogli pochwalić się kolejną inwestycją 
w naszym mieście.

 Dariusz Bochenek

Gdyby kózka nie skakała…

Ciąg dalszy ze str. 1

Johnson Controls Bańgów
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♦ Hokejowe MISStrzostwa. Sukce-
sem Siemianowic Śląskich i Holandii 
zakończyły się III Mistrzostwa Europy 
juniorek w hokeju na trawie, rozegrane 
na terenie Kompleksu Sportowego 
„Siemion”. Kapitan polskiej repre-
zentacji Marlena Rybacha otrzymuje 
nagrodę honorową „Gazety Siemia-
nowickiej” za to, że uczyniła zadość 
oczekiwaniom kibiców i w ostatnim 
meczu zdobyła pierwszą bramkę dla 
naszej drużyny, która zajęła ósme 
miejsce w turnieju.

♦ Handbal tyż dobry. Na tere-
nie Kompleksu Sportowego „Michał” 
odbył się I Międzynarodowy Turniej 
Piłki Ręcznej Kobiet „Inter – Siemion 
– Cup”. Zwyciężyła Borussia Dort-
mund. 

♦ „Laur Bytkowa”. Przyznawane 
dorocznie w trakcie „Święta Bytkowa” 
wyróżnienie otrzymali: posłanka Bar-
bara Blida i pośmiertnie – rzeźbiarz 
Mirosław Kiciński. 

♦ Rockowa noc. W amfiteatrze
Parku Miejskiego wystąpił Paweł 
Kukiz z zespołem „Piersi”.

♦ Święto folkloru. Letnie Święto 
Folkloru uświetniły koncerty zespołów 
występujących w ramach Międzyna-
rodowego Studenckiego Festiwalu 
Folklorystycznego, m.in. Kozaków, 
Gruzinów i Turków. 

♦ A w Pszczelniku... wielka 
impreza plenerowa w ramach kon-
kursu o tytuł „Złotej miejscowości” 
Radia Katowice. Kulminacyjnym 
punktem pikniku był II Światowy 
Konkurs Gotowania Śląskiego Żuru, 
w którym zwyciężyły najmłodsze 
bodaj uczestniczki – Anna Brzenczek 
i Monika Sulik. (W finale konkursu 
Siemianowice Śląskie okazały się 
jedynie „srebrnym” miastem.)

♦ Foto-teka. W Miejskiej Bibliotece 
Publicznej odbył się wernisaż wystawy 
fotografii Jarosława Jabłońskiego 
„Obok Nas”. 

♦ Znów w szkole. 
Inauguracyjnej lekcji 
w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących 
i Zawodowych udzie-
lił prezydent Zbigniew 
Paweł Szandar. 

♦ 203. Zakoń-
czono spłatę zobo-
wiązań wobec pra-
cowników Szpitala 
Miejskiego z tytułu 
tzw. ustawy 203. 

 
♦ Biesiada „zło-

tego wieku”. XIX 
Wojewódzka Bie-
siada Zespołów Artystycznych Klubów 
„Złotego Wieku” organizowana przez 
Miejski Ośrodek Kultury we współ-
pracy z Towarzystwem Kultury Teatral-
nej i Regionalnym Ośrodkiem Kultury 
z Katowic zakończyła się tradycyjnym 
wręczeniem symbolicznego bochenka 

chleba gospodarzowi 
naszego miasta. 

♦ Więcej infor-
macji. Ukazał się 
„Informator pod-
ręczny – Piekary 
Śląskie / Siemiano-
wice Śląskie Nr 1 
2005 – 2006” czyli 
najnowsza baza 
teleadresowa firm.

♦ Landeco nie 
śmierdzi. Posłanka 
Maria Nowak wystą-
piła do ministra śro-
dowiska z zarzu-
tami wysuwanymi 
pod adresem firmy

„Landeco”. Przeprowadzono postępo-
wanie wyjaśniające, w wyniku którego 
potwierdzono, że składowisko działa 
zgodnie z prawem. 

♦ Przegląd prasy. 
W „Tygodniku Powszech-
nym”, ogólnopolskim 
piśmie wydawanym 
w Krakowie, ukazał się 
tekst zatytułowany „Nie 
tylko źle” autorstwa 
naszego redaktora, Jana 
Wywiórki, prezentujący 
dokonania siemianowic-
kiego samorządu bieżą-
cej kadencji.

♦ Będzie skocznia 
narciarska! Owszem, 
ale w Wiśle, za to 
zaprojektowana przez 
naczelnika Wydziału 
Urbanistyki i Architek-
tury Urzędu Miasta 

Siemianowic Śląskich, Jarosława 
Jakóbka. Gratulujemy!

Nieustanna walka z bezrobociem. 
W michałkowickim „Zameczku” odbyła 
się konferencja na temat „Strategia 
przeciwdziałania bezrobociu w Siemia-
nowicach Śląskich”. Była ona podsu-
mowaniem projektu „Nasz Urząd w Unii 
Europejskiej” zrealizowanego przez 
siemianowicki Powiatowy Urząd Pracy 
w ramach programu PHARE 2002. 

Źródło: www.siemianowice.pl

Poprzedni numer „Gazety Siemia-
nowickiej” ukazał się jako wydanie 
specjalne poświęcone jubileuszowi 
sześćdziesięciolecia Zbigniewa 
Pawła Szandara. 

Wydawca i redakcja raz jeszcze 
dziękują firmie Henryka Milera 
– Centrum Usług Drukarskich za 
pełny sponsoring ówczesnego 
numeru. 

Gazeta, jak zwykle, dostępna jest 
w formie elektronicznej na stronie 
internetowej wydawcy – www.tpss.
siemianowice.org.pl 

SUBIEKTYWNA KRONIKA WYDARZEŃ

 http://www.tpss.siemianowice.org.pl 
 http://www.tpss.siemianowice.org.pl 
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walkę o większe środki dla samorzą-
dów (aby szły pieniądze z budżetu na 
coraz to inne zadania, także w służ-
bie zdrowia), o wprowadzenie dodat-
kowego, dobrowolnego ubezpiecze-
nia zdrowotnego, o jednomandatowe 
okręgi wyborcze. W sejmiku opiniował 
m.in. środki przyznane Siemianowi-
com na obiekty sportowe. „Z zewnątrz 
widać, że Siemianowice mocno idą 
w kierunku sportu i rekreacji” – mówił. 
W dyskusji z kandydatem domino-
wał problem zaniedbanych obszarów 
poprzemysłowych na Śląsku. „A prze-
cież to ich mieszkańcy odbudowywali 
kraj” – głos z sali. „Warszawa dała 
górnikom odprawy i uważa, że sprawa 
jest załatwiona” – ripostował Szpyrka. 
Obiecał, że nie zapomni o Śląsku. 
Upominał się o głosy na kandydatów 
stąd, a nie „spadochroniarzy” zajmu-
jących czołowe miejsca na listach 
wyborczych. Zdaje się popierać ten-
dencje autonomiczne na Śląsku jako 
regionie Europy.
Materiały wokółwyborcze przygotował 

Jan Wywiórka

Prezentujemy poniżej treść umowy 
koalicyjnej zawartej w Siemianowi-
cach Śląskich pomiędzy stowarzysze-
niami „Nasze Siemianowice” i „Wspól-
nota Siemianowicka”: 

„Mając na uwadze podjętą u progu 
IV kadencji samorządowej współ-
pracę, troszcząc się o dobro naszego 
miasta, a także nakreślając per-
spektywy jego rozwoju, zawieramy 
niniejszą umowę. Pragniemy konty-
nuować nasze działania zmierzające 
do odrodzenia Siemianowic Śląskich 
w bieżącej i przyszłych kadencjach. 
Wyrażamy wolę dalszego zgodnego 
współdziałania. Realizujemy to obec-
nie poprzez naszych przedstawicieli 
w Radzie Miasta, we władzy wyko-
nawczej – Prezydenta Miasta i jego 
zastępcę, a także codzienną pracę 
zawodową i społeczną członków 
naszych Stowarzyszeń. Zobowiązu-
jemy się swoje działania statutowe 
realizować razem, zaś owocem zbli-
żenia Stowarzyszeń będzie wspólna 
lista wyborcza do władz samorzą-
dowych V kadencji. Koalicja będąca 
przedmiotem niniejszej umowy może 
zostać rozszerzona za zgodą part-
nerów: – o inne osoby prawne, jeśli 
zaakceptują warunki określone przez 
koalicjantów, – o inne osoby fizyczne, 

jeśli zgłoszą akces członkowski do 
któregoś z koalicjantów. Umowę spo-
rządzono w dwóch egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze stron.” 

Umowę podpisali radni i członkowie 
zarządów stowarzyszeń. Na załączo-
nej fotografii – radni: Grzegorz Jur-
kiewicz („Nasze Siemianowice”), Zyg-
munt Jurowiec i Franciszek Rzepczyk 

(„Wspólnota Siemianowicka”) wsłu-
chują się w tekst umowy odczytywany 
przez jej autora, wiceprezesa „Wspól-
noty Siemianowickiej” Jana Wywiórkę. 

„NASZE SIEMIANOWICE” 
I „WSPÓLNOTA SIEMIANOWICKA” 
ZWIERAJĄ SZYKI 

Ciąg dalszy ze str. 2

GOŚCIE WSPÓLNOTY
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NA NOWY 
ROK SZKOLNY 

 
Uwagi z dzienniczków 
Na „WF-ie” nosi za małe spodenki. 

Zapytana dlaczego, twierdzi, że takie są 
bardziej sexy.

♦ ♦ ♦

Zwalnia się z lekcji. Mówi, że boli ją 
głowa, a potem widzę ją z przystojnym 
brodaczem.

♦ ♦ ♦

Przyszła do szkoły w samym swetrze.

Nadesłał: Marcin Jaroszek

Terminarz ucznia 
2005 X 14 Dzień Nauczyciela
2005 XII 23 – 30 ferie na Boże 
     Narodzenie
2006 I 30 – II 10 ferie zimowe
2006 IV 13 – 18 ferie na Wielkanoc
2006 VII 1 – wakacje

 
W kawiarni Bohema w Siemianowicach Śląskich odbył się kolejny kon-

cert muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej. Kawiarnia była przepełniona, 
a w miarę trwania koncertu cała sala zamieniła się w jeden wielki chór. 
Gościem programu „Zapomniane melodie” była znakomita aktorka 
teatralna, Sabina Chromińska-Leśniak. Bawiła nas świetnymi monolo-
gami i wicami. Nasz znany tenor, Gerard Szolc swym aksamitnym głosem 
wyciskał paniom łzy i wiele wspomnień naszej młodości. Akordeonista, 
Karol Malaka stanowił znakomite wsparcie muzyczne dla solistów. Jego 
improwizacje były w mistrzowskim wykonaniu. 

 Dziękuję w imieniu gości i stałych bywalców Dyrektor Małgorzacie Gro-
niewskiej, i proszę o kontynuację cyklu muzycznych przyjemności. 

 
Ruta Kubac

Wróżba działa

Paręnaście lat temu
Dawno, dawno temu
Wróżka przypadkowo z kart 
mi wróżyła. 
Przekładając karty zrobiła odkrycie
że po 70-tce zacznie się dla mnie
ciekawe, bogate życie
Uśmiech i radość chętnie rozdawałam
które będę z procentem otrzymywała
Poznam obce kraje – 
góry, morza i Hawaje.
Pragnę tylko
opieki boskiej i zdrowym być
by do setki, tak jak w 
przepowiedni żyć.

***

W moim sercu jest tyle
niewypowiedzianych słów
tyle niewyśpiewanych pieśni.
W mojej książce niedopisanych 
stron.
Serce me przepełnione żalem
ale większością bucha radością.
Kiedyś ktoś mi powiedział –
mimo Pani wieku jesteś
w swojej prostocie czarująca!
Pytanie – czy mam się z tego 
cieszyć, czy zapomnieć?
Czarująca – piękne słowo, 
latek mam już dużo
zmarszczek też niemało.
Życiową mądrością przepełniona
czerpię chęć do życia i radości
z ludzkiej przyjacielskiej życzliwości

Ruta Kubac

List do redakcji
 Jestem świeżo po lekturze wydania 

specjalnego „Echa Siemianowic”. Kom-
pletny mentlik z tymi gazetami. Ten 
Szyga chyba w końcu jest tym dyrekto-
rem, skoro nawet Buzek tak pisze. Kan-
dydat na posła sam podpisuje się pod 
słowami „jestem dyrektorem”, a Dzien-
nik (przynajmniej na pierwszej stronie) 
„musiał zamieścić przeprosiny”. Ja też 
się nie przestraszę gazet – po prostu 
nie przynoście mi tego „Echa” na próg. 
Na drugiej stronie fajne zdjęcia, ale jak 
to ma być „łączenie ludzi”, to ja wysia-
dam. Na czwartej stronie dowiadujemy 
się, że Dziennik przeprosił, ale jakby 
nie za wszystko. Czy można jakoś zor-
ganizować takie karty do skata, jak 
są w „Echu”, mogą być z autografem, 
już teraz nie wiem – dyrektora czy 
nie? Podpieranie się przy tym wszyst-
kim festynem parafialnym i inicjatywą 
ewangelizacyjno-modlitewną to już 
przesada. I te pisanie tego Karusty 
(skąd oni go wyczaśli), że niby SLD 
wzięło od państwa 22 miliony, a Plat-
forma to niby instytucja charytatywna? 
To wszystko przekonuje mnie do jed-
nego – 25 września idę na ryby.

Marian 
(autor znany redakcji) 

Koncerty w MOK-u 
coraz bardziej lubiane

Cytat numeru
Późno Cię umiłowałem, Piękności tak dawna a tak nowa, późno Cię umiłowa-

łem! W głębi duszy byłaś, a ja się błąkałem po bezdrożach i tam Cię szukałem, 
biegnąc bezładnie ku rzeczom pięknym, które stworzyłaś. Ze mną byłaś, a ja 
nie byłem z Tobą.

 Św. Augustyn – Wyznania
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1 października (sobota) godz. 18.00 
- wyjazd godz. 15.00 „AUTOBUS 
TEATRALNY” Teatr Polski Bielsko-
-Biała „Czego nie widać”. Reż. Tomasz 
Dutkiewicz. Cena biletu do teatru + 
dojazd: 30 zł.

1, 2 października (sobota, niedziela) 
godz. 18.00 Kinoteatr „Tęcza” „Bombon 
– El Perro”, Argentyna - Hiszpania 2004. 
Reż. Carlos Sorin. Komediodramat. Cena 
biletu: 10 zł.

3 października (poniedziałek) godz. 
18.00 Kinoteatr „Tęcza” - Koncert z 
okazji 10-lecia „Gazety Siemianowic-
kiej”. Wystąpią: „Dwie Korony”, Beata 
Mańkowska, Eugeniusz Szwarcer. Wstęp 

wolny!

7, 8, 9 października (piątek – nie-
dziela) godz. 18.00 KINOTEATR „Tęcza”- 
„Smak życia - 2”. Francja 2005 

Reż. Cedric Klapisch. Cena biletu: 10 
zł. Komedia obyczajowa.

 
10 października (poniedziałek) godz. 

18.00 Salon Muzyczny – „Echa Hisz-
panii, Argentyny, Japonii, Filipin”. W 
programie: E. Granados, A. E. Ginastera, 
E. Bozza, Akira Tanaka, Michio Miyagi.              
Wystąpią: Teresa Kaban, Henryk Błażej. 
Cena biletu: 7 zł.

11 października (wtorek) godz. 18.00 
„O Złoty Jesienny Liść” – konkurs poezji 
śpiewanej - III edycja

13, 14, 15, 16 października KINO-
TEATR „Tęcza”- KiNORDALIA – Filmy 
Skandynawskie. 

13 października (czwartek) godz. 
18.00 „Człowiek bez przeszłości” Fin-
landia 2002. Reż. Aki Kaurismaki. Wstęp 
wolny!

14 października (piątek) godz. 18.00 
„Tańcząc w ciemnościach” Dania 2000. 
Reż. Lars Von Trier. Wstęp wolny! 

15 października (sobota) godz. 18.00 
„Lilija 4-Ever”. Szwecja 2002. Reż. Lukas 
Moodysson. Wstęp wolny!

16 października (niedziela) godz. 
18.00 „Kumple”. Norwegia 2003 r. Reż. 
Marten Tyldum. Wstęp wolny! 

17 października (poniedziałek) godz. 
18.00 Salon Muzyczny – „XV Międzyna-
rodowy Festiwal Młodych Laureatów 
Konkursów Muzycznych” Cena biletu: 
7 zł.

17 października, godz. 10.30 (seans 
szkolny) KINOTEATR „Tęcza”: „KAROL 
– CZŁOWIEK, KTÓRY ZOSTAŁ PAPIE-
ŻEM”. Reż. Giacomo Battiato. Polska-
-Francja-Włochy-Niemcy-Kanada 2005. 
Film biograficzny. Cena biletu: 7 zł. Obsada: 
Piotr Adamczyk, Małgorzata Bela.

21, 22, 23 października (piątek – nie-
dziela) godz. 18.00 Kinoteatr „Tęcza” 
„EXILS”. Francja 2004 r. Reż. Tony Gatlif. 
Muzyczny film “drogi”. Cena: 10 zł. 

27 października (czwartek) godz. 
18.00 Kawiarnia „Bohema” - Harmonia w 
życiu człowieka. Feng-shui na co dzień. 
Spotkanie z Panią Alicją Faszyńską.

28, 29, 30 października (piątek – nie-
dziela) godz. 18.00 Kinoteatr „Tęcza” „Mr. 
And Mrs. Smith”. USA - 2005 Obsada: 
Brad Pitt, Angelina Jolie. Komediowy film 
akcji. Cena biletu: 10 zł.
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Siemianowickiej ogłoszeń, reklam, 
gratulacji, zawiadomień, nekrologów 
i wszelkich  innych komunikatów. Ze 
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w miarę wolnej powierzchni gazetowej 
– publikujemy bezpłatnie. 

ZAPROSZENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Town Culture Club

41-100 Siemianowice Śląskie, al. Sportowców 3 
Tel. (0-32) 228-41-93, faks (0-32) 229-26-46 

Telegazeta TV Katowice, s. 171
www.mok.siemianowice.pl, e-mail: mok@mok.siemianowice.pl lub moksiem@wp.pl

REPERTUAR – Październik 2005 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych
w Siemianowicach Śląskich, 

ul. Budryka 2
poszukuje

przedsiębiorcy do prowadzenia 
bufetu szkolnego.

Oferty pisemne, zawierające propozy-
cje dotyczące funkcjonowania bufetu, 

należy składać
w sekretariacie szkoły 
do dnia 20.10.2005 r ., 

telefon kontaktowy 228-82-44
Proszę o kontakt Panią Dorotę, 
która zostawiła na mojej działce 

liścik bez adresu 
0509766093

   17 września 2005 Monika Pojda 
– sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Sie-

mianowic Śląskich, pracownik Miejskiego 
Ośrodka Kultury oraz Michał Dziekoński 

wkroczyli na nową drogę życia.
  Moniko i Michale, przyjmijcie 

wiele serdeczności od przyjaciół.

MECHANIKA POJAZDOWA 
Waldemar Nibisz

Naprawy główne i bieżące 
wszystkich podzespołów

WULKANIZACJA – WYMIANA OPON 
– WYMIANA TŁUMIKÓW

Tel.: (032) 228 55 01, 0601 370 456
ul. Dreyzy 17, Siemianowice Śląskie 

Michałkowice

Serdeczne podziękowania    
dla pracowników 

Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala 
Miejskiego w Siemianowicach Śląskich, 

ordynatora, 
dra n. med. Jarosława Słoty,

lekarza prowadzącego,
 Dariusza Stępień

i całego personelu medycznego
za troskliwą i fachową opiekę
składa wdzięczna pacjentka

Katarzyna Wierzbicka

20 listopada 2005 r. odbędzie 
się spotkanie z okazji 40 rocznicy 
powstania Zespołu Turystycz-
nego przy MDK im. Henryka Jor-
dana w Siemianowicach Śląskich, 
który prowadziły panie Anna Sza-
necka i śp. Małgorzata Skwara.

Program obchodów:
– 14.30 – uroczysta msza św. w para-

fii Zmartwychwstania Pańskiego
– i złożenie kwiatów na grobach 

opiekunów i członków Zespołu,
– „Spotkanie po latach” dawnych 

uczestników Zespołu oraz współorga-
nizatorów obozów i wycieczek w MDK 
im. H. Jordana (ul. Chopina 2).

Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt i zgłoszenie udziału w tej 
uroczystości pod numerami telefo-
nów:

– 2281337 (sekretariat MDK), 
– 0608611616,
– 0607425742,
– 0505512193.



Zapraszamy 
mieszkańców

PREZYDENT
SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

Zbigniew P. Szandar
przyjmuje mieszkańców 

w Urzędzie Miasta
(ul. Jana Pawła II 10)
w każdy poniedziałek

 w godzinach od 12.00 do 14.00 
oraz od 15.00 do 17.00.

RADNI „WSPÓLNOTY” 
Alfreda Barnaś 

i Franciszek Rzepczyk 
dyżurują w pokoju nr 14

na I piętrze w Urzędzie Miasta, 
w każdą środę 

w godzinach 13.00–15.00.
Zygmunt Jurowiec i F. Rzepczyk 

dyżurują w siedzibie
„Wzajemnej Pomocy” 

przy ul. Pszczelniczej 10, 
w każdy pierwszy wtorek 

miesiąca w godzinach 
17.00–19.00.

A. Barnaś dyżuruje 
w Miejskim Ośrodku Kultury 

przy Al. Sportowców 3, 
w każdy pierwszy 

poniedziałek miesiąca 
w godzinach 17.00–18.30.
A. Barnaś, Z. Jurowiec 

i F. Rzepczyk
dyżurują w siedzibie

 „Wspólnoty Siemianowickiej” 
przy ul. Barbary 7, w każdy 

ostatni poniedziałek miesiąca 
w godzinach 17.00–19.00.

zespół wykonujący niezapomniane kompozycje Krzysztofa Klenczona, m.in.: 
„Kwiaty we włosach”, „Matura”, „Wróćmy na jeziora”, „10 w skali Beauforta”, 
„Powiedz stary”, „Nikt na świecie nie wie”

Romuald Pawlak – gitara, mandolina, śpiew 
Arkadiusz Kaliński – instrumenty klawiszowe, saksofon, śpiew
Jarosław Woźniczka – gitara, śpiew
Dariusz Budkiewicz – bas, śpiew
Łukasz Walczak – instrumenty klawiszowe, śpiew

DWIE KORONY


