
„Nie ma drugiego takiego tytułu pośród miejscowych i wojewódzkich pism,
który by równie wiele i prawdziwie pisał o Siemianowicach Śląskich”.

W sobotę, 4 marca 
2006 roku Prezydent 
Miasta Zbigniew Paweł 
Szandar odebrał w War-
szawie przyznany miastu 
Certyfikat „Przejrzysta 
Polska”. Siemianowice 
Śląskie przystąpiły do tej 
społecznej akcji, zaini-
cjowanej przez „Gazetę 
Wyborczą”, w roku ubie-
głym wraz z 764 gminami 
(czyli wystartowała zale-
dwie co trzecia gmina), 
a ukończyły drogę do 
przejrzystości, jako jedna 
z 403 polskich gmin 

i jedna z 39 z terenu Województwa Ślą-
skiego.

Aby uzyskać certyfikat, trzeba było 
zrealizować sporo zadań. Ich realizację 
wnikliwie oceniali specjalni, zewnętrzni 
audytorzy. Urząd Miasta sporządził więc 
opis świadczonych przez samorząd 
usług, wypracował i wdrożył kodeks 
etyki pracowników UM oraz program 
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi, wprowadził procedury naboru na 
każdy wakat. Przygotowano też i roz-
propagowano informator na temat tego, 
skąd pochodzą i na co są wydawane 
pieniądze gminy oraz opracowano krótki 
materiał przybliżający dokument rozwo-
jowy gminy.

Oprócz zadań obowiązkowych, 
Urząd Miasta Siemianowic Śląskich, 
jako jeden z nielicznych, podjął jeszcze 
dodatkowe działania proponowane jako 
dodatkowe. Włożono w to ogromną 
pracę, ale trud ten opłacało się podjąć, 
gdyż zaowocuje on podniesieniem 
jakości usług, świadczonych w UM, 
spowoduje zbliżenie się do mieszkań-
ców, gdyż praca Urzędu przebiega przy 
„otwartej kurtynie”. Ostatnie zadanie 
było przeznaczone dla Rady Miasta, 
a jego istotą było wprowadzenie imien-
nego głosowania podczas sesji Rady. 
Stosowną uchwałę podjęto w ubie-
głym roku, a jej praktyczna realizacja 
– i w wydaniu elektronicznym – zaist-
niała w marcu br. 

Organizatorami akcji „Przejrzysta 
Polska”, obok „Gazety Wyborczej” były 
jeszcze Fundacja Rozwoju i Demokracji 
Lokalnej, Polsko-Amerykańska Funda-
cja Wolności i Fundacja im. Batorego. 
W trakcie wręczania certyfikatów pod-
kreślono, że akcja dała szansę polskim 
samorządowcom, by pokazali, że potra-

fią sprawować władzę uczciwie. Odzew, 
z jakim spotkała się ich akcja, przerósł 
oczekiwania, a ogrom pracy, włożony 
w realizację zadań, koniecznych do zdo-
bycia certyfikatu budził najwyższy szacu-
nek, dla tych, którzy go podjęli.

Każdy, kto się tutaj znalazł – usłyszeli 
przybyli po certyfikaty przedstawiciele 
samorządów – sam, z własnej inicjatywy, 
albo z inicjatywy środowiska, w którym 
się obraca, zrobił coś, aby jego społecz-
ność była bardziej przejrzysta, mniej 
skorumpowana i bardziej przyzwoita. To 
mądre, ważne i szlachetne.

Wielki sukces władz samorządowych Siemianowic Śląskich
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Szandar na stanowisku Prezydenta 
Miasta od początku był niewygodny 
dla wielu. Rodowity siemianowiczanin, 
urodzony w familoku na Sadzawkach, 
płacący w Siemianowicach podatki, 
dziennikarz i intelektualista, znany (tak 
seniorom jak dzieciom) społecznik, 
nie związany z miejscowymi koteriami 
– wcale nie był i nie jest akceptowany 
przez tych, którzy nie potrafią u niego 
czegoś „załatwić”, bo – o zgrozo – nie 
pije wódki. Nawet wsławił się dwukrot-
nie dyscyplinarnym zwolnieniem pija-
nych urzędników. To, że w magistracie 
jest przed siódmą rano a wychodzi po 
ósmej wieczorem też się nie podoba, 
bo wtrąca się do nazbyt wielu spraw, 
potrafi bowiem z dokumentami w ręku 
robić indywidualne wizje lokalne przed 
podjęciem decyzji lub osobiście spraw-
dzać jak wykonane zostało polece-
nie. Na takiego kogoś trzeba znaleźć 
„haka”.

I… znaleziono. Wyszła ustawa ogra-
niczająca działalność gospodarczą 
członków władz samorządowych. Że 
zaistniała po wyborach – to już nie-
ważne, bo nie pierwszy raz nasze pol-
skie, współczesne prawo zadziałało 
wstecz. Istotne jest to, że medialnie 
została ona okrzyczana „antykorup-
cyjną”. Prezydenta Zbigniewa Pawła 
Szandara, pod jego nieobecność 
w kraju, właśnie o złamanie tej ustawy 
oskarżono, nie dając mu żadnych szans 
na natychmiastowe sprostowanie pro-
wadzonej w prasie, telewizji i radiu 
kampanii. Podano do publicznej wia-
domości nazwisko siemianowickiego 
działacza SLD, który miał niezwłocznie 
zostać komisarzem miasta, a rzecznik 
wojewody zapowiedział wygaśnięcie 
mandatu prezydenckiego. Opozycja 
zacierała ręce. 

O co poszło? Otóż Z.P. Szandar 
nim wybrano go prezydentem m.in. 
wykupił i posiadał w dziennikarskiej 
spółce udziały wartości 1500 zł (ale 
stanowiące 39 proc. ogółu udziałów 
zaś ustawa zezwalała tylko na 9 proc.  
bez względu na wartość), a ponadto 
społecznie, przez kilka lat, bez pobie-
rania wynagrodzenia, prezesował tej 

spółce. Do końca I. kwartału 2003 roku 
miał – zgodnie z ustawą – z tego zre-
zygnować. I tak się też stało w pisem-
nej informacji Szandara (18 stycznia) 
do Zarządu spółki i na Zgromadze-
niu Wspólników (11 lutego). Tyle, że 
wspólnicy nie mając wcale obowiązku 
przyjmowania tej rezygnacji (ustawa 
ich nie dotyczy), lecz korzystając 
z ustaleń innej ustawy – kodeksu han-
dlowego postanowili (przegłosowując 
Szandara) podjąć ostateczną decyzję 
w terminie późniejszym. I tak się też 
stało, ale zdaniem wojewody za późno 
opublikowano to w Krajowym Reje-
strze Sądowym. 

Ponieważ w medialnych publikatorach 
trąbiono o korupcji Prokuratura Siemia-
nowicka wszczęła śledztwo i przekazała 
je do Katowic. Prokuratura Katowice-
-Wschód po rozpoznaniu sprawy stwier-
dziła, że nie ma żadnych podstaw do 
wszczęcia postępowania wobec Z.P. 
Szandara. Zatem nie było żadnej korup-
cji – ale publikatory tego nie sprostowały, 
nie przeprosiły. Ogół społeczeństwa do 
dziś nie wie o tym.

Wojewoda kontynuował mimo to 
swoje działania skierowane przeciw pre-
zydentowi Szandarowi. Wezwał Radę 
Miasta do podjęcia uchwały o wyga-
śnięciu mandatu prezydenta. Rada 
uchwałę podjęła jednak o brzmieniu 
odmiennym, odrzucającym stanowisko 
wojewody. Wówczas wojewoda wydał 
tzw. zarządzenie zastępcze o wyga-
śnięciu mandatu prezydenta Szandara. 
I odtąd zaczął się wielki sądowy spór 
prawny, bowiem Rada Miasta nie zgo-
dziła się z tą decyzją wojewody.

Zdaniem wojewody Rada Miasta była 
bezczynna, bo nie podjęła uchwały 
o wygaśnięciu mandatu. Zdaniem Rady 
– bezczynności nie było, bo uchwałę 
podjęto, tyle że inną niż oczekiwał woje-
woda. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Gliwicach przyznał rację wojewodzie. 
Tymczasem w identycznej sprawie, 
a dotyczącej burmistrza Suchej Beskidz-
kiej, Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Krakowie przyznał rację tamtejszej 
Radzie a nie wojewodzie. Jak to moż-
liwe? – każdy zapyta. A no możliwe, bo 

sądy są nieza-
wisłe i mogą 
w oparciu o te 
same przepisy 
prawa orze-
kać odmien-
nie. Sprawa 
trafiła do Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego, ale nie doszło do merytorycz-
nej sentencji prawnej, bo sąd wykazał 
uchybienie gliwickiego WSA polegające 
na nie uznaniu prezydenta Szandara 
jako strony w sprawie i nie dopuszcze-
niu go do udziału w procesie.

Wszystko wróciło do Gliwic. Tym 
razem sąd wysłuchał Z.P. Szan-
dara i przyjął do wiadomości część 
jego argumentów, ale sąd stwier-
dził, że w piśmie (z 18. 01. 2003) do 
Zarządu Szandar użył sformułowania 
o „konieczności rezygnacji w związku 
z wyborem na stanowisko prezydenta”, 
a to nie jest tożsame z rezygnacją. 
Nie uwzględniono jednak protokołu 
ze Zgromadzenia Wspólników (11. 
02. 2003) mówiącego jednoznacznie 
o rezygnacji. Znów zatem zaistniało 
formalne uchybienie uniemożliwiające 
Z.P. Szandarowi obronę. Dodać trzeba, 
że owa ustawa „antykorupcyjna” nie 
mówi wcale, że należało do 31 marca 
2003 roku opublikować w KRS informa-
cję o rezygnacji (jak chce wojewoda), 
ale złożyć rezygnację – co Z.P. Szan-
dar zrobił. I w takim stanie sprawa ta 
ponownie trafi na wokandę NSA.

Istniejący spór prawny wielokrotnie 
wykorzystywany był przez przeciwni-
ków Z.P. Szandara do dyskredytowa-
nia go w oczach opinii publicznej nie-
zorientowanej w meritum problemu. 
Celuje w tym zwłaszcza opozycja 
z „Echa Siemianowic”. W posiadanej 
gazecie reklamowej wiele razy nie-
przychylnie prezentowali tę sprawę, 
a jednocześnie niewinnie milczeli, gdy 
prokuratura lub urząd skarbowy podej-
mowały postępowania przeciw człon-
kom ich stowarzyszenia. Podobno na 
tym polega polityka…

Alfreda Barnaś
Radna Rady Miasta 

Siemianowic Śląskich

To jest… polityka!

„Sprawa” prezydenta

Wręczenie certyfikatów odbyło się 
w siedzibie wydawnictwa „Agora” 
i poprzedzone było dyskusją na temat 

funkcjonowania samorządów w sko-
rumpowanej rzeczywistości naszego 
kraju. Prezydentowi Szandarowi w uro-
czystości towarzyszył Piotr Madeja, 
sekretarz Miasta i jednocześnie pełno-
mocnik prezydencki do spraw „Przej-
rzystej Polski”. 

Obecność Siemianowic Śląskich 
wśród zdobywców certyfikatów jest 
świadectwem aktywnej realizacji pro-
gramu odradzania miasta, podjętego 
w tej kadencji samorządowej przez 

prezydenta Z.P. Szandara przy wspar-
ciu radnych z koalicji prezydenckiej. 
Potwierdza jawność i uczciwość dzia-
łania. 

Przypomnieć w tym miejscu warto 
zdobycie przez nasze miasto już 
jesienią minionego roku innego tytułu 
– „Gminy Fair Play” – czyli przyjaznej 
przedsiębiorcom. Praktyczne skutki 
tego certyfikatu nabierają już realnego 
kształtu w postaci realizowanych w mie-
ście inwestycji. 2

Otrzymaliśmy Certyfikat „Przejrzysta Polska”
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„Proszę Państwa, pozwolę sobie na 
mały komentarz. Zastanawiałem się 
czy się pokusić na ten komentarz ale 
podjąłem decyzję, że chyba jednak 
tak. Skoro nawiązano do tematu 
Straży Miejskiej to chcę powiedzieć 
taką rzecz z tym związaną, że dal-
szych pytań nie oczekuję od Państwa 
w tym zakresie. Przez 21 lat pracy 
w Prokuraturze ja wiele rzeczy widzia-
łem i do wielu rzeczy przywykłem. To 
są rzeczy, których pewno nie chcieli-
byście Państwo oglądać. Ja przywy-
kłem do tego, że robiąc pocztę rano 
otwieram korespondencje i są tam 
różnego rodzaju epitety pod adresem 
moim czy moich prokuratorów. I tak się 
zdarza, nie każdy nas kocha. Zawsze 
twierdziłem, że prokurator, który nie 
dostaje takiej korespondencji jest złym 
prokuratorem, jeśli go nie kochają to 
znaczy, że jest prokuratorem dobrym. 
Ja przywykłem do tego, że moje auto 
to ma pewno najczęściej wymieniane 
opony ale nie dlatego, że dużo jeżdżę 
i one się ścierają ale że ktoś mi robi 
dowcipy. Ale ja do tego przywykłem, 
to jest ryzyko związane z moim zawo-
dem. Natomiast proszę Państwa do 
tego, że personalny atak na mnie, 
na kierowaną przeze mnie firmę pój-
dzie ze strony Ratusza lub z okolic 
Ratusza tego się nie spodziewałem. 
Dziękuję Państwu”!

Przytoczyłem wypowiedź Prokuratora 
Rejonowego w Siemianowicach Ślą-
skich, p. Bogdana Kozieła, wygłoszoną 
na lutowej Sesji Rady Miasta, która była 
(Sesja, nie wypowiedź) poświęcona 
„bezpieczeństwu w naszym mieście”. 
Jak zawsze w takim przypadku swoje 
plany i dokonania prezentują zaproszeni 
na sesję szefowie instytucji odpowie-
dzialnych za porządek w mieście i bez-
pieczeństwo mieszkańców. 

Tą krótką wypowiedzią na zakoń-
czenie swojego referatu p. Proku-
rator uderzył w przysłowiowy stół 
i spowodował, że NOŻYCE SAME 
SIĘ ODEZWAŁY! A musiały się ode-
zwać bo powyższa wypowiedź doty-
czyła mojego artykułu z grudniowego 
numeru „Gazety Siemianowickiej”, pt.: 
„Rzuć kamieniem jeśli jesteś bez 
winy”. Dla przypomnienia dodam, że 
mój artykuł dotyczył polemiki z wypo-
wiedzią Z-cy Prokuratora p. D. Lendo 
w „Dzienniku Zachodnim”, który w tej 
wypowiedzi mijał się z prawdą, jak 
również polemiki z wypowiedzią p. A. 
Gościniaka i przede wszystkim nierze-
telnością redaktora Michała Tabaki.

Chaotyczność wypowiedzi prokura-
tora Bogdana Kozieła jest dla mnie zro-
zumiała bo doskonale wiem jak czyta 
się odtworzoną z taśmy wypowiedź 
„na żywo”. Nie każdy przecież jest J. 
M. Rokitą. Pierwsza część wypowiedzi 
B. Kozieła jest co najmniej dziwaczna 
a na pewno bałamutna. Bo czy aby 
miernikiem dobrych prokuratorów jest 
to, że „nie każdy Ich kocha”? Czy rze-

czywiście miernikiem jest ilość epite-
tów w korespondencji albo ilość wymie-
nianych opon? Dziwaczna teoria. A ja 
myślę, że miernikami jakości pracy pro-
kuratora jak każdego urzędnika w służ-
bie publicznej są: przestrzeganie prawa 
i nie stosowania go instrumentalnie, 
bezstronność, rzetelność, etyczność, 
moralność i parę jeszcze „niemodnych 
dzisiaj cnót”.

Autor wypowiedzi sesyjnej przyrów-
nał mój artykuł do „korespondencji, 
w której są różnego rodzaju epitety”. 
Nie będę się tłumaczył, że nie jestem 
wielbłądem, bo każdy, kto czytał mój 
artykuł i zna potoczne znaczenie słowa 
„epitet” dobrze wie, że epitetów nie 
używam a w mym artykule takowych 
nie było ani za grosz! Natomiast były 
pytania o rzetelność działań, o prawo 
jak i o prawdę. Wiem, że czasami takie 
pytania bolą! Aż korci mnie przypo-
mnieć tę „rzetelność i bezstronność” 
w wypowiedzi p. Bogdana Kozieła na 
sesji w zeszłym roku, kiedy to „wybu-
chła” tzw. afera straży miejskiej ste-
rowana przez niechcianego gościa, 
wyprowadzonego przez Straż Miej-
ską z walnego zgromadzenia jednej 
ze spółdzielń. P. Prokurator w swojej 
wypowiedzi wtedy wydał już wyrok nie 
czekając na stanowisko sądu! I mimo 
że minęło już półtora roku, sąd do tej 
pory waży winę lub niewinność ewident-
nie pomówionych wtedy strażników! 
Strażników, którzy być może przekro-
czyli swoje uprawnienia, ale chyba nie 
tak bardzo, skoro sąd musi tak długo 
i dogłębnie, w odróżnieniu od Proku-
ratora, badać sprawę. W zasadzie nie 
mam prawa i aż boję się to pisać, że p. 
Prokurator nie zna zasady, „że dopóki 
sąd nie wyda ostatecznego wyroku to 
człowiek jest niewinny”, oraz „że każdą 
wątpliwość interpretuje się na korzyść 
oskarżonego!”. Niestety zapomniał 
o tym wydając już wtedy wyrok zgodny 
z inicjatorem tej całej „afery”. No cóż 
p. Prokuratorowi bliskie jest prawo 
Kalego!

W drugiej części swojej wypowiedzi 
autor posunął się jeszcze dalej, uzna-
jąc mój polemiczny tekst za ATAK na 
Jego Wysokość Prokuratora! Dziwac-
two tej wypowiedzi polega też na tym, 
że artykuł przypisuje bezosobowemu 
Ratuszowi i siłom, knującym z jego 
otoczenia. A ten artykuł był podpisany 
przez mieszkańca Siemianowic Ślą-
skich i to z imienia i nazwiska. I autor 
o ile sobie przypominam nie powoływał 
się na relacje ze swego miejsca pracy 
czy pełnioną funkcję. Szkoda, że po tak 
długiej znajomości nie ma Pan świado-
mości, że należę do ludzi „mało stero-
walnych”. Zawsze biorę pod uwagę to, 
że osoba, z którą przyszło mi polemi-
zować ma szanse przekonania mnie 
do swoich racji albo uznać, że popeł-
niła błąd. Rzeczą ludzką jest błądzić, 
ale nieludzką jest tkwić w błędzie. 
Nie zauważyłem jednak jakiegokolwiek 

sprostowania 
w „Dzienniku 
Zachodnim”, 
że p. Lendo 
się pomylił lub 
p. redaktor 
Michał Tabaka 
p r z e k r ę c i ł 
jego słowa, przekazując je w sposób 
nieudolny. A zatem uznanie mojego 
artykułu za atak upoważnia mnie do 
przypomnienia, że „święte krowy” to 
nie ta szerokość i nie ta długość geo-
graficzna.

Szanowny Panie Prokuratorze! Zaczą-
łem pisać te „nożyce” ok. 2 tygodnie 
temu a kończę te słowa dzisiaj tj. 3 
kwietnia 2006 r. Przyznaję bez bicia, że 
może pisałbym ten tekst jeszcze dłużej 
(pisanie idzie mi ciężko, szczególnie na 
niechciany temat), ale codzienna „pra-
sówka” tak jak Pana poranna korespon-
dencja dodała mi kopa. Polecam prze-
czytanie kilku tytułów prasowych a nawet 
wystarczy tabloida Dziennik Zachodni. 
Naprawdę warto! 

Na koniec tym razem moja reflek-
sja osobista. Przez dobrych kilka (a 
może kilkanaście) lat byłem orędow-
nikiem powstania różnych instytucji 
należnych miastu na prawach powiatu, 
jakim są Siemianowice Śląskie. W tym 
Sądu i Prokuratury Rejonowej. Dlatego 
ówczesny Zarząd i Prezydent Miasta 
powierzyli mi pilotowanie działań dla 
przekształcenia Ośrodka Zamiejsco-
wego w Siemianowicach Śląskich 
Prokuratury Rejonowej w Katowicach 
w Prokuraturę Rejonową w naszym 
mieście. Jak Pan dobrze wie, wspól-
nym naszym wysiłkiem i oczywiście za 
aprobatą Rady Miasta, cel ten został 
osiągnięty. Byłbym ostatnim człowie-
kiem, który ten niepotrzebny spór, 
przeniósłby na łamy prasy. To Pański 
człowiek, nieodpowiedzialną i niepraw-
dziwą wypowiedzią, go sprowokował 
a Pan dolał oliwy do ognia. Ten arty-
kuł ma w tytule przysłowie, ale jeszcze 
jedno mi się nasuwa: MOWA JEST 
SREBREM A MILCZENIE ZŁOTEM. 
Najczęściej!

Z OSTATNIEJ 
CHWILI!

Właśnie dowiedziałem się, że nie 
wiem z czyjej inicjatywy, odbyła się nie-
formalna(?) Sesja Rady Miasta w Pro-
kuraturze Rejonowej! Wybieram jednak 
złoto by nie komentować!

Piotr Madeja 

Uderz w stół... 
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W nawiązaniu do artykułu pt.: „Bytków odetchnie” p. Z-cy 
Prezydenta Dariusza Bochenka z Gazety Siemianowickiej nr 
2(69) III 2006 nasuwa mi się parę istotnych uwag.

Chwała wszystkim ludziom dobrej woli, że po kilku-
nastu latach od „wywołania tematu” przez ówczesnego 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, wywodzącego się 
z Siemianowickiego Ruchu Samorządowego, Alojzego 
Supernoka, po wielu zabiegach, rozmowach, negocja-
cjach i interpelacjach ziszczy się przebudowa skrzyżo-
wania ulic Bohaterów Westerplatte, Bytkowskiej, Nie-
podległości i Watoły. 

Nie ma dla mnie znaczenia fakt, że inni uważający się 
za bardziej gorliwych rzeczników społeczności bytkowskiej, 

przyjaźni Bytkowowi „podkupili” ten temat i dzisiaj, gdy lada dzień mają się rozpocząć 
konkretne prace budowlane na skrzyżowaniu, sukces przypisują sobie i swoim ugrupo-
waniom. Jak zawsze sukces ma wielu ojców. Myślę, że p. Supernokowi, jako osobie 
skromnej wystarczy rola... ojca chrzestnego tego skrzyżowania.

Chciałbym aby takim samym rezultatem zakończył się inny, ważny temat pod-
noszony wielokrotnie przeze mnie a mianowicie „lewoskręt z ul. Wróblewskiego 
w ul. Grunwaldzką” jadąc od strony Katowic. Odpowiedź na ostatnią interpelację, 
z dnia 23.02.06 mnie nie satysfakcjonuje. Nie wydaje mi się, że ta sprawa wymaga 
olbrzymich kosztów, by ujmować ją aż w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym? Może 
obecny Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich a były Wiceprezydent Miasta (też 
z ramienia SRS-u) Marian Stanaszek podpowie jak udało się skromnymi fundu-
szami, na skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Wróblewskiego (na wysokości „U 
Kaczora”) wyodrębnić dodatkowy pas umożliwiający bezkolizyjny i płynny ruch „na 
kierunku” Stary Bytków i Węzłowiec.

Jerzy Becker

WYTNIJ, ZACHOWAJ!
Podręczna książka telefoniczna:

Pogotowie Ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997
Straż Miejska – 986
Pogotowie Gazowe – 992
Urząd Miasta – 7605200
Urząd Pocztowy – 2281502
PKO BP – 3580000
MOSiR Pszczelnik – 2280848
Radio-Taxi „Siemion” – 2281106
„Laura-Trans” Sp. z o. o. – 2204211
Biuro Podróży „La-Mark” – 2287688
Kawiarnia „Bohema” – 2284193
Miejski Ośrodek Kultury – 2284193
Miejska Biblioteka Publiczna – 2281329
Muzeum Miejskie – 2285080
PZU S.A. – 2283231
Telekomunikacja Polska S.A. – 2287575
Miejskie Centrum Informacji – 7653588
Pogotowie Energetyczne – 3492200
Pogotowie Wodociągowe – 2937786

PAMIĘTAJ – KIERUNEK (032)

Powiatowy Urząd Pracy – 7652945
www.pup.siemianowice.pl

ul. Wyzwolenia 17
41-103 Siemianowice Śląskie

 * tu znajdziesz aktualne oferty pracy, 
także dla osób niepełnosprawnych, oraz 
informacje o szkoleniach realizowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego 

Urząd Skarbowy – 7660870
ul. Świerczewskiego 84

41-100 Siemianowice Śląskie
* NIE ZAPOMNIJ TU ZAJRZEĆ 
PRZED KOŃCEM KWIETNIA! FISKUS 
CZEKA...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
– 2281391

www.mops.siemianowice.pl
ul. Szkolna 17

41-100 Siemianowice Śląskie
* Potrzebujesz pomocy socjalnej – MOPS 
wyciąga do Ciebie rękę. Sięgnij po nią! 

WYMIEŃ DOWÓD
JEŚLI MASZ STARY, KSIĄŻECZ-
KOWY DOWÓD OSOBISTY, WYDANY 
W OKRESIE 1992 – 1995, MUSISZ GO 
WYMIENIĆ DO KOŃCA 2006 ROKU! 
W przyszłym roku wymianie będą podle-
gać te, wydane w latach 1996 – 2000. 
Potrzebujesz kontaktu z Urzędem 
Miasta!

Ojcowie i ojciec chrzestny

Swego nie znacie?!
Wobec wrzawy medialnej, czasem 

i dyplomatycznej, wokół podawanego 
przy każdej okazji przez zachod-
nie media określenia „polskie obo-
zy śmierci”, sięgamy do kanonu lektur 
obowiązujących w polskich szkołach. 

„Nie dziesiątki tysięcy i nie setki 
tysięcy, ale miliony istnień człowieczych 
uległy przeróbce na surowiec i towar 
w POLSKICH OBOZACH ŚMIERCI. 
Oprócz szeroko znanych miejscowości, 
jak Majdanek, Oświęcim, Brzezinka, 
Treblinka, raz po raz odkrywamy nowe, 
mniej głośne”. 

Zofia Nałkowska 
„Medaliony” 

(Czytelnik, Warszawa 1978, s. 50)

v a r i a



Profilaktyka raka
Dyrekcja Szpitala Miejskiego wraz 

z kierownictwem Przychodni Specja-
listycznej w Siemianowicach Śląskich 
zapraszają do udziału w programie 
profilaktyki raka szyjki macicy, reali-
zowanego w ramach umowy z NFZ.

Kobiety urodzone w latach 1947 
– 1981, które w ostatnich 3 latach nie 
brały udziału w tego rodzaju progra-
mie, mogą zgłaszać swoje uczestnic-
two osobiście, telefonicznie lub przez 
osoby trzecie, w rejestracji Przychodni 
Specjalistycznej przy ul. 1 Maja 9. 

Numer telefonu: (032) 2282127 
oraz (032) 2283030 wew. 380. 

Redakcja informuje
W związku z redukcjami kadrowymi 

w „Gazecie Siemianowickiej” informu-
jemy, że już do najbliższego wydania 
naszej gazety będziemy przyjmować 
materiały jedynie w postaci elektronicz-
nej. Przepraszamy.

Ze sztambucha Ruty Kubac 
Jeszcze roz Wom życzymy

Pónbóczek umarł i my umrymy. Pónbó-
czek zmartwychwstoł i my zmartwychwsta-
nymy. Wiary we to wszystko piyknie Wom 
życzymy! I niych Wom na te Świynta kury 
fol jajec na kroszónki naniesom, a zające 
prezyntów przitargajóm. Niych Wom tyż 
wody we Wielkanocny Poniydziałek na 
śmiyrgust niy zabraknie. Alleluja!

Śmiej się człowieku 
Śmiej się człowieku, śmiej, bo śmiech 

to zdrowie, każdy mądry człowiek wam 
to powie.

Kto się śmieje, długo żyje, a kto długo 
żyje czasem nie ma nic do śmiechu. 

Trzy mądrości indyjskie
masz niewiele słyszeć, niewiele 

widzieć i niewiele mówić.
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Alina Kowalska: Spotykamy się tuż po 
dziecięcym festiwalu organizowanym 
w Szkole Podstawowej nr 16 na Bańgo-
wie, a firmowanym przez Towarzystwo 
Przyjaciół Siemianowic Śląskich. Czy 
Towarzystwo stawia obecnie na najmłod-
sze pokolenia siemianowiczan?

Jan Wywiórka: TPSŚ stawia na 
wszystkich. Jest organizacją otwartą na 
wszelkie inicjatywy popierające rozwój 
miasta, szczególnie na niwie kulturalno-
-społecznej. Działa już 40 lat i nadcho-
dzi czas by tych, którzy zakładali Towa-
rzystwo zastępowali młodsi. Chcemy to 
osiągnąć między innymi poprzez pracę 
szkolnych kół a to, działające na Bań-
gowie pod opieką Bożeny Siuta i Beaty 
Micke należy do najaktywniejszych. 
Cieszy mnie to szczególnie, bo do tej 
szkoły uczęszczała moja starsza córka, 
a i młodsza wkrótce pójdzie w jej ślady.

A.K.: To jakiś szczególny sentyment dla 
Bańgowa? 

J.W.: Raczej oczywisty. Mieszkam tu 
od kilkunastu lat i nie narzekam. Maluchy 

mają atrakcyjny plac zabaw, który często 
z moją Nadią odwiedzam; jest gdzie wyjść 
z psem na spacer. Zaplecze rekreacyjne, 
ze stadniną i Fazańcem tylko potwierdza, 
że to dobre miejsce do życia. 

A.K.: Niektórzy narzekają na ledwo co 
rozpoczęte prace budowlane przy fabryce 
na zapleczu osiedla.

J.W.: Proszę Pani, jeszcze się taki nie 
znalazł, żeby wszystkim dogodził. Myślę, 
że te opinie się zmienią, gdy park prze-
mysłowy powstający za rzeką, za torami, 
a więc wcale nie tak „pod nosem” zostanie 
ukończony a działające tam firmy zatrud-
nią pierwszych mieszkańców osiedla. 

A.K.: Rozumiem, że jest Pan zdania, 
iż obecne władze miasta są przyjaciółmi 
Siemianowic?

J.W.: Jak najbardziej. Nie mówiąc 
o formalnych związkach, typu człon-
kostwo w TPSŚ, ta inicjatywa, o której 
przed chwilą mówiliśmy jest tego najlep-
szym przykładem. Przy okazji, chyba nie 
zdradzę tajemnicy jeśli powiem, że dzięki 

staraniom prezy-
denta Zbigniewa 
P. Szandara, 
Rady Miasta 
i Muzeum Miej-
skiego, kościół bańgowski pw. św. Jana 
Sarkandra wkrótce zostanie upięk-
szony witrażem wartości kilkudziesięciu 
tysięcy złotych właśnie z fundacji miasta. 
W ogóle byłoby dobrze dla Siemianowic, 
by obecne władze samorządowe przedłu-
żyły swą kadencję w wyniku zbliżających 
się wyborów.

A.K.: Co można w takim razie zrobić 
w tym najszczęśliwszym miejscu Siemia-
nowic, by ludziom żyło się jeszcze lepiej?

J.W.: Nieustannym problemem są miej-
sca parkingowe. Zgrozę budzą konstruk-
cje nieukończonej inwestycji koło szkoły. 
Teren niby ma właściciela prywatnego, 
ale on jedynie postawił prowizoryczne 
ogrodzenie, którego już właściwie nie 
ma. Miejsce stanowi zagrożenie dla mło-
dzieży organizującej sobie tu imprezy 
przy piwku. Monity w tych sprawach 
mogą tylko pomóc. 

Na terenie 
Siemianowic Śl. 
kopalnia posiada 
337 mieszkań, 
z czego jedy-
nie budynki przy 
ul. Krupanka 23 
– 29 mają ure-
gulowany stan 
prawny. Wkrótce 
budynki te 

zostaną przekazane SM Michał. Pozo-
stałe znajdują się na gruntach, do których 
prawa nie zostały przeniesione na kopal-
nię. Kopalnia uzyskała decyzje uwłasz-
czeniowe na wszystkie nieruchomości 
mieszkalne, poza budynkiem przy ul. 
Pstrowskiego 2. Wielce niepomyślny dla 
procedury przenoszenia praw do nieru-
chomości na kopalnię okazał się fakt połą-
czenia Rudzkiej Spółki Węglowej z Kom-
panią Węglową. Kopalnia wielokrotnie 
wzywała Kompanię do zawarcia umowy 
przeniesienia praw, łącznie z interwen-
cją w Ministerstwie Gospodarki. Obecnie 
zostały złożone wnioski do sądu o wpis 
w księgach wieczystych prawa użytko-
wania gruntu oraz własności budynków 
na rzecz kopalni. W dalszej kolejności 
zostaną podjęte inne, prawem nakazane 

kroki, ze względu na skomplikowaną pro-
cedurę, rozciągnięte w czasie. 

Przedstawione okoliczności pozwalają 
na następujące wnioski: 

– najemcy lokali mieszkalnych mogą 
być spokojni, że będą mogli nabyć miesz-
kania na zasadach preferencyjnych,

– kopalnia nie jest w stanie określić 
przewidywanego terminu sprzedaży 
mieszkań,

– nie można stwierdzić, kto będzie 
podmiotem sprzedającym mieszkania, 

– jedyną nieruchomością o nieuregulo-
wanym stanie prawnym jest budynek przy 
ul. Pstrowskiego 2. Zasadnicza jego część 
jest na działce prywatnej. W celu uregu-
lowania stanu prawnego jest konieczne 
postępowanie sądowe. 

Wydział Gospodarki Mieniem UM wyja-
śnił, jakie działania winna podjąć kopal-
nia, celem uzyskania prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości obejmującej 
działki zabudowane częścią budynku 
o adresie Pstrowskiego 2. Starosta może 
zbyć, za zgodą wojewody, tylko te nieru-
chomości, które należą do skarbu pań-
stwa. Przedmiotowa nieruchomość grun-
towa w większej części stanowi własność 
osób fizycznych, zatem nie należy do 
zasobów skarbu państwa. Dopóki kopal-

nia nie nabędzie tej części, a następnie 
nie zrzeknie się prawa własności na rzecz 
skarbu państwa, starosta nie będzie mógł 
podjąć żadnych działań. 

Powyżej poruszone tematy, w zakresie 
uwłaszczenia niektórych nieruchomości 
w rejonie ulic: Jana Pawła II, Pstrow-
skiego i Michałkowickiej są dla mieszkań-
ców tej dzielnicy bardzo ważne, ponieważ 
od dłuższego już czasu walczą oni o to, 
aby była w końcu stwierdzona możliwość 
wykupu zajmowanych przez nich miesz-
kań na własność. 

Mam nadzieję, że finał tej tak trudnej 
sprawy znajdzie pozytywne rozwiąza-
nie dla mieszkańców tej górniczej dziel-
nicy, która w okresie prosperity dawała 
z siebie wszystko, poświęcając swój czas 
w soboty, niedziele i święta dla dobra 
kopalni i całego kraju. 

Powyższy artykuł powstał na podstawie 
informacji uzyskanej u pełnomocnika syn-
dyka, p. Barbary Kornobis i naczelnika 
Jana Szwachuły. 

PRZYJACIEL BAŃGOWA
Z zastępcą przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic Śląskich,

Janem Wywiórką rozmawia Alina Kowalska

INTERWENCJE NASZYCH RADNYCH 
FRANCISZEK RZEPCZYK 

w sprawie mieszkań zakładowych KWK Siemianowice 
ZG Rozalia Sp. z o. o. w upadłości
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Dokończenie ze str. 9

50-lecie małżeństwa świętowali: Stefania i Karol Ciołek, 
Irena i Jan Krystjan, Maria i Tadeusz Nowiccy, Sonia i Robert 
Stopa, Krystyna i Marian Wojciechowscy, Łucja i Jerzy Wyra, 

Wanda i Jan Zagórowicz, Rita i Hubert Cypa, Elżbieta i Paweł 
Wichary oraz Elżbieta i Bernard Chrobok. 

Helena i Paweł Kopikowscy obchodzili „diamentowe gody”. 

Jubilatom życzymy wszelkiej pomyślności!   
www.siemianowice.pl

 
 

„Siedzi baba na kościele,
Liczy jajka na wesele,
Przyszedł dziad, jajka zjadł,
Baba pękła, a on spadł.”

Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Sie-
mianowic Śląskich, działające przy Szkole 
Podstawowej nr 16 w Siemianowicach Ślą-
skich, zorganizowało II Międzyszkolny Festi-
wal Regionalny dla klas I – III pod hasłem 
„Dawne gry i zabawy na Śląsku”.

Jednym z punktów festiwalu była wystawa 
prac plastycznych, z których najlepsze oka-
zały się rysunki: Pawła Dworczyka, Pawła 
i Tomka Przondziono oraz Krzysztofa 
Siuty. Gośćmi imprezy byli znani regio-
nalni twórcy – z Siemianowic: Ruta Kubac 
i z Żywca: Jacenty Ignatowicz. W wyniku 
przeprowadzenia wszystkich konkurencji 
festiwalu okazało się, że tradycja śląska 
jest najlepiej pielęgnowana w Szkole Pod-
stawowej nr 4. Drugie miejsce przypa-
dło Szkole Podstawowej nr 16 a trzecie 
– Szkole Podstawowej nr 11.

www.siemianowice.pl

Złote i diamentowe gody

Regionalnie, 
po śląsku

SUBIEKTYWNA KRONIKA 
WYDARZEŃ
Mamy brąz w piłce

„Inpuls – Alpol” Siemianowice Śląskie zajął trzecie miejsce w rozgrywkach pierw-
szej ligi futsalu. Po kilkunastu latach przerwy siemianowicka drużyna stanęła na 
podium w kategorii seniorów w grach zespołowych. Gratulujemy!

Nowy prezes 
OSP

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Siemiano-
wicach Śląskich w 130 
roku swej działalno-
ści wybrała nowego 
prezesa. Został nim 
znany w mieście przed-
siębiorca, Stanisław 
Kawalec (na załączonej 
fotografii – w środku). 
Życzymy powodzenia!
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7.03.2006 r. Wydział Zarządzania Kry-
zysowego i Ochrony Ludności w Sie-
mianowicach Śląskich zorganizował pod 
patronatem Prezydenta Miasta Zbi-
gniewa Pawła Szandara konferencję 
nt. Tworzenie powiatowego systemu 
pomocy ofiarom przemocy i ich rodzinom, 
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących MERITUM. W konferencji 
wzięli także udział przedstawiciele Sie-
mianowickiego Stowarzyszenia Absty-
nentów „Wzajemna Pomoc” w osobach 
Prezesa Zygmunta Jurowca i p. mgr 
Anety Kurzawa. Stowarzyszenie nasze 
już trzeci rok prowadzi na swoim tere-
nie Punkt Interwencji Kryzysowej, gdzie 
pomoc mogą uzyskać ludzie w różnego 
rodzaju kryzysie, między innymi ofiary
przemocy domowej. 

S. S. A. „Wzajemna Pomoc” działa od 
13 lat. Mieści się przy ulicy Pszczelniczej 
10. Główne cele które realizujemy to: 
działanie na rzecz osób uzależnionych 
w okresie abstynencji oraz osób współ-
uzależnionych, pomoc osobom dotknię-
tym przemocą w rodzinie oraz różnymi 
zdarzeniami losowymi, wyprowadzanie 
z sytuacji kryzysowych i bezdomności.

Na początku nasza działalność skie-
rowana była głównie do osób z pro-
blemem alkoholowym oraz ich rodzin. 
Nasze doświadczenia pokazały, iż 
trzeba stworzyć bezpieczne miejsce 
dla ludzi dotkniętych przemocą w rodzi-
nie. Wówczas zrodził się pomysł utwo-
rzenia Punktu Interwencji Kryzysowej. 
W 2004 roku wystąpiliśmy do władz 
miasta z programem utworzenia PIK 
dla mieszkańców Siemianowic Śl. Od 
1 marca 2004 r. rozpoczął się kolejny 
kierunek działalności Stowarzyszenia. 
Przy pomocy członków Stowarzysze-
nia zostały zaadaptowane pomieszcze-
nia na sypialnię (dla 5 osób), miejsce 
kąpielowe oraz odpowiednio wypo-
sażoną kuchnię, a następnie od listo-
pada 2004 r. PIK został powiększony 
do 12 miejsc noclegowych. Dzięki 
temu powstała możliwość niesienia 
pomocy osobom dotkniętym prze-
mocą: fizyczną, psychiczną, seksualną 
i materialną – przede wszystkim dla 
kobiet, kobiet z dziećmi, które szukały 
schronienia przed sprawcą przemocy. 
W dalszej części swoje tymczasowe 
lokum znaleźli tu bezdomni – pocho-

dzący z różnych sytuacji kryzysowych 
lub zdarzeń losowych. Okazało się, 
że miasto Siemianowice Śl. bardzo 
potrzebuje takiej placówki. 

Większość kobiet korzystających 
z pomocy PIK to kobiety z dziećmi, 
które z powodu konfliktów z partnerem 
dopuszczającym się aktów przemocy, 
uciekają z dotychczasowego miejsca 
zamieszkania. Zostają pozbawione 
domu, środków do życia i w tym wła-
śnie momencie zaczyna się sytuacja 
kryzysowa. Osoba taka otrzymuje 
przy pierwszym kontakcie schronienie 
i słowa pocieszenia. Najistotniejszą 
kwestią jest wówczas poczucie bez-
pieczeństwa, które jej zapewniamy już 
poprzez sam fakt izolacji od sprawcy. 
W dalszej kolejności, kiedy już pod-
opieczna może i chce rozmawiać 
o swoim problemie stopniowo zaczy-
namy z nią pracę terapeutyczną, akty-
wizujemy ją zawodowo, a także kieru-
jemy do instytucji, które mogą zaofero-
wać jej pomoc odmienną od naszej lub 
przekraczającą nasze kompetencje. 
Unikamy przy tym narzucania sposobu 
postępowania w danej sprawie. To 
ofiara przemocy sama musi rozwiązać 
swój problem i samodzielnie podejmo-
wać decyzje w swojej sprawie. 

Osoby przebywające w PIK oraz 
borykający się z różnego rodzaju pro-
blemami mieszkańcy naszego miasta 
mogą bezpłatnie korzystać z porad 
i konsultacji terapeutycznych, praw-
nych, a także uzyskać informacje zwią-
zane z przeciwdziałaniem przemocy, 
chorobie alkoholowej. Jesteśmy punk-
tem który działa całodobowo, w związku 
z czym zatrudniamy nocnych dyżur-
nych, którzy udzielają informacji tele-
fonicznych, dbają o bezpieczeństwo 
podopiecznych PIK, a także przyjmują 
osoby potrzebujące pomocy w godzi-
nach nocnych. Pracownicy PIK posia-
dają odpowiednie kwalifikacje i predys-
pozycje psychofizyczne a także duże 
doświadczenie. Od początku działalno-
ści PIK z porad skorzystało 278 osób, 
a z pomocy doraźnej łącznie z pobytem 
75 osób. 

Na terenie naszej placówki prowa-
dzona jest świetlica środowiskowa dla 
dzieci i młodzieży. Przypuszczamy, że 
niektóre dzieci biorące udział w zajęciach 

zetknęły się 
ze zjawiskiem 
p r z e m o c y 
i alkoholizmu 
we własnych 
rodzinach. 

Próba stwo-
rzenia „Powia-
towego sys-
temu pomocy 
ofiarom i ich 
rodzinom” w naszym przekonaniu jest 
całkowicie uzasadniona i konieczna. 
Przemawia za tym między innymi fakt, 
że generalnie rzecz biorąc, przemoc nie 
jest rejestrowana i trudna do wykrycia. 
Konieczne wydaje się prowadzenie róż-
nych kampanii, akcji wśród mieszkań-
ców Siemianowic Śl. W celu uświado-
mienia ich o istniejącym zjawisku prze-
mocy w rodzinie i moralnym obowiązku 
każdego o zgłaszaniu takich przypad-
ków. Uważamy, że trafne było powołanie 
przez Prezydenta Miasta koordynatora 
ds. rozwiązywania problemów patologii 
społecznej w osobie mgr Kingi Hamery.

Naszym zdaniem w mieście powi-
nien zostać powołany Powiatowy Sztab 
Przeciwdziałaniu Zjawiskom Przemocy. 
Głównym zadaniem tego Sztabu byłaby 
koordynacja działań. Pomoc ofiarom
przemocy winna być przyśpieszona 
w takich sytuacjach jak: przyznanie 
świadczeń socjalnych, separacja lub 
rozwód, przyznanie mieszkania. Uwa-
żamy, że Sztab w swoich działaniach 
w ramach systemu przeciwdziałania 
i pomocy ofiarom przemocy winien kie-
rować się naczelną zasadą: aby ofiara
nie czuła się izolowana społecznie, zaś 
sprawca nie czuł się bezkarny. Jest 
jeszcze jedna uwaga, a może najważ-
niejsza: przy udzielaniu pomocy nie 
naruszając przepisów obowiązującego 
prawa, należy ofierze okazać bardzo 
dużo wyrozumiałości i serca. 

 Zygmunt Jurowiec
Prezes S.S.A. „Wzajemna Pomoc”

Radny Rady Miasta

„Wzajemna Pomoc” w powiatowym systemie 
pomocy ofiarom przemocy i ich rodzinom

Siemianowickie Stowarzyszenie Abstynentów

WZAJEMNA POMOC
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Pszczelnicza 10,

tel. 762-80-91
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Nie zamie-
rzam zostać 
k s i ę d z e m 
– oświadczył 
w młodości 
Karol Woj-
tyła, moim 
życiem jest 
teatr. Kilka-
dziesiąt lat 
później, 16 
października 
1978 r. ten 

sam człowiek został 264 papieżem.
Na krótko przed wyjazdem na kon-

klawe do Rzymu jedna z sióstr zakon-
nych zagadnęła kardynała Wojtyłę – Nie 
wiem, czego mam życzyć eminencji: by 
powrócił, albo tam pozostał. Na te słowa 
kardynał Wojtyła z powagą odpowiada 
– Jedynie Bóg wie wszystko o naszym 
życiu, Jemu trzeba zawierzyć.

Będąc już na miejscu, w Rzymie, wraz 
z kardynałem Wiednia Franzem Konin-
giem (który w wyborze Karola Wojtyły na 
papieża odegrał znaczącą rolę) wybrał 
się na kawę do jednej z rzymskich 
restauracji. Jadąc taksówką kardynał 
Koning miał wypowiedzieć do kierowcy 
słowa – Jedź tylko ostrożnie, bo wie-
ziesz przyszłego papieża.

W sobotę 14 października rozpo-
częło się konklawe. Kardynałowi 
Wojtyle przydzielono pokój, a raczej 
celę o numerze 91. Żelazne łóżko, 
prosty stół i krzesło, miednica na 
wodę i dzbanek – to całe wyposa-
żenie pokoju. Jakby tego było mało 
to jeszcze okna zabite deskami, aby 
kardynałowie uczestniczący w kon-
klawe nie mieli kontaktu ze światem.

W niedzielę 15 października 111 kar-
dynałów rozpoczyna obrady; zaczy-
nają się głosowania, każdego dnia po 
cztery. Wśród kandydatów przeważają 
włoskie nazwiska, bo przecież nikt nie 
przypuszczał, że może być inaczej. 
Jednak żaden z kandydatów nie otrzy-
mał wymaganych 75 głosów. W pierw-
szym głosowaniu kardynał Wojtyła 
otrzymał ich zaledwie pięć. Tak więc 
z komina Kaplicy Sykstyńskiej ukazuje 
się czarny dym – na znak, że wybór 
nie został dokonany.

Teraz do „działania” przystępuje 
wspomniany wcześniej kardynał 
Koning. Rozpoczyna on kampanię 
na rzecz kardynała Wojtyły. Podkre-
śla jego zalety jako doświadczonego 

duszpasterza, kontynuatora Soboru 
Watykańskiego II, humanistycznego 
umysłu, młodego wiekiem, znawcy 
języków obcych.

 Nazajutrz już wiadomo, że uważani 
za faworytów Włosi nie mają szans, 
zaś wzrasta poparcie dla Wojtyły. 
Zaskoczony tym obrotem sprawy 
kardynał z Krakowa prze-
prowadza rozmowę 
z prymasem Wyszyń-
skim. Z ust prymasa 
padają słowa - 
Jeśli cię wybiorą, 
musisz przy-
jąć dla dobra 
Kościoła, dla 
Polski. Krótko 
przed godziną 
17.00 roz-
poczyna się 
kolejne, 8 
głosowanie. 
O k a z u j e 

się, że poparcie dla kardynała Wojtyły 
wzrasta. Po przeliczeniu głosów zostaje 
przedstawiony wynik głosowania – kar-
dynał Karol Wojtyła otrzymał… 94 głosy 
poparcia. Po chwili słyszy zapytanie 
kardynała kamerlinga – Czy zgadzasz 
się?, na które spokojnie odpowiada 
– W posłuszeństwie wiary, wobec Chry-
stusa, mojego Pana, zawierzając Matce 
Chrystusa i Kościoła, świadom wszelkich 
trudności – przyjmuję.

Następnie udał się do „białego” pokoju, 
gdzie były przygotowane szaty papie-
skie w trzech rozmiarach. Wysporto-
wany kardynał wybiera rozmiar najwięk-
szy (180 cm.). Po krótkiej modlitwie, na 
której zawierza Maryi w słowach TOTUS 
TUUS – cały Twój, udziela pierwszego 
błogosławieństwa z balkonu bazyliki św. 
Piotra jako papież Jan Paweł II.

Rozpoczął się trwający prawie 27 lat 
pontyfikat.

SANTO SUBITO!
ŚWIĘTY NATYCHMIAST!

„Przecież nie cały umieram. To, co we 
mnie niezniszczalne trwa”.

Po wielkim pontyfikacie 
Wielkiego Papieża nad-
szedł dla całego świata, 
a szczególnie dla nas Pola-
ków bardzo smutny dzień 

– 2 kwietnia 2005 r. – dzień 
śmierci Jana Pawła II.

Uświadomiłem sobie, że 
podczas 27 lat pontyfikatu 
miałem okazję wielokrotnie 
spotkać się z Papieżem. 
Okazją do tego były Jego 

pielgrzymki do kraju oraz 
udział w audiencji w Watyka-

nie. Wspomnieniem z tej ostatniej 
chciałbym się podzielić.

Był maj 1996 r. Wraz z młodzieżą 
Szkoły Podstawowej nr 2 przebywałem 
we Włoszech na obozie sportowym. 

Jednym z punktów pobytu na ziemi 
włoskiej był udział w audiencji 
generalnej na Placu św. Piotra. 
Dzięki ks. Arkadiuszowi Wuwe-

rowi, który wówczas studiował 
w Rzymie, otrzymaliśmy wej-

ściówki do jednego z pierwszych 
sektorów. Mimo że audiencja 
rozpoczynała się w południe, to 

na Placu św. Piotra zjawiliśmy się już 
o wiele wcześniej. Wreszcie nadeszła 
godzina rozpoczęcia audiencji. Ojciec 
św. wjechał na Plac w swoim papa-
mobilu, przejeżdżając pomiędzy sek-
torami. Jednym z pierwszych miejsc, 
w którym się zatrzymał był sektor zaj-
mowany między innymi przez naszą 
grupę. Jakie wielkie szczęście stało się 
naszym udziałem! Jak wielka radość 
zabiła w naszych sercach, kiedy mogli-
śmy dotknąć dłoni Wielkiego Papieża 
i otrzymać Jego błogosławieństwo. Na 
zawsze zachowam w mojej pamięci te 
chwile spędzone na Placu św. Piotra, 
blisko Ojca św., Jego życzliwość do 
wszystkich i każdego z osobna.

 Dzisiaj Go już nie ma. Nie przyjmie 
nas na audiencji. Nie przemówi do nas, 
nie pojawi się w oknie apartamentów 
papieskich. Jednak Jego obecność 
czujemy cały czas. On patrzy na nas 
z okna niebieskich apartamentów swo-
jego Ojca, podpowiada nam, co mamy 
i jak mamy czynić, by nie zawieść Jego 
zaufania. Cały czas od śmierci, aż do 
pogrzebu był czasem wielkich rekolek-
cji, czasem, kiedy spotykaliśmy się na 
nabożeństwach, apelu jasnogórskim 
i modlitwach za Wielkiego Papieża, 
Jego Pontyfikat. Wspomnieć tu należy 
o tłumie osób, które spotkały się na 

w kinach od 3 marca
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Wśród wielu imprez okolicznościowych, jedna zwróciła szczególną uwagę. 
W Klubie Abstynenta „Szafran” wystawionych zostało 650 książek związanych 

z osobą Jana Pawła II. Właścicielem 
kolekcji, ponoć największego tego 
typu prywatnego zbioru jest Henryk 
Cymbała.

ul. Jana Pawła II w naszym 
mieście, aby w przeddzień 
pogrzebu oddać hołd Ojcu św. 
przez zapalenie zniczy. Także 
w dniu pogrzebu tysiące osób 
wyruszyły w Białym Marszu 
ulicami naszego miasta, aby 
w michałkowickim kościele 
dziękować Bogu za Papieża 
Polaka i Jego pontyfikat.

Santo subito! Święty natych-
miast! – krzyczały miliony 
wiernych zgromadzone na 
ceremoniach pogrzebowych 
w Rzymie. Jakże to piękne 
świadectwo wystawione Temu, 
który swoim życiem, swoją 
posługą, swoim oddaniem 
i cierpieniem dał świadectwo 
autentycznej świętości.

Ojcze Święty, dziękujemy 
Ci za to i wierzymy, że spo-
tkamy się w domu naszego 
Ojca. Dlatego mówimy Ci – Do 
zobaczenia! 

Grzegorz Jurkiewicz 
(także autor tekstu „Habemus 

Papam...”)
wykorzystano fragmenty Testamentu 

Ojca św., fragmenty książki „Wielki Papież” 
i internet Przeczytać Papieża

„Kiedy się tę książkę czyta, ogarnia 
zgroza” (z recenzji)

„Jest to obraz o wielkim człowieku, 
który nauczył nas, szczególnie swoją 
ostatnią katechezą milczenia, że nie ma 
prawdziwego szczęścia poza tym, które 
każe na siebie czekać i długo zapowiada 
swoje przyjście” (z recenzji)



Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
powstał na bazie byłego Oddziału Lecze-
nia Oparzeń, na IV piętrze ówczesnego 
Szpitala Miejskiego nr 2 w Siemianowi-
cach Śląskich przy ul. 1 Maja 9, gdy Cen-
trum Leczenia Oparzeń rozpoczęło swoją 
działalność. Pozostawiona baza łóżkowa 
po Oddziale Leczenia Oparzeń została 
zagospodarowana dla Oddziału Rehabili-
tacji Narządu Ruchu, pod kierownictwem 
lek. med. Zygmunta Klosy oraz Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, kierowa-
nego przez mgr Teresę Sowińską.

Powołanie do życia zakładu spowodo-
wało równocześnie rozpoczęcie działań 
zmierzających do usamodzielnienia się 
jednostki. Prace formalnoprawne zwią-

zane z wydzieleniem zakładu ze struktur 
ówczesnego Samodzielnego Publicz-
nego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowot-
nej i jego usamodzielnieniem trwały do 
01-05-2001 r., kiedy to wpisem do Kra-
jowego Rejestru Sądowego zakończono 
drogę formalnoprawną.

Zakład otrzymał status jednostki samo-
dzielnej, w pełnym tego słowa znaczeniu. 
I tak z dniem 01-05-2001 roku Samodzielny 
Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
rozpoczął działalność na własny rachunek. 

Pracujemy nieprzerwanie już 5 lat. W tym 
czasie zakład zmienił swoją siedzibę. Obec-
nie zajmujemy część budynku byłego Szpi-
tala Miejskiego nr 1 w Siemianowicach Ślą-
skich przy ul. Jana Pawła II 1 A.

Po przeprowadzeniu remontu i dosto-
sowaniu bazy na potrzeby zakładu opieki 
długoterminowej w grudniu 2003 r. prze-
prowadziliśmy się do nowej siedziby. 

Zakład ma 35 łóżek ulokowanych na dwóch 
kondygnacjach, sale chorych są monitoro-
wane, dostosowane dla niepełnosprawnych 
i przewlekle chorych, bowiem takimi pacjen-
tami się zajmujemy. Nasi pacjenci to osoby 
o dużym deficycie w zakresie samoopieki, 

którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować, 
a rodziny lub opiekunowie są opiekuńczo 
niewydolni. Świadczymy usługi medyczne 
w zakresie pielęgnacji, opieki, rehabilita-
cji. Zapewniamy również nadzór lekarski 
i kontynuację leczenia farmakologicznego 
i dietetycznego. Zakład jest także jednostką 
dydaktyczną dla studentów Śląskiej Akade-
mii Medycznej w Katowicach. 

W okresie 5-letniej samodzielności 
z naszych usług skorzystało 460 pacjentów, 
głównie mieszkańców naszego miasta, ale 
nie tylko. Mieszkańcy innych miast mogą 
również liczyć na naszą pomoc. 

Potrzeby w zakresie opieki długotermino-
wej są duże. Transformacja ustrojowa kraju 
wymusiła zmianę stylu naszego codziennego 
życia. Rodziny wielopokoleniowe zamieszku-
jące wspólnie, opiekowały się swoimi bliskimi 
– ale to już przeszłość. Teraźniejszość coraz 
częściej wymaga od nas dyspozycyjności 
w pracy zawodowej, stajemy więc przed pro-
blemem opieki nad najbliższymi. Dobrze się 
stało, że w całym systemie opieki zdrowotnej 
w naszym mieście znalazł się zakład opieki 
długoterminowej – Samodzielny Publiczny 
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.

 W michałkowickim „Zameczku” odbyła 
się konferencja naukowo-dydaktyczna na 
temat Rola nauczyciela w rozwijaniu wiedzy 
o własnym regionie i jego kulturze. Jej 
organizatorami byli doradcy metodyczni, 
Muzeum Miejskie oraz Wydział Edukacji 
w Siemianowicach Śl. Patronat honorowy 
objęło Górnośląskie Towarzystwo Nauk im. 
W. Roździeńskiego w Katowicach. Uczest-
nikami konferencji byli przede wszystkim 
nauczyciele wszystkich etapów kształce-
nia z Siemianowic Śl. oraz miast sąsia-
dujących – Chorzowa i Świętochłowic. Na 
konferencję zaproszono przedstawicieli 
Śląskiego Kuratorium Oświaty, Urzędu 
Marszałkowskiego, Wydziałów Edukacji 
z Chorzowa i Świętochłowic, władz samo-
rządowych oraz Urzędu Miasta Siemia-
nowic Śl. Gośćmi konferencji byli również 
przedstawiciele instytucji kulturalno- oświa-
towych z naszego województwa. 

Program konferencji składał się 
z dwóch części – wykładowej i warszta-
towej. Wzbogacono go występami dzieci 
z Przedszkola nr 20 „Zielona Kraina” i mło-
dzieży z Gimnazjum nr 3 im. W. Korfan-
tego z Siemianowic Śl. W części wykłado-
wej z referatami wystąpili: Józef Śliwiok, 
Ewa Kosowska, Zdzisław Janeczek, 
Zbigniew Paweł Szandar, Krystyna 

Dyba, ks. Stanisław Puchała, Damian 
Adamczyk, Krystian Hadasz.

Druga część konferencji przezna-
czona była na warsztaty metodyczne 
dla nauczycieli. Poprowadzone były 
one w trzech grupach: Nauka wybra-
nych tańców śląskich (Beata Wapińska 
i Grażyna Salata), Edukacja regionalna 
w praktyce szkolnej (Joanna Grajewska-
-Wróbel i Beata Faszyńska-Adamczak), 
Edukacja regionalna w praktyce szkolnej 
(Iwona Materny i Grażyna Zielińska). 

Podczas warsztatów metodycznych 
nauczyciele mieli okazję zdobyć umie-
jętności praktyczne, w postaci nauki 
wybranych tańców śląskich, prowadzenia 
przykładowych zajęć z zakresu edukacji 
regionalnej na lekcjach języka polskiego, 
historii, wiedzy o społeczeństwie.

Konferencji towarzyszyła wystawa prac 
(związanych tematycznie z Siemianowi-
cami Śl.) młodzieży z Gimnazjum nr 2 oraz 
prezentacja zdjęć ilustrujących działania 
z zakresu edukacji regionalnej z dziećmi 
i nauczycielami. W salach, w których 
odbywały się warsztaty metodyczne 
zaprezentowano literaturę naukową zwią-
zaną z tematem konferencji. 

Nauczyciele uczestniczący w spotkaniu 
mogli zakupić materiały edukacyjne, ofe-
rowane przez RODN „WOM” w Katowi-
cach oraz Górnośląski Park Etnograficzny 
w Chorzowie. Organizatorzy zadbali nie tylko 
o strawę duchową. W trakcie przerw uczest-
nicy mogli częstować się śląskimi wypie-
kami i potrawami, które przygotował wraz ze 
swoimi pracownikami kierownik Domu Tech-
nika Zameczek, Jan Ostrowski. 

Pragniemy zaznaczyć, że głównymi 
sponsorami przedsięwzięcia byli: Sopoc-
kie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia 

S.A. oddział Siemianowice Śl., Urząd 
Miasta i Muzeum Miejskie w Siemianowi-
cach Śl. Dzięki sponsorom wszyscy uczest-
nicy konferencji otrzymali materiały promu-
jące nasze miasto i województwo śląskie. 
Ksiądz prałat Stanisław Puchała ofiarował 
wszystkim obecnym folder na temat Kate-
dry Chrystusa Króla, a Górnośląski Park 
Etnograficzny przekazał uczestnikom infor-
mator na temat własnej działalności edu-
kacyjnej. Wszystkie materiały mogą zostać 
wykorzystane przez nauczycieli w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym. 

 Głównych organizatorów konferencji 
wspomagali doradcy metodyczni oraz 
młodzież z Gimnazjum nr 2. 

 Za pośrednictwem „Gazety Siemiano-
wickiej” organizatorzy konferencji serdecz-
nie dziękują: wykładowcom – za ciekawe 
referaty, prowadzącym warsztaty meto-
dyczne – za zaangażowanie i praktyczne 
wskazówki, uczestnikom – za liczne przy-
bycie i aktywność na warsztatach, spon-
sorom – za cierpliwość i sfinansowanie 
spotkania. Bardzo dziękujemy wszystkim 
osobom, które wspomagały nas w organi-
zacji naszego przedsięwzięcia. 

 Grażyna Salata
 Beata Faszyńska-Adamczak

Foto: Janina Waszczuk

Teresa Sowińska – Dyrektor SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU 
PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 

prezentuje swoją placówkę z okazji 5-lecia

 Rola 
nauczyciela
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Podczas wyjazdu profilaktycznego
na Stożek, który był realizowany przez 
Ochotniczy Hufiec Pracy 12-1 w Sie-
mianowicach Śląskich, powstał pomysł, 
aby wspólnie napisać projekt zgodny 
z naszymi zainteresowaniami i potrze-
bami. Po powrocie z wyjazdu kontynu-
owaliśmy prace nad projektem i...

Gdy nasz projekt „Dajmy sobie szansę” 
otrzymał dofinansowanie ze Wspólnoty
Europejskiej w ramach Programu Mło-
dzież, naszą radość tłumił strach i prze-
rażenie oraz ciągle powracające pytanie: 
czy damy radę zrealizować postawione 
w nim wszystkie cele?

Mieliśmy dwanaście miesięcy (tyle trwał 
projekt; od 31.01.2005 r. do 31.01.2006 r.), 
by się o tym przekonać. Dzisiaj z pełną 
świadomością i odpowiedzialnością 
możemy powiedzieć: udało się, daliśmy 
sobie radę! 

Realizując projekt zdobywaliśmy 
doświadczenia w nieznanych nam dotąd 
obszarach i przełamywaliśmy bariery, które 
napotykaliśmy w kontaktach z uczestnikami 
tegoż projektu. Przełomowym i ważnym 
wydarzeniem dla realizacji projektu było 
zaproszenie do współpracy dzieci i mło-

dzieży niepełnosprawnej z Zespołu Szkół 
Specjalnych w Siemianowicach Śląskich. 
Przełamywanie barier w kontaktach ze 
„sprawnymi inaczej” – to priorytetowe zało-
żenie naszego przedsięwzięcia obok prze-
łamywania barier we własnej psychice. 
Wzbudzenie wiary we własne możliwo-
ści i umiejętności, danie sobie po prostu 
szansy, by udowodnić, że nie jest się naj-
gorszym – oto cele naszego projektu.

Młodzież, która zgłosiła się do realizacji 
tego projektu, uczestnicy Ochotniczego 
Hufca Pracy 12-1 w Siemianowicach Ślą-
skich, uczniowie Gimnazjum dla Doro-
słych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych, takiej szansy najczęściej 
sobie nie dawała. Korzenie ich negaty-

wizmu sięgają zarówno domu rodzin-
nego, często dysfunkcyjnego, jak rów-
nież złych doświadczeń wyniesionych ze 
szkół macierzystych. Tam byli zawsze „na 
końcu” hierarchii klasowej, często pomijani 
i zawsze z łatką klasowego nieudacznika, 
awanturnika, błazna lub kozła ofiarnego.
Udział w tym projekcie dał im szansę na 
podniesienie swojej samooceny i uwie-
rzenie we własne możliwości. Począt-
kowa nieufność w podejmowaniu wspól-
nych działań z czasem przerodziła się 
w zapał i chęć tworzenia czegoś nowego 
oraz uczestniczenia w czymś nieznanym. 
Bogactwo zdobywanych przez młodzież 
doświadczeń utwierdzało ich, że oni też 
„coś potrafią” zrobić i chętnie to czynili.

Zajęcia sportowe na ściance wspinacz-
kowej sprawiły, że wielu z młodych ludzi 
odkryło w sobie ducha sportowego, który był 
także widoczny w czasie zajęć na basenie. 
Ale sport to nie wszystko. W czasie warsz-
tatów plastycznych okazało się, że wśród 
młodzieży są prawdziwi artyści. Każdy z nich 
preferował inny styl, dzięki czemu mogliśmy 
podziwiać przepiękne szkice ołówkiem, 
akwarele czy graffitti. Inni połknęli natomiast
bakcyla dziennikarskiego i z notatnikiem 

w ręku pytali, szukali informacji o ludziach 
i miejscach, do których dotarliśmy, by swoje 
relacje umieścić w wydawanej co miesiąc 
gazetce. Połączenie sztuki pisania ze sztuką 
artystycznego obrazowania dało wspaniały 
efekt w postaci kroniki dokumentującej 
przebieg trwania projektu. Najobszerniejsze 
w niej relacje dotyczą wyjazdów jedno- i kil-
kudniowych, których w czasie trwania pro-
jektu było wiele. Zaczęliśmy od „naszej małej 
Ojczyzny”, czyli Śląska. Przewędrowaliśmy 
szlakiem Korfantego, przypominając najważ-
niejsze wydarzenia historyczne. Odwiedzi-
liśmy Muzeum Miejskie w Siemianowicach 
Śląskich oraz Muzeum Chleba w Radzion-
kowie poznając tradycje naszego regionu. 
Byliśmy w Orzeszu, gdzie uczestniczyliśmy 

w szkoleniu psów obronnych i jednocześnie 
poznawaliśmy zasady dogoterapii. I wresz-
cie wyjazd na Zamojszczyznę, gdzie przez 
pięć dni zwiedzaliśmy przepiękne tereny 
Polski południowo-wschodniej. Należy 
wspomnieć chociażby Zwierzyniec i piękny 
Roztoczański Park Narodowy, których na 
pewno nie można zapomnieć. Byliśmy także 
w znanym ze strof wiersza Jana Brzechwy 
Szczebrzeszynie. Któż z nas nie łamał sobie 
języka nad poprawną wymową (o zapisie 
nie wspominając) słynnych już wersów „W 
Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzci-
nie(…)”. Zwiedziliśmy oczywiście i stolicę 
tego regionu, piękny, renesansowy Zamość. 

Wielką atrakcją wyjazdu był udział 
w zajęciach hippoterapi w pobliskiej stad-
ninie koni. Młodzież szybko przełamała 
obawy i lęki (niewielkie) przed bezpo-
średnim kontaktem z tymi zwierzętami. 
Pochłonięci nauką jazdy konnej i samym 
obcowaniem z końmi niepostrzeżenie 
zostali wciągnięci w arkana sztuki jeź-
dzieckiej. Niechętnie opuszczali teren 
stadniny, gdy nadszedł czas powrotu. Żal 
było wyjeżdżać z Zamojszczyzny. Naszym 
nastrojom współgrała aura, która żegnała 
nas w ostatnim dniu pobytu deszczem. 

Przez cały czas trwania projektu towarzy-
szyły nam liczne imprezy okolicznościowe: 
udział w MichałFeście, udział w Międzynaro-
dowych Warsztatach Ekologicznych, udział 
w Europejskim Tygodniu Młodzieży. Przez 
cały rok uczestnicy projektu tworzyli prak-
tyczny Informator, który ma pomóc takim jak 
oni – młodym, często zagubionym ludziom, 
w odpowiedzi na pytania: jak i gdzie szukać 
pracy?, co to jest wolontariat europejski i kto 
może zostać wolontariuszem?, jak radzić 
sobie na co dzień z problemami, do kogo 
i gdzie zwrócić się o pomoc? Odpowiedzi 
nie tylko na te pytania są właśnie tematem 
Informatora.

Z perspektywy czasu należy podkreślić, 
że nasze początkowe obawy nie były tak 
całkiem nieuzasadnione. Pojawiały się 
bowiem sytuacje, których nie można było 
przewidzieć, które burzyły ład i porządek 
w naszym planie. Były też chwile niepew-
ności i niepokoju, kiedy musiałyśmy zmie-
niać zaplanowane imprezy z przyczyn nie-
zależnych od nas. Cały misternie zaplano-
wany harmonogram ulegał zmianom, a my 
niecierpliwie oczekiwaliśmy na pozytywną 
decyzję Agencji Programu Młodzież akcep-
tującą nasze zmiany. Ta korespondencja 
(niestety dość częsta) przekonała nas, że 
bardzo trudno jest zaplanować coś na 100 
proc. z rocznym wyprzedzeniem. 

Podsumowując pragnę zauważyć, że 
założone cele udało nam się zrealizować 
dzięki młodzieży, tej, która w opinii więk-
szości, nie potrafi nic zrobić. Podejmowane
przez nich działania udowodniły, że jest ina-
czej – dali sobie szansę i wykorzystali ją.

Koordynator projektu 
– Katarzyna Stachowicz OHP

 Opiekun młodzieży – Marta Kwiecień

Projekt „Dajmy sobie szansę” nr – PL-31-318-2004-R5
Realizatorzy – Ochotniczy Hufiec Pracy 12-1 Siemianowice Śl.
Liczba uczestników grupy inicjatywnej – 14

DALIŚMY SOBIE... RADĘ!
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Bożyszcze tłumu
Obecnego posła Krzysztofa Szygę 

miałam (nie)przyjemność poznać 
w 2002 r. tuż przed wyborami samorządo-
wymi, w jednej z siemianowickich szkół. 
Sądząc po reklamie, jaką swemu fawory-
towi zgotowało jego ugrupowanie, śmia-
łam przypuszczać, iż sala wypełniona 
będzie po brzegi. Okazało się, że moje 
przyjście grubo przed czasem było nie-
potrzebne. Wraz z pewnym nieznajomym 
oczekiwaliśmy na przybycie kandydatów 
(wówczas) Echa Siemianowic. O godz. 
17.00 kilku panów – kandydatów na rad-
nych, pewnych, iż będą musieli przebić się 
przez tłum swoich fanów by ostatecznie 
zająć swoje pozycje, wkroczyło do sali na 
czele ze swym liderem (czyt. Szygą). Po 
szybkim powitaniu, bożyszcza tłumu, dla 
lepszego kontaktu zajęli miejsca wśród 

2-osobowej widowni, a „najlepszy” kan-
dydat na prezydenta spoczął okrakiem na 
drewnianym krzesełku, którego oparcie 
niefortunnie przysłaniało adekwatny do 
okoliczności, granatowy krawat (jedyny 
pozytywny element tego wieczoru). 

Spotkanie prowadzone było w niepowta-
rzalnym stylu. Kilku panów z niepohamo-
waną zawziętością krytykowało ówczesny 
sposób sprawowania władzy w mieście, 
podkreślając konieczność wprowadzenia 
zmian we wszystkich obszarach, wskazu-
jąc jednocześnie na nadzwyczajne walory 
zajętego notorycznym żuciem gumy przy-
szłego prezydenta Szygi. Niezapomniane 
wrażenia. Jak na sali sądowej – kilku 
zacietrzewionych adwokatów i jeden 
milczący, nie mający kompletnie nic do 
powiedzenia powód. (...) 

Wizerunek Szygi wyjątkowo nie chciał 
mi współgrać z osobowością jego kon-
kurenta w walce o prezydenturę – Zbi-
gniewa Pawła Szandara. Przez myśl 
mi nie przeszło, iż Szyga mógłby zdy-
stansować prawego, inteligentnego 
i godnego najwyższego urzędu w mieście 
człowieka. Mój spokój o wynik wyborów 
udzielił się również moim najbliższym, 

którzy w dniu ogłoszenia wyników stwier-
dzili: „Ty to powinnaś wróżką zostać”. 
Każde z dalszych posunięć niedoszłego 
prezydenta: zarzucana mu niekompeten-
cja na każdym z zajmowanych stanowisk 
i wątpliwa uczciwość, działalność w orga-
nizacjach i brak akceptacji współczłon-
ków oraz lawirowanie pomiędzy różnymi 
partiami politycznymi, nie budzą mojego 
zdziwienia. Chorobliwy pęd do władzy 
i nieuzasadnione ambicje przysłoniły 
Szydze rzeczywistość do tego stopnia, że 
przestał już odróżniać PiS od PO. 

Nie znam się na polityce i nie chciała-
bym po raz kolejny być złym prorokiem, ale 
jakieś przeczucie, czy też typowa babska 
intuicja mówią mi, że partia Kaczyńskich 
nie jest jego ostatnią. Z tego miejsca życzę 
też zainteresowanemu, by pod jakimkol-
wiek pozorem nie doszło do przedtermi-
nowych wyborów parlamentarnych, gdyż 
może się zdarzyć, że wyborcy nie dają się 
już nabrać. A wtedy, by utrzymać się na 
powierzchni pozostanie zamienić gustowny 
granatowy krawacik na nieco inny – taki 
w biało-czerwone, ukośne paski. 

Wróżka 
(znana redakcji)

Wraca zapłakany syn dyrektora podsta-
wówki do domu. Mama pyta:

– Czemu płaczesz?
– Bo dzieci się ze mnie śmieją, że mam 

w rodzinie ojca dyrektora.
Nadesłał 

Marcin Jaroszek

  Dżungla. Na gałęzi wiszą dwa leniwce. 
Mija pierwszy dzień i nic. Mija drugi i też 
nic. To samo trzeciego dnia. Czwartego 
dnia jeden z leniwców powoli ruszył głową. 
Na to drugi: – Roman, aleś ty nerwowy!

Nadesłała 
Beata Lata

ZAGRAJ Z NAMI... 
W SZACHY 

Mat Legala
 Tę partię każdy szachista powinien 

poznać. Motyw ten znany jest pod nazwą 
„mata Legala”. Udowadnia on słabość 
pola f7 i pokazuje jak groźne mogą być 
dobrze skoordynowane figury lekkie.

Legal - Saint Brie, Paryż 1750 
1.e4 e5 2.Gc4 d6 3.Sf3 Gg4 (wiąże 

skoczka, jeśli teraz białe nim zagrają to 
stracą hetmana) 4.Sc3 g6? (zły ruch, 
należało rozwinąć skoczka na f6 lub c6) 
5.S:e5!!

5... G:d1? (przewaga hetmana i... bły-
skawiczna porażka! Lepiej było zagrać 5... 
de5 6.H:g4 i kontynuować grę z pionkiem 
mniej) 6.G:f7+! Ke7 7.Sd5X

Kolumnę prowadzi: Robert Sawicki

Spośród wielu znakomitych imprez 
organizowanych przez Miejski Ośro-
dek Kultury zarówno w siedzibie przy 
Al. Sportowców 3, jak 
i w kinoteatrze „Tęcza”, 
w jakich w ostatnim 
czasie mieliśmy przy-
jemność uczestniczyć, 
pragniemy przybliżyć 
jedną, wyjątkową...

Wielkim zaintere-
sowaniem cieszył się 
popularny śledzik czyli 
ostatki. Marian Malaka 
bawił gości muzyką, 
Zygmunt Borowy 
raczył wyśmienitymi 
potrawami. Kulminacyj-
nym punktem wieczoru 
był pradawny cere-
moniał „pożegnania 
basa”, według tekstu 
i choreografii Ruty 
Kubac odegrany przez wszystkich gości, 
na tą okoliczność zmienionych w płaczki 
i żałobników. Była i rola (księdza!) dla 
naszego redaktora. Serwis internetowy 
miasta, piórem Ewy Wyrzykowskiej 
podał nawet, że Jan Wywiórka „znakomi-
cie czuł się w tej roli”. Część artystyczną 

urozmaicił Bohdan Wantuła. Impreza 
przekształciła się w wielki benefis Ruty 
Kubac, entuzjastycznie wręcz przyjętej 

przez publiczność. Tak znakomicie Sie-
mianowice dawno się nie bawiły! Kto nie 
był, niech żałuje. 

Pani Dyrektor Małgorzacie Groniew-
skiej i jej współpracownikom gratulujemy 
licząc, że nie obniżą tonu. 

 www.siemianowice.pl

LISTY 
DO REDAKCJI

Kąt humoru 

Jak nasz redaktor został...
księdzem
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Miejski Ośrodek Kultury

Town Culture Club
41-100 Siemianowice Śląskie, 

Al. Sportowców 3 
Tel. (0-32) 228-41-93, 

tel. fax (0-32) 229-26-46 
Program MOK w Telegazecie TVP 

Katowice, s. 171,
 www.mok.siemianowice.pl 

e-mail: mok@mok.siemianowice.pl 
lub moksiem@wp.pl

REPERTUAR 
– KWIECIEŃ 2006 r.

 12 kwietnia, środa, g. 10.00 Kino-
teatr „Tęcza” - AKADEMIA FILMOWA - 
„OPIS OBYCZAJÓW” reż. Antoni Halor, 
Józef Gembski. Spotkanie z reżyserem 
Antonim Halorem – wprowadzenie Jan 
Lewandowski. Wstęp wolny.

  21, 22, 23 kwietnia, pt., sb., nd. 
g. 18.00 Kinoteatr „Tęcza” „CZAS 
KTÓRY POZOSTAŁ” Francja 
2005 r. Obsada: Jeanne Moreau. 
Film psychologiczno-obyczajowy. 
Cena biletu: 10 zł.

  26 kwietnia, środa, g. 13.00 sie-
dziba MOK Spotkanie z literaturą 
współczesną. Wykład red. Macieja 
Szczawińskiego  „Pierwsze damy 
polskiej poezji” – Urszula Kozioł, 
Julia Hartwig, Ewa Lipska, Wisława 
Szymborska. Wstęp wolny.

  30 kwietnia, nd., g. 18.00 Kinote-
atr „Tęcza” „DZIELNICA” Węgry 
2004 r. Film animowany dla doro-
słych. Cena biletu: 5 zł. Przed pro-
jekcją filmu występ zespołu hip-
-hopowego z siemianowickiej dziel-
nicy (około 30 min).

OGŁOSZENIA

***

Śląskie Stowarzyszenie 
Pomocy Ofiarom Przestępstw 
w Siemianowicach Śląskich 

informuje

– na terenia naszego miasta działa 
Oddział Polskiego Centrum Mediacji. 
Obecnie z siedzibą przy Jana Pawła II 16, 
41-100 Siemianowice Śląskie (za budyn-
kiem policji). Tel.: 506332586, 603798276, 
501409954,

inne przydatne adresy:

–  POLICJA Jana Pawła II 16, 41-100 Sie-
mianowice Śląskie, tel. 3596200,

–  SĄD RODZINNY I NIELETNICH Cho-
rzowska 14, 41-106 Siemianowice Ślą-
skie, tel. 2285773,

–  PUNKT POMOCY OFIAROM PRZE-
STĘPSTW (prowadzony przez ŚSPOP) 
ADM Kapicy 15, 41-106 Siemianowice 
Śląskie, tel. 2207969, 509568980. 
Punkt jest czynny od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8 – 20. W ponie-
działki, środy i piątki – dyżur policjanta 
w godzinach 17 – 19.  

 Miejska 
Biblioteka Publiczna 

w Siemianowicach Śląskich

zaprasza 
na wystawę fotografii

WOJCIECHA KEMPY 
„REPORTERSKIM OKIEM”

 Wojciech Kempa – historyk, który 
pasję zgłębiania przeszłości zastąpił 
czymś zgoła odmiennym – zatrzymywa-
niem chwili, życia codziennego miasta 
Siemianowic Śląskich. 

– Przez długie lata starałem się apa-
raty fotograficzne omijać szerokim 
łukiem, uważając, że to urządzenie nie 
dla mnie – wspomina Wojciech Kempa. 
– Aż któregoś dnia Lucjan Szreter, sekre-
tarz redakcji „Gońca Górnośląskiego”, 
z którym to tytułem związany jestem nie-
przerwanie od sześciu niemal lat, wręczył 
mi redakcyjną „cyfrówkę” mówiąc, bym 
napisany przez siebie tekst zilustrował 
jakimś zdjęciem (nawet nie pamiętam, 
czegóż ów tekst dotyczył). „Cyfrówka” ta 
tak wówczas do mnie przylgnęła, że roz-
stałem się z nią dopiero, kiedy... dosta-
łem kolejną. 

Aparat fotograficzny stał się nieodłącz-
nym atrybutem pana Kempy, zaś owoce 
pracy naszego miejskiego fotoreportera 
można oglądać codziennie w informacyj-
nym serwisie internetowym „Reporter-
skim okiem”.

Wystawa jest swoistą dokumentacją 
ważniejszych wydarzeń naszego miasta 
na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Wernisaż odbył się 29 marca 2006 r. 
i był połączony z urodzinami Autora.

 
Jako redakcja korzystająca z talentu 

Wojciecha Kempy, dołączamy się do 
serdeczności z gorącymi podziękowa-
niami. Sto lat! 

Na luterańską nutę
W kwartalniku „Ewan-

gelik” (nr 1/13, 2006) – 
materiał o historii orga-
nów w siemianowickiej 
parafii luterańskiej. 

Pierwsze organy 
datowane są, jak 
i kościół, na rok 1895. 
W latach 20. ubiegłego 

wieku instrument powiększono. W poło-
wie lat 90. organy rozbudowano ponow-
nie. Wtedy sponsorem remontu był Urząd 
Miasta. Od przekazania świątyni na 

powrót parafii ewangelickiej w 2000 roku, 
funkcje organisty pełni córka proboszcza, 
Izabela Bienioszek, którą zastępują jej 
siostra Klaudia i Marcin Armański.

Gayga w filiżance
„Dziennik z podróży” 

to tytuł najnowszej płyty 
Gaygi. 

Zaczyna się od 
„Zamieszkamy w fili-
żance”, przeboju lanso-
wanego przez radio. 

Całość to koncept-album, wrażenia 
z podróży dookoła świata. Muzycznie, 
z wykorzystaniem instrumentów i arty-
stów z danego kręgu kulturowego, bardzo 
urozmaicony. 

WYDAJE SIĘ

***

Klinika „Budzik” 
 Budzimy do życia

Fundacja Ewy Błaszczyk AKOGO?
MIR-LEK

Miejski Ośrodek Kultury

zapraszamy 
co wtorek na godzinę 11.00 
do MOK, Al. Sportowców 3 

(wstęp wolny)
na spotkania z rzecznikiem Fundacji 

Ewy Błaszczyk AKOGO?

W programie: prezen-
tacja, pełna informacja 
o produktach refundo-
wanych, karcie osób nie-
pełnosprawnych, ulgach 
i uprawnieniach.

Jarkowi 
oraz jego małżonce Beatce 
i maleńkiemu Michasiowi

wszelkiej pomyślności 
      życzy

            koleżeństwo z pracy 
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Zarząd
Lokalnego Samorządowego Funduszu Pożyczkowego

„KARBONA”
Powiatu Siemianowice Śl.,

Spółdzielnia w Siemianowicach Śl.
Polska Grupa Spółdzielni Pożyczkowych

ogłasza

że rozpoczął przygotowania do udzielania pożyczek
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

w Siemianowicach Śl.

Zarząd zaprasza 
do wstępowania na członków Spółdzielni.

Bliższe informacje pod numerem tel.:

032/229-02-34; 032/762-89-69

Zarząd

ZAPRASZAMY
członków i sympatyków

WSPÓLNOTY
SIEMIANOWICKIEJ

do siedziby
przy ul. Barbary 7

w poniedziałki i czwartki
w godz. 18.00–20.00

Przyjdź!
Razem zdziałamy więcej!
U nas także otrzymasz

„Gazetę Siemianowicką”

W siedzibie 

„Wspólnoty
Siemianowickiej”

przy ul. Barbary 7

działa 

PUNKT POMOCY

KOLEŻEŃSKIEJ
dla osób poszukujących pracy.

Zapraszamy

od poniedziałku do piątku!

Tu znajdziesz oferty i wsparcie 
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Tekstów nie zamówionych redak-

cja nie zwraca. Przy publikacji listów 
zastrzegamy sobie prawo do skrótu. 
Pocztę elektroniczną prosimy kiero-
wać na adres:

tpss@siemianowice.org.pl, 

Redakcja zaprasza 
do publikowania na łamach Gazety 

Siemianowickiej ogłoszeń, reklam, 
gratulacji, zawiadomień, nekrologów 
i wszelkich  innych komunikatów. Ze 
względu na wielkie bezrobocie w Sie-
mianowicach Śląskich oferty pracy – 
w miarę wolnej powierzchni gazetowej 
– publikujemy bezpłatnie. 

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

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.

Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym

Przy Stowarzyszeniu działa Punkt 
Interwencji Kryzysowej oferujący pomoc 
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 
oraz różnymi zdarzeniami losowymi.

UDZIELAMY POMOCY:

1.  PSYCHOLOGICZNO-EDUKA-
CYJNEJ OSOBOM Z PROBLEMAMI 
UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RO-
DZINIE CODZIENNIE:

  poniedziałek, środa – godz. 12.00 
– 20.00

  wtorek, czwartek, piątek – godz. 8.00 
– 16.00

2. PRAWNIKA:
 Poniedziałek – godz. 16.30 – 19.30

We „Wzajemnej Pomocy” istnieją grupy 
samopomocowe:

AA  – dla osób uzależnionych od 
alkoholu
AL – ANON – dla członków rodzin osób 
uzależnionych od alkoholu

Prowadzimy zajęcia profilaktyczne 
wśród dzieci i młodzieży oraz świetlicę 
środowiskową czynną w każdy:
  poniedziałek i piątek – godz. 16.00 – 19.00

Proponujemy udział w spotkaniach 
oraz imprezach kulturalno-sportowych 
i terapeutyczno-wypoczynkowych dla osób 
uzależnionych i ich rodzin. 

Tutaj uzyskasz informacje o formach 
leczenia w ośrodkach odwykowych 
oraz o działalności innych grup 
samopomocowych.

TEL. 762-80-91
 CZYNNY CAŁĄ DOBĘ

Siemianowickie Stowarzyszenie Abstynentów

WZAJEMNA POMOC
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Pszczelnicza 10,
tel. 762-80-91

W 2006 roku Towarzystwo Przyjaciół 
Siemianowic Śląskich obchodzi 40-
-lecie swojej działalności. 

Z tej okazji organizuje spotkanie ze 
swoimi sympatykami z całego świata 
oraz zjazd organizacji o podobnym pro-

filu – miłośników swoich miast, regionów. 
Obydwie imprezy odbędą się w ramach 
tegorocznych „Dni Siemianowic”. Szcze-
gółów prosimy szukać na stronie interne-
towej TPSŚ:

www.tpss.siemianowice.org.pl



W michałkowickim „Zameczku” 
odbył się Zjazd Samorządowców 
z woj. śląskiego, mazowieckiego, pod-
karpackiego i opolskiego. Tematem 
przewodnim spotkania była kwestia 
zmiany ordynacji wyborczej na więk-
szościową. Posłanka Julia Pitera, 
prezydent Zbigniew P. Szandar i Jan 
Jagielski z Obywatelskiego Komitetu 
Inicjatywy Ustawodawczej „Najlep-
szy z Okręgu” (wszyscy na fotografii) 
starali się przekonać zebranych, że 
jedynie z okręgów jednomandatowych 
można wyłonić prawdziwych repre-
zentantów społeczeństwa. Jak powie-
dział radny Krakowa Jerzy Grela, 
nasze poglądy zostawiamy wtedy za 
drzwiami, nie kłócimy się politycznie 
a patrzymy realnych działań. Kolejny 
prelegent, Mariusz Wis – prezes 
Fundacji im. J. Madisona przedstawił 
zasady proponowanej ordynacji: „3x1, 
czyli 1 poseł, 1 okręg i 1 tura głosowa-
nia” na wszystkich szczeblach. Wszy-
scy się zgodzili, że mają dość rządów 
partyjnych, czas podjąć rządy sku-

teczne. Andrzej Madej, pełnomocnik 
Grupy Inicjatywnej zwrócił uwagę na 
rozumienie polityki przez Jana Pawła 
II, mianowicie, że trzeba 
ją „traktować jako roz-
tropną troskę o wspólne 
dobro”. 

Zebrani wystosowali 
apel o nową ordynację, 
zapowiadając złożenie ini-
cjatywy ustawodawczej:

Zjazd samorządow-
ców w Siemianowi-
cach Śląskich apeluje 
do wszystkich sił poli-
tycznych w Polsce, 
a zwłaszcza do partii 
reprezentujących nas 
w Sejmie RP, o zmianę 
ordynacji wyborczej 
do samorządu teryto-
rialnego na większościową w jed-
nomandatowych okręgach wybor-
czych jeszcze przed jesiennymi 
wyborami do rad gmin, powiatów 
i sejmików wojewódzkich.

Wkrótce rozpocznie się proces zbierania 
podpisów pod inicjatywą ustawodawczą. 
O postępach prac będziemy informować na 

łamach naszej gazety. Redaktor naczelny 
„Gazety Siemianowickiej” Jan Wywiórka 
był jednym z uczestników zjazdu, zatem 
i sygnatariuszem powyższego apelu. 

www.siemianowice.pl

„Człowiek, który zamienia swój głos na konkretny mandat radnego, czy posła, będzie od nich egze-
kwował właściwe reprezentowanie. Myślę, że będzie też mógł wierzyć, iż wybrał osobę, która pomoże 
mu lepiej żyć” (J. Pitera)

3 X 1, czyli JAKA ORDYNACJA


