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•  Spacerowicze spostrzegli na niebo-
skłonie pojawienie się motolotni. Amato-
rzy  tego  sportu  wykorzystują  bezdesz-
czową  pogodę.  Karkołomnymi  ewo-
lucjami  przyciągają  wielu  obserwato-
rów  na  ziemi.  Silnik  motolotni  podobny 
jest  do  szumu motorynki. Wtedy  grupki 
ludzi  przystają  i  rozglądają  się  co  to 
jest. Ludzie mówią, że motolotnie są już 
stałym elementem naszego miasta. 
•  Obecni  na  uroczystości  Wigilii  Pas-

chalnej w Wielką Sobotę z zadowoleniem 
przyjęli  fakt głoszenia kazania z zabytko-
wej ambony w kościele św. Michała Archa-
nioła  w  Michałkowicach.  Starsi  mówili  – 
dla  nas  to  powrót  do  tradycji,  natomiast 
dla młodszego pokolenia to nowość. 
•  Nasi  mieszkańcy  niewiele  wiedzą 

o  ukrytych  talentach wśród osób Domu 
Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowi-
ckiej  w  Michałkowicach,  prowadzonym 
przez siostry boromeuszki. Okazuje się, 
że mają  rozmaite  zdolności  np.  wyszy-
wanie  artystyczne  i malowanie  na  płót-
nie, wykonywanie różnych ozdób, deko-
racji,  itp. Wiele takich prac zgłaszanych 
jest do konkursów miejskich, wojewódz-
kich  i  krajowych,  gdzie  ich  autorki  są 
honorowane  laurami.  Trzeba  tu  dodać, 
że są to robótki ręczne a ich wykonanie 
pochłania sporo czasu. Ale daje to dużo 
radości – i to jest ważne! 
•  W  kancelariach  parafialnych  Deka-

natu  Siemianowickiego  trwają  jesz-
cze  zapisy  na  karty  wstępu  na  spotka-
nia  z  Papieżem  Benedyktem  XVI  pod-
czas  majowej  pielgrzymki  do  Polski. 
Prosi  się  wszystkich  chętnych,  by  nie 
odkładać  zgłoszenia  na  ostatnią  chwilę 
– wejściówek może braknąć. Kancelaria 
parafialna w Michałkowicach czynna jest 
w  godz.  8.30  do  12.00  od  poniedziałku 
do  piątku  oraz  po  południu  w  środy 
i  piątki  od  16.00  do  18.00.  Radzimy 
się  pospieszyć.  Przez  naszą  obecność 
przyjmijmy  godnie  Papieża  Benedykta 
XVI,  który  kontynuuje  pielgrzymowanie 
swego poprzednika Jana Pawła II. 
•  Przechodnie  z  zadowoleniem 

patrzą  na  motywy  wiosenne  nakle-
jone  na  oknach  przedszkoli  i  budyn-
ków  szkolnych.  Można  też  zauważyć 
jak  rozradowane  dzieciaki  pokazują 
rodzicom  albo  dziadkom  swoje  prace. 
A pochwały dla tych młodocianych arty-
stów  z  ust  starszego  pokolenia  są  tak 
cenne  jak  medal.  Mieszkańcy  podzi-
wiają  pięknie  ozdobione  okna  Przed-
szkola nr 12 w parku „Górnik”, harcówki 
przy  ul.  Hadamika,  czy  szkół  nr  13,  5 
i 6. Ponadto wiele prac można oglądać 
na korytarzach tych placówek. 
•  Spore zaskoczenie wśród mieszkań-

ców Michałkowic budził pewnego popo-

łudnia  leżący  na  trawie  przy  ul.  ks.  bp. 
Domina mężczyzna. Zaniepokojeni prze-
chodnie  pytali  co  się  stało,  czy  potrze-
buje pomocy? Ale ku wielkiemu zdumie-
niu usłyszeli, że to sposób na podziwia-
nie  z  bliska  budzącej  się  przyrody!  No 
cóż – samo życie. 
•  Jeden  z  naszych  mieszkańców 

podzielił  się  ciekawym  spostrzeżeniem. 
Patrząc  na  przejeżdżające  samochody 
zauważył,  że  w  przeważającej  części 
siedzi  tylko  jedna  osoba.  Jedno  auto 
i  tylko  kierowca  –  a  przecież  jest  tam 
więcej  miejsc!  Jak  to  rozumieć?  Brak 
jakiejkolwiek  logiki  i  ekonomicznego 
myślenia! Taki stan przekłada się na duże 
zagęszczenie pojazdów na naszych dro-
gach, zatory, na ciasnotę i brak parkingów 
oraz coraz gorszy stan nawierzchni. Tym 
samym  pustoszeją  autobusy,  tramwaje 
i pociągi. Dlatego  tu  jest pole do popisu 
dla organizatorów komunikacji zbiorowej 
a  szczególnie  „szynowej”,  aby  zachęcić 
do korzystania z autobusów i tramwajów. 
Drodzy mieszkańcy, nie wierzycie – pro-
simy  przyjrzeć  się  samochodom  osobo-
wym. Co o tym sądzicie? 
•  Lokatorzy  z  bloków  mieszkalnych 

na  os.  Bańgów  z  ciekawością  obser-
wują  prace  na  budowie  nowej  fabryki 
amerykańskiego  koncernu  „Johnson 
Controls”.  Z  okien  swoich  mieszkań 
mają bardzo dobre miejsca do przyglą-
dania  się  postępowi  robót.  Niektórzy 
korzystają z lornetek, inni robią zdjęcia 
a są też amatorzy malarstwa. 
•  Ludzie  oczekujący  na  przystanku 

autobusowym  przy  ul.  Zachodniej  obok 
osiedla  Bańgów  co  jakiś  czas  mają 
okazję  podziwiać  jeźdźców  na  pięknych 
koniach. To niecodzienny widok dla tutej-
szych mieszkańców a przede wszystkim 
dla gości. A w przejeżdżających autobu-
sach widać przyklejone nosy pasażerów 
do szyb okiennych. Jednocześnie  tutejsi 
mieszkańcy  mówią,  że  jakby  uzupeł-
nieniem do  tego  jest w  tej  okolicy  sklep 
z akcesoriami jeździeckimi. 
•  Mocno  poirytowani  mieszkańcy 

naszego  miasta  mówią  wandalom  NIE! 
Nie  można  bezmyślnie  i  bezczelnie 
niszczyć  wspólnego  dorobku  swojego 
i  naszych  przodków.  Stanowisko  ludzi 
jest  takie  –  skoro  pisze:  „Zakaz wysypy-
wania  śmieci”  a wyrzuca  się  tam śmieci; 
„Nie  palić  w  kontenerach,  w  koszach” 
a są zapalane; „Uwaga wysokie napięcie! 
Grozi śmiercią!” – i tutaj groźba sprawdza 
się bo ludzie giną. Czy wobec tego mamy 
do czynienia z analfabetami? 
•  Tegoroczny "Dzień Ziemi" w naszym 

mieście  miał  różne  oblicza.  Przede 
wszystkim  udział  miały  siemianowickie 
placówki  oświatowe.  Głównie  skupiono 
się  na  sprzątaniu  okolic  szkół,  przed-
szkoli i parków. Nasi mieszkańcy mówili, 
że  po  przejściu  takiej  szkolnej  grupy 
teren od razu zazielenił się i przejaśniał 
od czystości. Swój wkład miały najmłod-
sze  latorośle  czyli  przedszkolaki.  Sie-

mianow i c za -
nie  w  tym  dniu 
spotkali  trzy 
grupy  z  Przed-
szkola  nr  10 
w  parku  miej-
skim.  Trzeba 
było  widzieć 
wypieki  na 
buziach  milu-
s i ń s k i c h 
i radość. Słowa 
uznania należą się opiekunom za prosty 
a tak skuteczny sposób wychowywania. 
•  Michałkowiczanie  pokazują  wszyst-

kim  narzekającym,  jak  szybko  zwięk-
sza  się  ruch  kołowy  na  ulicy  ks.  bp. 
Cz.  Domina.  Ta  droga  pozwala  ominąć 
zatłoczone  główne  arterie  Michałko-
wic  i  skraca  przejazd  od  strony  Byto-
mia,  Piekar  Śląskich  (DK  94)  do  Cho-
rzowa  i  odwrotnie.  Kierowcy  wyrażają 
się bardzo dobrze o  tej  trasie. Ponadto 
wielu mieszkańców urządza tu rodzinne 
spacery lub przejażdżki rowerowe. Nato-
miast  ścieżki  rowerowe  przy  tej  ulicy, 
wieczorem  są  oświetlone  co  jest  rzad-
kością w najbliższej okolicy. 
•  Spore  zainteresowanie  mieszkań-

ców  Michałkowic  wywołało  rozpoczęcie 
robót  budowlanych  na  pustym,  od  dłuż-
szego  już  czasu,  placu przy ul. Kościel-
nej.  Wiele  osób  z  ciekawości  przystaje 
i  przez  chwilę  się  przygląda. Większość 
ludzi z zadowoleniem przyjęło rozpoczę-
cie  budowy.  Mówią  –  nareszcie  zanie-
dbany od kilkudziesięciu lat teren będzie 
zagospodarowany. Natomiast pieczę nad 
kapliczką  Serca  Pana  Jezusa  trzyma 
Miejski  Konserwator  Zabytków,  który 
zapewnia o właściwej jej ochronie. 
•  Z  wielkim  zaniepokojeniem  nasi 

mieszkańcy  patrzą  na  potyczki  młodo-
cianych bandziorów w okolicach michał-
kowickiego  parku  „Górnik”  i  pl.  11-go 
Listopada.  Do  tych  zdarzeń  dochodzi 
wieczorem  w  dni  meczów  piłki  nożnej 
sławnych  kiedyś  drużyn  śląskich. 
Patrzące na  to starsze osoby są zszo-
kowane  zaciekłością,  głupotą  i  narzę-
dziami  zbrodni  w  rękach  tych młodych 
zabijaków.  Grupy  pięknych  młodzień-
ców w jednej sekundzie zamieniają się 
w  bandziorów  bez  skrupułów.  Można 
zauważyć,  że  Policja  czuwa  ale  czy 
zdąży  na  czas  zapobiec  niepotrzebnej 
i bezmyślnej  tragedii? Czy możemy na 
to spokojnie patrzeć?! 
•  Grupa naszych mieszkańców zwraca 

się  do  posiadaczy  telefonów  komórko-
wych z apelem, aby w przypadku zoba-
czenia przypadków wandalizmu, bandy-
tyzmu czy innych wybryków zgłaszać to 
odpowiednim służbom na ogólnie znane 
telefony  alarmowe.  To  będzie  wspólna 
ochrona  naszego  majątku,  w  naszym 
mieście  utrzymywanego  z  naszych 
podatków. Pamiętajmy o tym!

Zebrał i opisał 
Stefan Wieczorek
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W numerze 3/70, kwiecień 2006 roku 
„Gazeta  Siemianowicka”  opublikowała 
artykuł  autorstwa  Pana Piotra Madeji 
pt.  „Uderz w  stół...”.  Odnosząc  się  do 
treści tegoż artykułu pragnę sprostować 
informacje  dotyczące  tak  działalności 
Prokuratury  Rejonowej  w  Siemiano-
wicach Śląskich,  jak  i mnie  osobiście. 
Autor artykułu podjął karkołomną próbę 
dopasowania  własnej  tezy  do  nieist-
niejących  faktów.  Napisał  bowiem,  że 
moja wypowiedź na lutowej sesji Rady 
Miasta  (której  fragment  zacytował) 
spowodowana była rzekomo jego arty-
kułem w  jednym  z  ostatnich  numerów 
„Gazety  Siemianowickiej”.  Prostuję 
zatem  –  moja  wypowiedź  spowodo-
wana  była  zupełnie  innymi  faktami. 
Jakie to były fakty – polecam Autorowi 
kilka rozmów w swoim najbliższym oto-
czeniu zawodowym, a uzyska zapewne 
pełną wiedzę na ten temat.

Oświadczam ponadto,  że  do dnia  dzi-
siejszego  nie  znam  treści  przywołanego 
artykułu  w  „Gazecie  Siemianowickiej”, 
który  to  artykuł  spowodować  miał  „ode-
zwanie  się  nożyc”. Cała  zatem misterna 
konstrukcja artykułu legła w gruzach.
Zupełnie  błędnym  jest  stanowisko 

Autora artykułu, jakobym na ubiegłorocz-
nej sesji Rady Miasta „wydał już wyrok nie 
czekając na stanowisko Sądu”. Dotyczyć 
to miało tzw. sprawy Strażników Miejskich. 
Informuję zatem, iż nigdy i nigdzie w spra-
wie  tej  nie  podjąłem  tematu  winy  osób 
podejrzanych, a obecnie już oskarżonych. 
Jako prawnik z wykształcenia – wykonu-
jący  wiele  lat  zawód  prokuratora  wiem 
kiedy  sformułowań  o  winie  mogę  użyć. 
W sposób  taki wypowiadać się  zwykłem 
jedynie na sali sądowej. To właśnie Autor 
artykułu kusi się o ocenę zachowań pod 
względem karnoprawnym osób oskarżo-
nych w tej sprawie stwierdzając „… którzy 

być  może  przekroczyli  swoje  uprawnie-
nia, ale chyba nie tak bardzo, skoro Sąd 
musi tak długo i dogłębnie, w odróżnieniu 
od Prokuratora, badać sprawę.”
Informuję Autora  artykułu,  iż  do  chwili 

obecnej Sąd nie wyznaczył  terminu  roz-
prawy,  ale  nie  jest  to  tożsame  z  „bada-
niem sprawy długo i dogłębnie”.
W artykule pojawiło się kilka stwierdzeń 

dotyczących stricte mojej osoby –  „wypo-
wiedź co najmniej dziwaczna, a na pewno 
bałamutna” i dalej „… p. prokuratorowi bli-
skie jest prawo Kalego!”, „… jego wysokość 
prokurator”. Z tymi wypowiedziami nie chcę 
polemizować – na tym poziomie polemika 
z całą pewnością żenowałaby mnie.
Na  koniec  uważam,  że Autor  artykułu 

zapomniał  o  starej  rzymskiej  zasadzie 
–  Non  omne  licitum  honestum  –  Nie 
wszystko co dozwolone jest godziwe. Aż 
boję się pomyśleć, że tej zasady nie zna 
i nie stosuje na co dzień. 

Bogdan Kozieł
Prokurator Rejonowy

w Siemianowicach Śląskich

„Non omne licitum honestum”

1.  Na wiarę, i to z trudem, muszę przy-
jąć  informację,  że  Pan  nie  znał  mojego 
pierwszego artykułu. Z trudem, bo wszyst-
kie  inne  informacje  tak  szybko,  prawie 
natychmiast, docierają do Pana instytucji, 
że aż trudno uwierzyć, że nie doniesiono 
Panu  mojego  artykułu  pt.  „Rzuć  kamie-
niem...” (GS, nr 8/67, XII 2005 r.).
2.  Natomiast z ogromnym zdziwieniem 

dowiaduję  się,  że Pan Prokurator  pisząc 
list  nie  zapoznał  się  ani  z wypowiedzią 
swojego  zastępcy  dla  DZ,  ani  nie  sięg-
nął  po  mój  pierwszy  artykuł?  A szkoda, 
bo  są  one  na  pewno  dostępne.  Wtedy 
nie musiałby Pan obalać  „w gruzy” mojej 
„misternej  konstrukcji”  i mógłby Pan  zro-
zumieć dlaczego ja, jak i Radni (no może 
z nieistotnymi wyjątkami) odnieśli Pańską 
(zacytowaną przeze mnie) wypowiedź do 
mojego pierwszego tekstu.
3.  I  mieli  do  tego  prawo.  Każdy  kto 

przeczytał wypowiedź p. D. Lendo w DZ 
z początku grudnia ub.r., mój artykuł jako 
odpowiedź na  tę wypowiedź  (z przełomu 
05/06) i słyszał Pańską lutową wypowiedź, 
nie mógł kojarzyć tego ciągu zdarzeń ina-
czej. Ja tym bardziej.
4.  Przyjmuję  zatem  na wiarę,  że  Pań-

skie  wystąpienie  na  Sesji  lutowej  doty-
czyło  sprawy  sprzed  roku. Wtedy  to,  po 
Pańskiej  wypowiedzi,  Prezydent  Miasta 
wystąpił do Pańskich zwierzchników  (i  to 
był ten atak?) z zażaleniem na jego treść 
dotyczącą  tzw.  sprawy  strażników  miej-
skich  (zdaniem  wielu,  nieobiektywną). 
Zażalenie zostało odrzucone. 
5.  Muszę  Pana  rozczarować,  że  choć 

w moich  szkolnych  czasach nie dane mi 
było  uczyć  się  łaciny,  to  jednak  rzymską 
maksymę  „nie  wszystko  co  dozwolone 
jest  godziwe”,  po  polsku  znam.  I muszę 
w swoim zarozumialstwie powiedzieć, że 

jestem  do  niej  bardzo  przywiązany.  Ale 
dotyczy  ona  chyba  wszystkich?  To  nie 
wiem,  dlaczego  kieruje  ją  Pan  do  mnie, 
a nie do redaktora DZ M. Tabaki czy Pań-
skiego zastępcy? Nigdy nie spotkałem się 
z tym, by kierował  ją Pan do  redaktorów 
Echa Siemianowic, p. K. Szygi  (dawniej) 
czy A. Gościniaka. Dziwne prawda? Może 
uznaje Pan, że to by nie miało sensu, bo 
tam nie wydrukują sprostowania czy pole-
miki? Wiem  coś  o tym,  nie  tylko  zresztą 
ja. I z tym Pańskim przekonaniem się zga-
dzam.  Tam  można  tylko  bezkarnie  (no, 
poza  jednym  wyjątkiem  –  wyrok  dla  K. 
Szygi) pomawiać i opluwać innych.
6.  I  jeszcze  jedno.  W swoim  tekście 

nie oskarżałem (nawet bym się nie ważył) 
strażników  miejskich,  co  mi  Pan  impu-
tuje;  napisałem:  „…  strażników,  którzy 
być może przekroczyli  swoje  uprawnie-
nia...”.  Użycie  słów  „być może”  wyraża 
stan  mojej  niepełnej  wiedzy  na  ten 
temat, również tylko to, że nie do końca 
o winie jestem przekonany, albo że mam 
co do tego wątpliwości. Realnie zaś „być 
może” znaczy, że w świetle toczącej się 
sprawy, muszę dopuszczać i taką możli-
wość. To nie to samo co oskarżanie czy 
osądzanie. Szanując instytucje wymiaru 
sprawiedliwości,  nie  mam  zamiaru  ani 
czelności je wyręczać.
7.  Trudno, Panie Prokuratorze, nie rea-

gować na niegodziwości, skoro od ponad 
roku redaktor M. Tabaka w DZ i A. Gości-
niak w Echu Siemianowic epatują miesz-
kańców miasta o tzw. aferach – „strażni-
ków miejskich”  i „prezydenckiej”.  Podej-
rzewam  nawet,  iż  ich  zegar  biologiczny 
jest nastawiony zgodnie z terminami zda-
rzeń  z tym  związanych.  A jakoś  cicha-
czem przeszła  sprawa odwołanego  z-cy 
Prezydenta Miasta,  p. Krzysztofa Szygi, 

nic nie słychać 
o problemie 
z 3 milionami zł 
w Echu Siemia-
nowic  (o  czym 
pisano w Tygo-
dniku  NIE  pół 
roku  temu 
–  01.12.05.), 
a ostatnio 
c i c h a c z e m 
przemyka  się 
z a n i e c h a -
nie  prowadzenia  ksiąg  rachunkowych 
przez  odpowiedzialnego  za  to  wicepre-
zesa  klubu  MKS  Siemianowice.  O ile 
w dwóch pierwszych sprawach nigdy nie 
zachodziło  podejrzenie  o machinacje 
fi nansowe,  to w pozostałych  trzech, nie-
stety tak. Czyżby działała inna maksyma 
z poprzedniej  epoki,  że  są  równi  i rów-
niejsi? Albo te dwie pierwsze są po prostu 
zasłonami dymnymi?
P. Prokuratorze! Wyłącznie starałem się 

rozwiać Pańskie wątpliwości  po przeczy-
taniu  mojego,  drugiego  tekstu.  Wyłącz-
nie opieram się na faktach. Złe odczytanie 
Pańskiego  wystąpienia  składam  na  karb 
niesprecyzowania, czego dotyczyło. Jako, 
podobno,  naiwny  człowiek  pokładam 
jednak  nadzieję,  że  wspólna  nam  rzym-
ska  maksyma,  dotrze  tam  gdzie  trzeba 
i zmniejszy się poziom niegodziwości.

Z poważaniem
Piotr Madeja

Od autora

Czy „misterna konstrukcja
[mojego] artykułu legła w gruzach”?
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W walce  o polski  Śląsk  życie  swoje 
oddało  15  częstochowian,  ponad  100 
zostało rannych.
Obchody  85  rocznicy  III  powstania  ślą-

skiego w Częstochowie miały  szczególną 
oprawę  –  zorganizowano  w sali  sesyjnej 
Urzędu  Miasta  sesję  popularnonaukową, 
złożono w asyście pocztów sztandarowych 
organizacji kombatanckich kwiaty na płycie 
upamiętniającej Powstania Śląskie oraz na 
mogiłach powstańców znajdujących się na 
cmentarzu  św.  Rocha.  Udział  w uroczy-
stościach wzięli przedstawiciele organizacji 
kombatanckich, parlamentarzyści i radni.
O  godzinie  10.00  Prezydent  Często-

chowy  Tadeusz Wrona  otworzył  w sali 
sesyjnej  Urzędu  Miasta  sesję  popular-
nonaukową  zatytułowaną  „Częstochowa 
Powstańcom Górnego Śląska”. 
Gośćmi  sesji  byli:  były  wiceprezydent 

Katowic  Jerzy Chmielewski;  sekretarz 
Siemianowic Śląskich, były prezydent tego 
miasta, Piotr Madeja. W uroczystościach 
wziął  także  udział  wiceprezydent  Rudy 
Śląskiej Werner Wesoły.
To  było  powstanie  śląskie,  lecz  także 

nasze  powstanie,  nasza  wojna,  nasza 
święta  sprawa. Nasza  krew przelana dla 
Polski!  –  mówił  Prezydent  Częstochowy. 
Historia  spowodowała,  że  przez  kilkaset 
lat  byliśmy miastem na pograniczu. Gra-
nica  pod  Herbami  od  XIV  w.  oddzielała 
Królestwo  Polskie  od  Śląska.  Ta  granica 
nie ograniczała kontaktów, przez kordony 
na Śląsk płynęły książki w języku polskim, 
przepływała idea Rzeczpospolitej scalają-
cej  piastowskie  dziedzictwo.  Szczególną 
rolę odgrywała Jasna Góra.  Identyfi kacja 
narodowa  Ślązaków  w protestanckich 
Prusach wynikała z ich związku z katolicy-
zmem. Pielgrzymki na Jasną Górę przyby-
wające z Bytomia, Piekar, Zabrza, Olesna, 
stawały się szkołą polskości. 
Prezydent  wspominał  związki  Często-

chowy  z powstaniami:  w Częstochowie 
w 1919  r.  rozpoczęto  formowanie  Pierw-
szego Pułku Strzelców Bytomskich, tej słyn-
nej formacji w której walczył Jan Kiepura. 
Tu w czasie  I Powstania w sierpniu  1919 

r.  powstał  Komitet  Niesienia 
Pomocy  dla  Górnego  Śląska. 
Rada Miasta przyznała dotację 
pieniężną a także, co było waż-
niejsze  w tamtych  czasach, 
zakupiła i wysłała 70 wagonów 
żywności.  Instytucje  i przed-
siębiorstwa  częstochowskie 
dobrowolnie opodatkowały się 
wpłacając 1procent dziennego 
obrotu na rzecz potrzeb Śląska. 
Pomoc ta nie miała charakteru 
jednorazowego. Kwesty, orga-
nizacja pomocy, akcje na rzecz 
Śląska  trwały  przez  cały  1920  r.  Z goś-
ciny  częstochowian  korzystali  uchodźcy 
po  dwóch  powstaniach.  W szczytowym 
momencie,  w końcu  1920 r.,  w naszym 
mieście schroniło się przed represjami nie-
mieckimi 45 tysięcy osób.
Symboliczne  znaczenie  miało  przyjęcie 

28 lipca 1920 r. na Jasnej Górze 2.500 piel-
grzymów z Rozbarku  i Bytomia. Witał  ich 
Prymas Polski kardynał Edmund Dalbor, 
życząc najszybszego powrotu do Polskiej 
Macierzy. Klasztor Jasnogórski wydał spe-
cjalną odezwę „Do braci Górnoślązaków”.
 Nie  szczędziła więc Częstochowa  ani 

pieniędzy, ani krwi – mówił dalej Prezydent 
Częstochowy. W tych  trudnych  czasach, 
gdy  panował  głód  powodowany  znisz-
czeniami  I wojny  światowej,  dzielono  się 
z przyjaciółmi  ze  Śląska  każdym  kawał-
kiem chleba. Krew nie poszła na marne. 
Część  ziemi  śląskiej  wróciła  do  Macie-
rzy.  Z Częstochowy wyruszył  gen. Józef 
Haller by dokonać aktu  inkorporacji Gór-
nego Śląska do Rzeczpospolitej. A potem, 
już  po  spełnieniu  się  (w  części)  marzeń 
Górnoślązaków, w lipcu 1921  r.  znów na 
Jasnej  Górze  witano  pielgrzymkę,  tym 
razem  z polskiego  Śląska.  Tu  w „sercu 
Polski” doszło do niezwykłego spotkania. 
Obrońcy  Lwowa  przekazali  ufundowany 
przez siebie sztandar obrońcom polskiego 
Śląska.  Połączyły  się  tym  samym  dwie 
wspaniałe  tradycje  walki  o polskie  kresy 
– zakończył swoje wystąpienie Prezydent 
Miasta Częstochowy dr Tadeusz Wrona.

Następnie wystąpił ojciec prof. Zachariasz 
Jabłoński, wykładający historię na Uniwer-
sytecie  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego 
w Warszawie. Omówił związki między Jasną 
Górą a plebiscytem i powstaniami na Górnym 
Śląsku.  Przedstawił  szereg  faktów  świad-
czących  o przychylności  i ofi arności Ojców 
Paulinów z Jasnej Góry.  „Ówczesny przeor 
klasztoru, ojciec Piotr udostępnił nawet jedną 
z sal  na  magazyn  broni  dla  powstańców, 
a w licznych  wiecach  patriotycznych  pod 
Jasną Górą brało udział nawet po 30 tysięcy 
osób – opowiadał ojciec Jabłoński.
Młodzież  biorąca  udział  w sesji  mogła 

wysłuchać  także wykładu  dr. Krzysztofa 
Sprucha  z Akademii  im.  Jana  Długosza 
„Częstochowa  wobec  powstań  śląskich” 
oraz lekcji pokazowej przygotowanej przez 
uczniów VIII Liceum Samorządowego. 
Biorący  udział  w uroczystościach 

w Częstochowie  Sekretarz  naszego 
miasta  w swoim  wystąpieniu  przekazał 
pozdrowienia  dla  zebranych  od  Prezy-
denta  Miasta  Zbigniewa Pawła Szan-
dara,  samorządu  lokalnego  i mieszkań-
ców  Siemianowic  Śląskich  –  rodzinnego 
miasta Dyktatora III Powstania Śląskiego, 
Wojciecha Korfantego. Przekazał upomi-
nek w postaci monografi i naszego miasta 
„Od  Sancovic  do  Siemianowic”  wraz  ze 
„Słownikiem Biografi cznym”.

Piotr Madeja 
Sekretarz Miasta Siemianowic Śląskich

Ireneusz Liśnikowski 
Rzecznik prasowy Prezydenta Częstochowy

4 maja w Częstochowie

Częstochowa Powstańcom Górnego Śląska

Absolutorium
Rada Miasta Siemianowic Śląskich pod-

jęła uchwałę w sprawie udzielenia absoluto-
rium prezydentowi Zbigniewowi Pawłowi 
Szandarowi  z wykonania budżetu  za  rok 
2005. Za uchwałą głosowało 14 radnych, 3 
było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. 
Zgodnie z procedurą, o udzielenie absolu-
torium prezydentowi wnioskowała Komisja 
Rewizyjna Rady Miasta. Odczytane zostały 
również pozytywne opinie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 

ISO
Dwa  dni  wcześniej  prezydent  Zbigniew 

P. Szandar  odebrał  z  rąk  przedstawiciela 
Polskiego Rejestru Statków, przyznany Urzę-
dowi Miasta Siemianowic Śląskich certyfi kat 
ISO 9001:9002. Uzyskane w krótkim okresie 
czasu  trzy  ważne  laury  –  po  tytule  „Gmina 
Fair Play”  i  certyfi kacie  „Przejrzysta Polska” 
(pisaliśmy o tym w poprzednich wydaniach 
naszej gazety) to z pewnością wyczyn, jakim 
nie może się poszczycić wiele gmin w kraju. 

SEPI 
Samorządowa  Elektroniczna  Platforma 

Informacyjna to wdrożone niedawno w insty-
tucjach  samorządowych  Siemianowic  Ślą-
skich  kompleksowe  rozwiązanie  informa-
tyczne  umożliwiające  podmiotom  admini-
stracji bezpieczny i natychmiastowy dostęp 
do wszystkich  niezbędnych  informacji  gro-
madzonych  przez  poszczególne  jednostki. 

MGR. MAGISTRAT

Ciąg dalszy na str. 5



Gazeta
Siemianowicka 5

Dziękuję Ci, M. Tabako za Twój artykuł 
w DZ z dnia 20 kwietnia br., który pozwo-
lił  mi  już  wyzbyć  się  wszelkich  wątpliwo-
ści, czy jesteś redaktorem kompetentnym, 
rzetelnym,  uczciwym,  piszącym  prawdę, 
dalekim od pomówień i niedyspozycyjnym. 
Jeszcze się łudziłem, że tak. Teraz już nie.
Dziękuję  Ci,  M.  Tabako,  że  uwolniłeś 

mnie od kagańca zasad, które nie pozwa-
lają mi  „mielić  językiem”  bez  potrzeby  (w 
odróżnieniu  od  Ciebie),  a  mają  na  celu 
„przede wszystkim nie szkodzić”. Powiem 
szczerze,  że  od  dłuższego  czasu  trochę 
mnie  to  uwierało,  dlatego  dziękuję,  że mi 
pomogłeś odejść na chwilę od tych zasad.
Przepraszam  Cię,  Czytelniku,  że  zaj-

muję miejsce na  łamach GS, choć powi-
nienem tę polemikę prowadzić na łamach 
DZ, ale to nie jest takie proste.
Jak wspomniałem p. redaktor Michał Tabaka 

popełnił tekst pt. „Madeja na wylocie”. Już we 
wstępie napisał: „Plan był taki: Piotr Madeja 
(...) miał nakłonić kolegów  lokalnych struktur 
PiS do współpracy z obywatelską formacją pre-
zydenta miasta Zbigniewa Pawła Szandara”. 
Musiał to być bardzo tajny plan, skoro nawet 
ja go nie znam, a ujrzał jeno światło dzienne 
dzięki  zdrowej  pracy  komórek  mózgowych 
autora. Chętnie poznałbym dalsze szczegóły 
tego  planu.  Potem  następuje  tekst  ze  zgra-
nej płyty o kontrolach (o których już pisałem, 
więc nie będę się powtarzał), które miały przy-
czynić się do tego, że „… siemianowicki PiS 
zaczął nieco ostrożniej podchodzić do przed-
wyborczej  współpracy.”?  Totalna  bzdura!  P. 
Tabace  się  wszystko  pomieszało:  stowarzy-
szenie  z  partią,  samorząd  z  rządem,  koali-
cja  samorządowa w Radzie Miasta  (Wspól-
nota  Siemianowicka,  Nasze  Siemianowice 
i Siemianowicki Ruch Samorządowy) z koa-
licją przedwyborczą, w której SRS-u, przynaj-
mniej na razie nie ma. Od samego początku 
jestem członkiem-założycielem SRS. Jestem 
(byłem?) członkiem-założycielem siemianowi-
ckich struktur PiS. W obu przypadkach stałem 
się  członkiem  z  własnej  i  nieprzymuszo-
nej woli. Tak samo jak moja i wyłącznie moja 
decyzja,  która  stawia  (od  prawie  roku)  pod 
znakiem zapytania dalsze moje członkostwo 

w partii. A potem już, aż do końca, autor pisze 
właśnie o tej decyzji, czyli o odmowie wystą-
pienia do IPN o status pokrzywdzonego, pod-
pierając się przy tym wypowiedziami p. poseł 
Marii Nowak, licząc (autor) na wydźwięk spo-
łeczny takiej informacji. 
Streściłem  wypociny  p.  Tabaki,  więc 

nadszedł czas na wyjaśnienia. 
26 lat dorosłego życia spędziłem w PRL-u. 

Jak każdy obywatel byłem agitowany, nama-
wiany, straszony i naciskany do wstąpienia 
do PZPR, jedynej przewodniej siły. Oparłem 
się  nie  tylko  naciskom  ale  i  propozycjom 
„świetlanych perspektyw”. Różne były tego 
powody, nie miejsce  tu by  je wyliczać, ale 
nigdy nie podobało mi się, że jakiś sekretarz 
(niech będzie nawet pierwszy) ze swoim KC 
i  biurem  politycznym  w  Warszawie  decy-
duje o tym, co i jak Kowalski, członek jego 
partii, ma robić lub jak postępować w Byto-
miu czy Siemianowicach Śl. Wierzyć czy nie 
wierzyć,  chodzić do kościoła  czy nie, brać 
udział  w  pochodach  czy  masówkach,  czy 
nie  itp. Cóż, może się  to Tabace podobać 
lub nie, ale taki byłem,  jestem i na starość 
pewnie się nie zmienię. A powodem tego był 
DOM i środowisko, w którym się wychowa-
łem i z którym przeżywałem wzloty i upadki, 
w ostatnich latach przed i po historycznych 
zmianach w naszym kraju. 
Raczkująca  demokracja  w  naszym  kraju 

i  związany,  w  pierwszej  dekadzie,  z  nią 
„bałagan”  sceny  politycznej  (partie  powsta-
wały,  łączyły  się  i  upadały)  były  przyczyną, 
że  gdy  powstała  partia,  w  której  założe-
niach  oraz w  nazwie  były  bliskie mi  osobi-
ście słowa Prawo i Sprawiedliwość, skorzy-
stałem z  oferty  by  stać  się współzałożycie-
lem jej siemianowickich struktur. Szybko się 
jednak  okazało,  że  nic  się  od  nieboszczki 
PZPR w partiach nie zmieniło. I ok. rok temu 
przyszedł „rozkaz” co mam zrobić, bo inaczej 
zostanę  skreślony. Mam,  poza obowiązują-
cym prawem lustracyjnym, wystąpić o status 
pokrzywdzonego! Powtórka z rozrywki. War-
szawskie KC i jego biuro polityczne (po sied-
miu  miesiącach  rządu  mam  już  pewność) 
kazało mi pod groźbą, co ja mam w Siemia-
nowicach Śl. zrobić! Zrobiłem to z pełną świa-

domością skutków, choćby jak tekst Tabaki. 
Na pytania przyjaciół z PiS-u: „Piotr, czemu 
nie chcesz wystąpić?” odpowiedź była tylko 
jedna: „być może wystąpię, jak już nie będę 
członkiem  partii”.  Ale  wtedy  to  już  będzie 
moja decyzja, a nie „rozkaz z góry”. 
Muszę  p.  redaktora  jednak  rozczaro-

wać. Nie mam nic na sumieniu. Codzien-
nie goląc się przed lustrem widzę ciągle tę 
samą, spokojną twarz. W ponad 40-letniej 
pracy  zawodowej  przeszedłem  wszystkie 
szczeble kariery z szacunkiem dla  innych 
i  – mogę  tak  powiedzieć  –  od  innych. To 
samo dotyczy prawie 30-letniej działalności 
społeczno-politycznej, jak i 16-letniej służby 
publicznej w samorządzie lokalnym.
Czy mam teczkę? Nie wiem. Może mam, 

może nie mam. I to nie jest ważne. Ważne 
jest to, że ja wiem, co w swoim życiu robi-
łem  i  zrobiłem.  I  wiedzą  to  ludzie,  którzy 
mnie na swojej drodze spotkali lub ja spot-
kałem ich. Wczoraj przeczytałem w „Dużym 
Formacie” wypowiedzi p. Stefana Mellera, 
człowieka z zasadami, który wypowiada się 
m.in. dlaczego nie ma zamiaru spojrzeć do 
swojej teczki. Mógłbym się pod tym podpi-
sać.  Bo  jak mądrze  napisano:  „nie  słowa 
(nawet zapisane) się liczą lecz czyny”.
Wracając  jeszcze  do  tekstu  M.  Tabaki. 

Napisał  Ci  on:  „Konsekwencje  swojej  nie-
subordynacji pozna najpóźniej w poniedzia-
łek [24.04.06. – PM], na kiedy zaplanowano 
obrady  Rady  Okręgowej  (...)  PiS...”,  a  p. 
Poseł potwierdziła: „Skreślenie Piotra Madei 
z naszych list jest tylko kwestią czasu”. Moja 
odmowa wystąpienia do IPN miała miejsce 
niecały  rok  temu,  a  od  daty  artykułu  mija 
kolejny miesiąc. Byłbym nieszczery, gdybym 
napisał, że oczekuję tej decyzji z ogromną 
niecierpliwością  (choć  mam  świadomość 
jej  nieuchronności),  bo mimo  tego wszyst-
kiego, co w ostatnich miesiącach, a szcze-
gólnie w ostatnich dniach przekazują media, 
mniejsza niż parę lat temu, ale jednak sym-
patia do prawa i sprawiedliwości pozostaje.
O  przytoczonej  rozmowie  telefonicznej 

z  Tabaką  powiem  tyle,  że  pokazuje  swoją 
niewiedzę  nt.  „osoby  publicznej”  i  jakie  ma 
prawa  i  obowiązki.  Nie  rozróżnia  członka 
partii od funkcji sekretarza miasta. Nie rozu-
mie, że członek partii nie jest osobą publiczną 
w świetle prawa. Ale ignorancja lub zła wola p. 
redaktora jest już dość powszechnie znana.
K ON I E C   Piotr Madeja

Trzecia i ostatnia część trylogii

DZIĘKUJĘ CI TABAKO!

Zadaniem SEPI jest błyskawiczne udostęp-
nienie  uprawnionym  organom  informacji 
m.in.  o  obywatelach,  działaniach  urzędów 
i wydatkowanych środkach. SEPI umożliwia 
dostęp do informacji: Prezydentowi Miasta, 
Referatowi  Świadczeń  Rodzinnych,  Miej-
skiemu  Ośrodkowi  Pomocy  Społecznej, 
Powiatowemu Urzędowi Pracy oraz upraw-
nionym pracownikom innych jednostek. 
 Korzystanie z Platformy umożliwia szyb-

kie pozyskanie potrzebnych danych, elimi-
nuje konieczność wydawania zaświadczeń, 
wyklucza  możliwość  nadużyć.  Wprowa-
dzenie  SEPI  w  Siemianowicach  Śląskich 
jest  projektem  pilotażowym.  Jego  powo-
dzenie  pozwoli  na  rozpropagowanie  tego 
narzędzia w  innych samorządach. Koszty 
związane  z  wprowadzeniem  Platformy 
w Siemianowicach Śląskich pokrywa Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

www.siemianowice.pl

Od siebie
Towarzystwo  Przyjaciół  Siemianowic 

Śląskich,  wydawca  „Gazety  Siemiano-
wickiej”  obchodzi  jubileusz  40-lecia  swej 
działalności.  Włączając  się  w  tę  piękną 
rocznicę,  poświęcam  Towarzystwu  wiele 
miejsca w bieżącym numerze.
Swoją służbę społeczną Siemianowicom 

Śląskim zacząłem we Wspólnocie Siemia-
nowickiej, organizacji bratniej Towarzystwu 
Przyjaciół Siemianowic Śląskich. Nie mogło 
więc być inaczej, niż się stało. Dziś noszę 
wielką  odpowiedzialność  pełnienia  funkcji 
wiceprzewodniczącego  w  tych  stowarzy-
szeniach. Traktuję to też jako zadanie kon-
tynuacji dzieła wielu wspaniałych ludzi, któ-
rych dane mi było spotkać na swej drodze. 
Szczególnie chciałbym tu przywołać postać 
Marii Sokołowej, mojej  poprzedniczki  na 
stanowisku  redaktora  „Gazety  Siemiano-
wickiej”.  Pani  Mario,  jestem  przekonany, 
że  to właśnie Pani należą się szczególne 

życzenia  z  okazji  tak  pięknego  jubileuszu 
Towarzystwa. Sto lat w zdrowiu! 
Polecam zapoznanie się ze szczegółowym 

programem XXIV Dni Siemianowic Śląskich, 
w ramach których odbędą się między innymi 
imprezy  organizowane  przez  Towarzystwo 
Przyjaciół  Siemianowic  Śląskich,  a  także 
premiera  „Siemianowickiego  Rocznika 
Muzealnego” publikującego okolicznościowy 
materiał.  Łamy  „Gazety  Siemianowickiej” 
otwieram szerzej niż zazwyczaj dla publika-
cji dostępnych dotychczas jedynie na stronie 
internetowej www.tpss.siemianowice.org.pl.

 Niech kwitnie przyjaźń do Siemianowic 
Śląskich!!

Redaktor naczelny
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Data  trochę  wzruszająca…  Ile  osób  – 
więcej  lub mniej wybitnych przeszło przez 
naszą organizację…  Ile działań dla dobra 
miasta było podjętych  i wykonanych…  Ile 
inicjatyw ubogacało naszą Małą Ojczyznę.
I my dziś kontynuujemy te zasady i dzia-

łania…  Trwają  rozważania  jak  uczcić  tę 
wspaniałą rocznicę.
Oczywiście spotkania, koncerty… a ja bym 

chciała stworzyć coś trwałego, co o naszym 
istnieniu i o naszym działaniu w służbie spo-
łeczeństwu  by  świadczyło.  Mam  na  myśli 
boisko przy ulicy Maciejkowickiej,  żeby spi-
żowymi literami był nad bramą napis: „Boisko 
im. 40-lecia Towarzystwa Przyjaciół Siemia-
nowic Śląskich” i drugie: zainicjowanie utwo-
rzenia Społecznego Domu Opieki  dla  ludzi 
nieuleczalnie chorych, nie tylko na raka.
Czy będziemy jako stowarzyszenie dalej 

istnieć – mam nadzieję, że tak, inni będą 
trwali,  a  spiż  o  nas  wszystkich  będzie 
świadczyć.

Maria Sokołowa
Z kart historii
17 lipca 1966 r. – to data narodzin Towa-

rzystwa Miłośników Siemianowic. W latach 
osiemdziesiątych  przemianowano  nazwę 
na  „Towarzystwo  Przyjaciół  Siemianowic 
Śląskich”. Nie wiadomo, które „imię” cieplej-
sze, ale statut pozostał bez zmian i uczucia 
do miasta, wśród członków na pewno nie-
zmienne – bo „słońce tak samo świeciło i tak 
samo uśmiechał się do okien księżyc”. Do 
głównych  założeń  Towarzystwa  należało 
zbieranie dokumentów dotyczących historii 
miasta oraz popularyzowanie ich na spotka-
niach dyskusyjnych. W ramach działalności 
wydawniczej  opublikowano  wiele  cennych 
pozycji, m.in. pracę Joachima Liszki „Sie-
mianowice – Przewodnik po mieście” (Kato-
wice  1969),  Zbigniewa Pawła Szandara 
„Informator  Kulturalny”  (Katowice  1973), 
oprac. K. Migała, T. Szczyrba  „Siemiano-
wice.  Informator  Miejski”  (Katowice  1979) 
oraz foldery z okazji Dni Siemianowic. Towa-
rzystwo partycypowało również w kosztach 
wydania monografii miasta  „Siemianowice. 
Zarys rozwoju miasta” (oprac. H. Rechowicz, 
Katowice 1969). Do ważniejszych przedsię-
wzięć kulturalnych Towarzystwa należy zali-
czyć zorganizowanie jubileuszowej wystawy 
pt.  „Tobie  Polsko”  w  siemianowickiej  Izbie 
Tradycji w 1982 roku. Towarzystwo Przyja-
ciół Siemianowic corocznie urządzało około 
25  spotkań  autorskich,  odczytów  i  prelek-
cji  z  zakresu  historii  Siemianowic Śląskich 
i  historii  Śląska.  Od  1987  roku  w  ramach 
Towarzystwa działały  komisje:  historyczna, 
redakcyjna,  imprez  i  organizacyjno-finan-
sowa.  Siedziba  Towarzystwa  mieściła  się 
przy  ul.  F.  Chopina;  obecnie  w  gmachu 
Biblioteki Miejskiej, przy al. Sportowców 3.

Opracowała Maria Sokołowa 
na podstawie książki Z. Janeczka „Od Sancovic 
do Siemianowic. Szkice z dziejów miasta i oko-
licy”, Katowice 1993

Ze wspomnień Marii Sokołowej
Towarzystwo  Przyjaciół  Siemianowic 

Śląskich  zawsze  wykazywało  wiele  cen-
nych  inicjatyw  dla  naszego  miasta.  Spo-
śród  najważniejszych  dokonań  i  osiąg-
nięć pragnę wymienić:  inicjatywę budowy 
pomnika  Wojciecha  Korfantego,  odsło-
nięcie na domu rodzinnym W. Korfantego 
na  Sadzawkach  tablicy  pamiątkowej, 
zapoczątkowanie  prac  modernizacyjnych 
w  Amfiteatrze  Miejskim,  inicjatywę  odre-
staurowania niektórych zabytków architek-
tury  (np.  odnowienie  fontanny  przy  placu 
Skargi), współudział w organizowaniu „Dni 
Siemianowic”,  inicjatywę  renowacji  XVII-
wiecznego  spichlerza,  w  którym  mieści 
się obecnie Muzeum Miejskie, wskazanie 
potrzeby  zadbania  o  najstarsze  nagrobki 
znajdujące się na siemianowickich cmen-
tarzach, pomoc finansową udzieloną Chó-
rowi  Męskiemu  „Chopin”,  pomoc  finan-
sową udzieloną dzieciom specjalnej troski, 
inicjatywę w sprawie odrestaurowania sie-
mianowickiego  pałacu,  wydanie  „Gazety 
Siemianowickiej”,  które  uważam  za  naj-
śmielsze przedsięwzięcie Towarzystwa. 
Obecnie opracowujemy książkę o życiu ks. 

Jerzego Palki, rodem z Michałkowic, misjo-
narza,  który  w  1990  roku  został  w  Parag-
waju wybrany „człowiekiem roku” za swoją 
wybitną działalność na rzecz praw człowieka 
pt. „Rozmowy z księdzem Palką”. 
Ogromną  satysfakcję  sprawia  nam 

współpraca  z  młodzieżą  z  siemianowi-
ckich  szkół.  Niegdyś mówiono  „Młodzież 
przyszłością narodu” – szkoda, że to hasło 
nieco  przyblakło.  Towarzystwo  Przyjaciół 
Siemianowic  Śląskich  od  początku  przy-
jęło  je  za  swoje.  Uważamy  bowiem,  że 
przygotowanie młodych  ludzi  do umiejęt-

ności  tworzenia  i  kierowania  prawidłowo 
i  uczciwie  samorządnym  bytem  państwa 
to  podstawowa  rzecz.  Bo  to  właśnie  oni 
będą  przyszłymi  wyborcami,  radnymi, 
ministrami,  prezydentami. Oni  będą  two-
rzyć  nowoczesną  społeczność  miasta 
i kraju – taką na miarę XXI wieku. Efektem 
naszego  podejścia  było  funkcjonowanie 
„Młodzieżowej Rady Miejskiej”.
Towarzystwo  przyznawało  i  swoje 

nagrody. Przykładem jest „Laur Siemiona”, 
konkurs  dla  młodych  poetów,  którego 
edycję w 2002 roku wygrała Irena Drabik. 
Innego  rodzaju  laurem  jest  dyplom  „Nie-
uleczalnego  Optymisty”  –  działacza  kul-
tury  czy  społecznika  wyróżniającego  się 
wybitnymi  inicjatywami  (miałam  przyjem-
ność taki dyplom otrzymać wraz z Romu-
aldem Dudą i Marią Dylą). Przyznawany 
jest tytuł „Honorowego Członka TPSŚ”.
Tradycją  jest  organizowanie  wspól-

nych  spotkań  opłatkowych,  zabaw  kar-
nawałowych,  Bali  Siemiona,  aukcji  pla-
styków Siemianowickiej Grupy Plastycz-
nej „Spichlerz ’86”.
Z najnowszych wydarzeń warto wymie-

nić: inicjatywę powstania w mieście hospi-
cjum, zorganizowanie koncertu jubileuszo-
wego z okazji 10-lecia „Gazety Siemiano-
wickiej”,  organizację  międzynarodowych 
warsztatów  dla  młodzieży,  powołanie  do 
życia szkolnych szkół Towarzystwa Przy-
jaciół  Siemianowic  Śląskich,  staranie 
o  przydział  i  rewitalizację  boiska  sporto-
wego przy ul. Maciejkowickiej, utworzenie 
strony  internetowej  Towarzystwa  Przyja-
ciół Siemianowic Śląskich.   MS

Z bieżącej działalności TPSŚ
W  2006  roku  przypada  40.  rocznica 

powstania  Towarzystwa  Przyjaciół  Sie-
mianowic Śląskich. Chcemy  to  szczegól-
nie  podkreślić  w  ramach  tegorocznych 
„Dni Siemianowic”. Jedną z  imprez orga-
nizowanych  w  tym  czasie  przez  nasze 
Towarzystwo  jest międzyszkolny  konkurs 
„Siemianowice moje miasto”. Obok Towa-
rzystwa  Przyjaciół  Siemianowic  Śląskich 
współorganizatorami  tego  konkursu  są: 
Miejski  Ośrodek  Kultury  oraz  Wydział 
Edukacji  Urzędu  Miasta.  Patronat  nad 
konkursem  obejmuje  Prezydent  Miasta. 
Regulaminy  poszczególnych  dyscyplin, 
z uwzględnieniem grup wiekowych (klasy 
I–III, IV–VI, gimnazjum oraz szkoły ponad-
gimnazjalne),  opracowywane  są  przez 
nauczycieli  i metodyków siemianowickich 
szkół, współdziałających z Towarzystwem. 
Finał  Międzyszkolnego  Konkursu  trady-
cyjnie włączony  jest do programu obcho-
dów „Dni Siemianowic”. W 2005 roku, we 
wszystkich dyscyplinach i kategoriach wie-
kowych  zostało  przyznanych  86  nagród 
i wyróżnień. Świadczy to o dużym zainte-
resowaniu dzieci  i młodzieży niekonwen-
cjonalnym zdobywaniem wiedzy na temat 
rodzinnego  miasta.  Główne  kategorie 
międzyszkolnego  konkursu –  plastyczna, 
muzyczna,  kultywowania  tradycji  i  gwary 
śląskiej, konkurs wiedzy historycznej oraz 
wykorzystanie  środków  multimedialnych 

Przed czterdziestoleciem
Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic Śląskich

Przewodniczący TPSŚ: Elżbieta 
Kraska (1966), Jan Pytlik (1966 – 1967), 
Joachim Liszka (1968 – 1969), Mieczy-
sław  Chabera  (1970  –  1977),  Karol 
Grzyb  (1978  –  1979), Tadeusz Sztuka 
(1980 – 1998), Zbigniew Paweł Szandar 
(1998 – 2003), Jan Pres (od 2003)
Wiceprzewodniczący TPSŚ: Marian 
Marczyński,  Ernest  Czaja,  Alfreda 
Barnaś, Ryszard Kułacz, Hubert Mokrus, 
Krystyna Migała, Stanisław Musiał, Jan 
Ostrowski, Jan Pietrowski, Tadeusz Pro-
nobis, Jacek Rzepczyk, Zbigniew Paweł 
Szandar, Walerian Witas, Maria  Soko-
łowa, Jerzy Michalik, Barbara Bachow-
ska-Marcoll, Jan Wywiórka
Sekretarze TPSŚ:  Krystyna Kluczew-
ska,  Krystyna Migała, Alfreda Barnaś, 
Barbara  Świerczek,  Monika  Pojda-
Dziekońska
Skarbnicy TPSŚ: Alfred  Piechocki, 
Marta Gałuszka, Beata Lata
Redaktorzy Naczelni „Gazety Sie-
mianowickiej”: Maria  Sokołowa,  Jan 
Wywiórka
Webmaster strony internetowej 
www.tpss.siemianowice.org.pl: 
Jacek Lindel
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W  2006  roku  Towarzystwo  Przyjaciół 
Siemianowic  Śląskich  obchodzi  40-lecie 
swojego istnienia. Cztery dekady to bardzo 
dużo. Wiele się zmieniło od 1966 roku, kiedy 
Towarzystwo powstawało. Przez wszystkie 
te lata Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic 
Śląskich  rozwijało  się,  dostosowywało  do 
nowych  okoliczności,  podejmowało  nowe 
wyzwania. Mamy na swoim koncie mnóstwo 
sukcesów  i dlatego  chcemy  tę  wspaniałą 
rocznicę uczcić w sposób szczególny. 
Jednym  z elementów  świętowania 

będzie  spotkanie  z wszystkimi  miesz-
kańcami  Siemianowic  Śląskich,  również 
z tymi, którzy kiedyś w swoim życiu pod-
jęli  decyzję  o wyjeździe  z Polski.  Dla-
tego  serdecznie  zapraszamy wszystkich 

siemianowiczan,  żyjących  w najodle-
glejszych  lub  całkiem  bliskich  stronach 
naszego  globu  do  uczestnictwa w spot-
kaniu,  które  odbędzie  się  w sobotę  24 
czerwca br. o godzinie 15.00 w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Siemianowicach Ślą-
skich przy al. Sportowców 3. 
Obchody 40-lecia Towarzystwa Przyjaciół 

Siemianowic  Śląskich  są  wpisane  w pro-
gram  tegorocznych  Dni  Siemianowic  Ślą-
skich, więc uczestnicy spotkania będą mogli 
również brać aktywny udział w wielu impre-
zach organizowanych na terenie miasta.
Raz  jeszcze  gorąco  zapraszamy  na 

spotkanie w gronie członków i sympatyków 
Towarzystwa  Przyjaciół  Siemianowic  Ślą-
skich.  Informujemy  także,  iż  koszty  prze-

jazdu oraz pobytu w Siemianowicach Ślą-
skich należy opłacić we własnym zakresie.
Uprzejmie prosimy wszystkich zainte-

resowanych o potwierdzenie chęci przy-
bycia telefonicznie, pocztą elektroniczną 
lub pocztą tradycyjną. Poniżej podajemy 
dokładne dane kontaktowe. Odpowiemy 
również  na wszystkie  ewentualne  pyta-
nia i wątpliwości. 
Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!!!

Towarzystwo Przyjaciół
Siemianowic Śląskich

al. Sportowców 3
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. grzeczn. (48) 32 2284193

e-mail: tpss@siemianowice.org.pl

TPSŚ MA 40 LAT!

– pozostają niezmienne od lat. Jednak co 
roku są inne merytorycznie, bowiem zmie-
nia się ich zakres i obowiązujące zasady. 
Prace  nad  trzecią  edycją  konkursu  już 
trwają.  Uroczyste  rozstrzygnięcie  wraz 
z wręczeniem nagród nastąpi 23 czerwca 
2006 r., w piątek, w kinoteatrze „Tęcza”.
Jako  że  zadaniem  Towarzystwa  jest 

kultywowanie  zwyczajów  i  tradycji  ziemi 
śląskiej, nie brakuje spotkań z ciekawymi 
ludźmi oraz obchodów rocznic i ważnych 
wydarzeń.  Warto  przy  tej  okazji  wspo-
mnieć  o  spotkaniu  barbórkowym,  które 
miało miejsce w  grudniu  2004  roku. Od 
kilku  lat  zauważamy spadek zaintereso-
wania tym ważnym dla Śląska i górników 
świętem – „Barbórką”. W czasach, kiedy 
konieczne  stało  się  zamykanie  nieren-
townych  kopalń,  a  tym  samym  wzrosło 
i  tak  duże  bezrobocie,  „Barbórka”  stała 
się świętem stopniowo coraz mniej cele-
browanym.  Jednak  atmosfera  grudnio-
wego  spotkania, w  którym wzięli  udział: 
Lucjan Czerny, Pelagia Górecka  (Ślą-
zaczka  roku  1999)  oraz  Ruta Kubac, 
pokazała, że  takie  tradycje z pewnością 
warto „ocalić od zapomnienia”.
Do  ciekawych  wydarzeń,  które  miały 

miejsce w ciągu kilku ostatnich miesięcy, 
zaliczyć można również spotkanie z człon-
kami Grupy Twórczej „Ocochodzi” i projek-
cję fi lmu „Miejsce, o którym zapomniano”. 
Film  ten,  którego  tematem  jest  siemia-
nowicki  Pałac  Donnersmarcków,  wywo-
łał  burzliwe  dyskusje,  wiele  wspomnień 
i  emocji  wśród  członków  Towarzystwa. 
Wszak wielu z nich przez  lata, w bardzo 
osobisty sposób angażowało się w pracę 
na rzecz ocalenia niszczejącego zabytku. 
Wiele  ciekawych  spotkań  jeszcze  przed 
nami,  tyle  spraw,  tyle  osób,  tyle  jeszcze 
nie  odkrytych  tajemnic  naszego  miasta, 
które wciąż czekają na swój czas...

Jan Pres
Przewodniczący TPSŚ 

Traf  chciał,  że 
„Echo  Siemiano-
wic”  (nr  3–4/2006) 
miałem „jedyną i nie-
powtarzalną”  okazję 
czytać  w  porze 
dobranocki.  Akurat 
na  ekranie  gościły 
Smerfy  –  całkiem 
przyjemne  posta-

cie, mające jedynego wroga – Gargamela. 
Porównanie  nasunęło  się  samo: Andrzej 
Gościniak  –  GARGAMEL  Siemianowic, 
już przebierający nogami w oczekiwaniu na 
rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego,  które  nastąpi  23  maja  2006 
roku.  Po  ostatnich  decyzjach  personal-
nych przewodniej siły narodu mieniącej się 
„Prawem i Sprawiedliwością” można sądzić, 
że  fotel  komisarza  stoi  otworem  przed 
naszym GARGAMELEM, wszak nie ustę-
puje pewno kompetencjami A. Lepperowi 
czy R. Giertychowi.  „Dziennik Zachodni” 
przywitał  te  decyzje  olbrzymim  tytułem: 
„Rzeczpospolita  na  kolanach”.  Czy  i  Sie-
mianowice  Śląskie  będą  „na  kolanach”? 
Po  retoryce,  jakiej  w  „Echu  Siemiano-
wic”, głównie piórem A. Gościniaka, pełno, 
należy  tego  oczekiwać.  Sama  nomenkla-
tura  wymarzonego  stanowiska  –  „komi-
sarz”  już  oddaje  pełną  osobowość GAR-
GAMELA: posiadającego  jedynie  słuszną 
wizję  wszystkiego.  Koalicje,  jakie  próbuje 
on zawiązywać wokół kanapowych stowa-
rzyszeń kierowanych przez osoby z minio-
nej epoki potwierdzają, że szaty GARGA-
MELA przybierają kolor czerwony.

(O, właśnie w tym 
momencie Garga-
mel depcze domki 
Smerfów...) Skąd 
się  wzięło  „jedyne 
i  niepowtarzalne” 
Echo?  Przez  kilka 
miesięcy  mieli-
śmy  do  czynienia 

z  „nowym”  Echem.  GARGAMEL  wyjaś-
nia, że jedno Echo jest jego, a drugie posła 
K. Szygi. Coś  takiego,  jeszcze niedawno 
panowie  razem  „deptali  domki  Smerfów”. 

Czyżby pan poseł był uprzejmy poinformo-
wać  naszego  GARGAMELA,  że  liczy  się 
z ewentualnością niepokochania go przez 
nowych kolegów z Sejmu i powrotu do Sie-
mianowic  Śląskich  na  stanowisko  prezy-
denta miasta? A co z nim! To przecież on 
musi  być  kandydatem  wszystkich  Pola-
ków.  Panowie,  jak mawiał  tow.  Rakowski 
„WŁADZY  CHCIELI”,  a  nie  poróżniły  ich 
wizje przyszłości tylko zwykły szmatławiec.

(Oj, zapatrzyłem się...) Czepianie  się 
zastępców prezydenta  i  sekretarza zosta-
wiam  –  obronią  się  sami.  Pisania  jednak 
o  „Gazetce  Siemianowickiej”  nie  sposób 
pozostawić ot tak. Jeżeli wszystkowiedzący 
nie potrafi   tego pojąć,  to  „Gazeta Siemia-
nowicka” ukazuje się wtedy i w takim nakła-
dzie, jaki uważa za stosowne jej wydawca 
– Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Ślą-
skich, działające już w czasach gdy garga-
melopodobni  na  stojąco włazili  pod  byfyj. 
Równocześnie  informuję,  że  „bibuła”  to 
w historii  dziennikarstwa pozytywne okre-
ślenie  prasy  wychodzącej  poza  cenzurą 
poprzedniej  epoki.  Tekściki?  No  tak,  bo 
przecież  jedyne  poważne  teksty  mogą 
wychodzić  spod  jedynego  prawego  pióra 
w mieście – naszego GARGAMELA. Raczy 
on  zauważyć:  „współczuję  odporności  na 
poglądy  innych,  gdyż  beton  i  nieprzema-
kalność  sprowadza  dialog  do  absurdu”  – 
no właśnie! Przerzucanie swoich cech na 
innych – to jest to, co lubi GARGAMEL. 

(Koniec bajki...)  Szkoda,  że  niebie-
skim, a nie zielonym kolorem podkreślono 
oświadczenie  klubu GARGAMELA z  sesji 
absolutoryjnej. Radni ci co miesiąc dostają 
projekty uchwał w tej samej formie, a jesz-
cze nie zdążyli do tego przywyknąć! Jesz-
cze  jedna  uwaga,  nawiązująca  do  mojej 
bytności na Bańgowie. W tej pięknej dziel-
nicy  pomieszkuje  radny,  kolega  klubowy 
GARGAMELA, Adam Cebula.  Jak  to  się 
dzieje,  że wybrany  głosami mieszkańców 
Bańgowa pełni dyżur w Michałkowicach, tu 
też działa w kole Platformy Obywatelskiej? 
Panie Adamie, czyżby Pan chciał się wcie-
lić  w  rolę  Klakiera?  GARGAMEL  nie  lubi 
cebuli, on niczego nie lubi.

 Jan Wywiórka 

GARGAMEL Siemianowic

KRS: 0000189771
Regon: 273019031
NIP: 643-13-98-192
Konto:
PKO BP I. Oddział Siemianowice Śląskie
nr 77 1020 2368 0000 2202 0023 0615
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Zagraniczne  podróże  fascynowały 
mnie  od  zawsze.  Nie  zawsze  jednak 
były w zasięgu moich możliwości. Nieraz 
rezygnowałam  z  różnych  przyjemności 
na  rzecz  wymarzonego wyjazdu.  Jedną 
z  tras,  które wydawały mi  się niezwykle 
egzotyczne  była  Afryka.  Byłam  już  co 
prawda w Tunezji i Egipcie, ale to typowe 
kraje  arabskie,  położone  w  północnej 
części kontynentu, a ja chciałam poznać 
„serce”  Afryki,  czyli  „czarną”  Afrykę. 
Wybrałam więc Kenię.
Kenia  leży  na  równiku  we  wschod-

niej  Afryce  nad  Oceanem  Indyjskim. 
Już widok z samolotu  jest niezwykły, bo 

ziemia ma tam kolor brunatno-czerwony. 
Po wylądowaniu w Mombasie (drugie co 
do wielkości miasto po Nairobi), okazało 
się, że jest strasznie duszno i gorąco, ale 
ta temperatura, po bardzo długiej polskiej 
zimie wcale mnie  nie  zmartwiła.  Powie-
trze  pachniało  kawą,  a  ludzie wydali mi 
się grzeczni i bardzo mili. Hotele, w któ-
rych zakwaterowani byli Polacy otoczone 
były  tropikalnymi  ogrodami,  w  pobliżu 
znajdowały  się  urocze  baseny,  małe 
budynki w  tradycyjnym stylu  suahili  i  co 
najważniejsze – plaża i ciepły, a momen-
tami wręcz gorący ocean.

Kenię  zamieszkuje  blisko  70 
różnych  plemion  (Kikuju,  Luo, 
Kemba,  Giriama,  Samburu, 
Masajowie),  a  ponadto  Azjaci, 
Arabowie,  Europejczycy.  Naj-
większe grupy wyznaniowe sta-
nowią protestanci,  później  kato-
licy,  religie  tradycyjne,  muzuł-
manie i inne, a co najważniejsze 
ludzie  ci  żyją  w  zgodzie,  a  ich 
dewizą  życiową  są  dwa  ciągle 
powtarzane  zwroty:  HAKUNA 
MATATA  (wszystko  będzie 
dobrze)  i  POLE  POLE  (powoli, 
powoli lub spokojnie, spokojnie).

To  co  najpiękniejsze 
w  Kenii  to  oczywiście  przy-
roda  i wspaniałe  parki  naro-
dowe.  Nasze  wyobrażenia 
o parkach są różne od tego, 
co  zastajemy  na  miejscu. 
Park w wydaniu kenijskim to 
ogromne połacie  lądu, gdzie 
zwierzęta  żyją  na  wolności, 
nie  ma  żadnej  aktywności 
ludzkiej,  nie ma  dróg  i  elek-
tryczności,  a  poruszać  się 
tam można wyłącznie samo-
chodem  terenowym  i  pod 
żadnym  pozorem  nie  wolno 

W Kenii – sercu czarnej Afryki powietrze pachniało kawą

HAKUNA MATATA
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wychodzić  z  pojazdu.  Dość  często 
zresztą  mija  się  niedojedzone  pozo-
stałości  po  zwierzętach  lub  już  cał-
kiem czyste szkielety, więc łatwo sobie 
można  wyobrazić  jak  mógłby  się  tam 
skończyć  niewinny  spacerek.  Słonie, 
żyrafy, antylopy i  lwy to najzwyklejszy 
widok w parku. Nam udało się dostrzec 
nawet  lamparta,  chociaż  to  podobno 
bardzo  skryty  kot.  Najwspanialsze 
parki  to  Tsavo  Park  i  Amboseli  Park, 
z  którego  rozciąga  się  przepiękny 
widok na „dach Afryki” – Kilimandżaro 
i  rezerwat  Masajów  Mara  ze  stadami 
antylop,  gazeli,  zebr,  żyraf  oraz  polu-
jącymi na nie drapieżnikami, takimi jak 
lwy, gepardy, hieny i szakale.
Ponieważ  chcieliśmy  zobaczyć  jak  naj-

więcej  egzotycznych  miejsc  nieskażo-
nych cywilizacją wybraliśmy się również do 

wioski  Masajów.  Tam  widzieliśmy  trady-
cyjne  domy  zbudowane  z  łajna  zwierząt, 
oglądaliśmy niezwykłe tańce i śpiewy, miej-
scowy kacyk opowiadał o zwy-
czajach plemienia i życiu paste-
rzy. Pomimo że Masajowie pre-
zentowali się niezwykle malow-
niczo,  wszyscy  przyozdobieni 
byli w niezliczoną ilość branso-
let, kolczyków, naszyjników itp., 
mieli ogolone głowy (to z obawy 
przed insektami) i wymalowane 
twarze, odniosłam wrażenie, że 
utrzymuje się tu sztuczny rezer-
wat ludzki, aby przyciągnąć tury-
stów z całego świata. Szczegól-
nie  żal  mi  było  dzieci,  skaza-
nych na wegetację w  tych pry-
mitywnych  warunkach.  Każdy 
z  nas  obdarowywał  je  czym 

mógł,  słodyczami,  małymi  upominkami. 
Wszystko  stanowiło  tam  niezwykłą  war-
tość. Każdy z nas znalazłby w domu wiele 

zbędnych przedmiotów, ubrań czy artyku-
łów, które tu znalazłyby swoje nowe zasto-
sowanie.  Czuliśmy  się  tam  tacy  „bogaci” 
i „przejedzeni”. Ale pomimo naszej finanso-
wej przewagi, to my z przyjemnością podzi-
wialiśmy ich dobry nastrój, pogodę ducha, 
życzliwość,  optymizm.  Podobała  mi  się 
też ich troska o środowisko naturalne, nie-
zaśmiecone  lasy  i  drogi  oraz  gościnność 
i brak uprzedzeń, bez względu na używany 
język  czy wyznawaną  religię.  Szkoda,  że 
tak daleko stąd do Kenii. Wiele moglibyśmy 
się nauczyć od naszych czarnych braci.

Małgorzata Groniewska
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130-lecie
Ochotniczej Straży Pożarnej

60-lecie
Stowarzyszenia Inżynierów

i Techników Górnictwa

40-lecie
Towarzystwa Przyjaciół
Siemianowic Śląskich

Imprezy towarzyszące
Środa 21.06

Muzeum Miejskie
18.00  –  Promocja  4.  numeru Siemianowickiego Rocznika 
Muzealnego połączone ze spotkaniem autorskim z Autorami 
publikowanych artykułów

Czwartek 22.06
MOSiR „Pszczelnik”
9.00  –  X  Spartakiada  Młodzieży  Niepełnosprawnej 
Ruchowo (Bytom, Świętochłowice, Katowice, Siemianowice 
Śląskie)

Kinoteatr „Tęcza”
10.00  –  fi nał III Edycji Międzyszkolnego Konkursu „Siemia-
nowice moje miasto”

Siemianowickie Centrum Kultury
16.30  –  Zawody  szachowe  w  kategorii  OPEN  o  Puchar 
Prezydenta Miasta

Piątek 23.06
Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 1  –  zajęcia plastyczne – zaprojektowanie i wykona-
nie albumu „Najpiękniejsze zakątki Michałkowic” 
Filia nr 2  –  wystawa dotycząca Siemianowic Śląskich 
Filia nr 4  –  konkurs czytelniczo-plastyczny „Siemianowice 
– moje miasto”
Filia nr 5  –  zajęcia  plastyczne  „Najpiękniejszy  plan 
miasta”
Filia nr 6  –  wystawa „Siemianowice Śląskie w literaturze”
Filia nr 7  –  rozstrzygnięcie konkursu fotografi cznego „Moje 
miasto – moje miejsce”
Filia nr 8  –  konkurs plastyczny „Zapraszamy do Siemiano-
wic Śląskich – widokówka”
Filia nr 9  –  zajęcia czytelniczo-plastyczne z przedszkola-
kami „Legendy o Siemianowicach Śląskich”, wystawa prac 
„Siemianowice Śląskie oczami przedszkolaków”
Filia nr 10  –  konkurs  plastyczny  „A  ja  kocham  swoje 
miasto”, konkurs wiedzy o Siemianowicach Śląskich”, pro-
gram artystyczny w wykonaniu szkół podstawowych

Imprezy główne
Piątek 23.06

Miejska Biblioteka Publiczna
11.00  –  wernisaż  wystawy  „130-lecie  Ochotniczej  Straży 
Pożarnej  w  Siemianowicach  Śląskich”  –  promocja  książki 
Krystiana Hadasza i Ryszarda Kurka „130-lecie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich” 

Urząd Miasta
13.00  –  duża sala obrad (ul. Jana Pawła II 10). Rozstrzyg-
nięcie  międzynarodowego  konkursu  plastycznego  „Pod 
gwiazdami Europy”

Dom Technika „Zameczek”
14.30  –  60-lecie  Stowarzyszenia  Inżynierów  i  Techni-
ków Górnictwa – Seminarium „Technika i kultura górnicza” 
połączone z wystawami  „Wystawa wyrobów artystycznych 
z węgla”, „Siemianowice Śląskie – 2005” wystawa poplene-
rowa X Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, wystawa 
archiwaliów  związanych  z  kopalniami  „Siemianowice” 
i  „Michał”,  Systemy  sterowania  i  cyfrowe  urządzenia  kon-
trolno-sterujące stosowane w górnictwie węglowym

Miejska Biblioteka Publiczna
14.00  –  Promocja  książki Bogumiły Hrapkowicz i Anto-
niego Halora  „Honorowi  obywatele  miasta  Siemianowice 
Śląskie nadani przez samorząd terytorialny”

MOSiR „Pszczelnik”
14.30  –  Minimundial Turniej Piłki Nożnej Klas IV (6 drużyn 
z miast: Siemianowic Śląskich, Katowic i Chorzowa) 

Miejski Ośrodek Kultury 
15.00  –  40-lecie Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic Ślą-
skich  –  Spotkanie  z  przedstawicielami  Miłośników  Miast 
z regionu śląskiego

Zespół Szkół Sportowych
15.00  –  Zawody pływackie przedszkolaków 
15.00  –  Turniej  Plażowej  Piłki  Siatkowej  siemianowickich 
szkół

Muzeum Miejskie
16.00  –  Wernisaż wystawy pośmiertnej Mirosława Kiciń-
skiego
17.00  –  Koncert jazzowy Bohdan Lizoń z zespołem

Kompleks Sportowy „Siemion”
17.00  –  Turniej hokeja na trawie juniora młodszego 

Amfi teatr w Parku Miejskim 
18.00  –  Inauguracja XXIV Dni Siemianowic Śląskich – wrę-
czenie Nagród Roku, dyplomów „Zasłużony dla Siemiano-
wic Śląskich”, nagród dla najlepszych maturzystów, nagród 
dla laureatów konkursu ekologicznego „Zbieramy – Oszczę-
dzamy lasy”
19.00  –  Koncert Wiedeński  w  wykonaniu  artystów  Opery 
Śląskiej 

XXIV Dni Siemianowic Śląskich
Różne pokolenia – wspólna kultura 23–25 czerwca 2006 r.
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Kinoteatr „Tęcza”
20.00–24.00  –  Noc  Kabaretowa  –  Jan Pietrzak  z Beatą 
Mańkowską, Kabaret Długi, Kabaret Dno, Lucjan Czerny

Sobota 24.06
MOSiR „Pszczelnik”
8.30  –  Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Prezy-
denta  Miasta  (szkoły  podstawowe,  gimnazjalne,  średnie 
oraz seniorzy amatorzy)

MDK „Jordan”
9.00  –  Turniej „5” Piłkarskich o Puchar Prezydenta Miasta

Strzelnica Myśliwska
10.00  –  Górniczy Piknik Strzelecki – Zawody strzeleckie 

Kompleks Sportowy „Siemion”
10.00  –  Turniej hokeja na trawie juniora młodszego
15.00  –  Turniej hokeja na trawie juniorek 
19.00  –   Mecz pokazowy hokeja na trawie: Old Girls – Old 

Boys

Pływalnia Miejska 
9.00  –  przemarsz  ulicami  miasta  –  korowód  dziecięcy  + 
przemarsz kolumny Ochotniczych Straży Pożarnych i Pań-
stwowych Straży Pożarnych  (Straż zbiórka pod Komendą, 
dzieci  zbiórka  przy  Pływalni  Miejskiej  –  korowód  idzie  ul. 
Świerczewskiego,  1-go  Maja,  al.  Sportowców  do  Parku 
Pszczelnik, dzieci odłączają się i idą ul. Chopina do Amfi tea-
tru gdzie na estradzie prezentują się poszczególne szkoły)

Śląski Klub Golfowy
10.00  –  Turniej Golfa o Puchar Prezydenta Miasta

Miejska Biblioteka Publiczna
(oddział dla dzieci)
11.00  –  warsztaty plastyczne dla wszystkich dzieci prowa-
dzone  przez  Joannę Łącką  „Siemianowice  wczoraj,  dziś 
i jutro”

Pływalnia Miejska 
14.00–22.00  –  godziny ogólnodostępne, bilet w cenie 2 zł, 
w czasie ich trwania 15 min bloki aquaaerobiku 

Amfi teatr w Parku Miejskim 
10.00–12.00  –  prezentacja konkursowa uczestników koro-
wodu
14.00  –  Graffi ti poprowadzi Spaz – w alejce parkowej pro-
wadzącej do muzeum na płytach kartonowo-gipsowych 
16.00–21.00  –  koncert młodego pokolenia
Prowadzenie – Sot
–  High Grade
–  3blox
–  Rafy Landu
–  Perver Squad
–  Rahim
–  Brak tu sensu
–  Pokahontaz
–  Vienio i Pele
–  DJ Mini
–  DJ Bambus

Miejski Ośrodek Kultury 
15.00  –  40-lecie Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic Ślą-
skich – I Międzynarodowy Zjazd Siemianowiczan mieszka-

jących poza krajem
Kinoteatr „Tęcza”
18.00  –  projekcja fi lmu „Jan Paweł II” 

Park Pszczelnik
10.00  –  Nabożeństwo
13.00 – Międzynarodowe zawody strażackie
Występ Miejskiej Orkiestry Dętej oraz Orkiestry Strażackiej
15.00 –  Pokazy strażackie
17.00  –  My z Kopydłowa – program kabaretowy w wyko-
naniu artystów 
18.30  –  Noc świętojańska – Gwiazdy z tamtych lat (Alicja 
Majewska i Włodzimierz Korcz, Jacek Lech, Halina Frąc-
kowiak, Andrzej Rybiński) 
23.00  –  Pokaz ogni sztucznych

Niedziela 25.06
Staw „Bytków”
8.00  –  Zawody wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta 

MOSiR „Pszczelnik” 
8.30  –  Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Prezy-
denta Miasta FINAŁ

Strzelnica Myśliwska
9.00  –  Turniej Strzelecki o Puchar Prezydenta Miasta 

MOSiR „Pszczelnik”
9.00  –  Turniej  Plażowej  Piłki  Siatkowej  o  Puchar  Prezy-
denta Miasta

Kompleks Sportowy „Siemion”
9.00  –  Turniej  minihokeja  na  trawie  dzieci  i  młodzików 
dziewcząt i chłopców 

Kompleks Sportowy „Michał” 
10.00  –  Otwarte Zawody Pływackie 

Miejska Biblioteka Publiczna 
11.00  –  wystawa  poplenerowa  prac  dzieci  powstałych  na 
zajęciach  bibliotecznych  w  maju  „Siemianowice  –  moje 
miasto”
13.00–18.00  –  kiermasz książek

Amfi teatr w Parku Miejskim
15.00  –  Występy  dziecięcych  zespołów  artystycznych, 
działających przy siemianowickich placówkach oświatowych 
i kulturalnych
18.00  –  Zamknięcie Dni Siemianowic
19.00  –  Koncert Cree
20.30  –  Koncert Dżemu
15.00  –  przy alejkach w pobliżu amfi teatru – wioska indiań-
ska – pokaz tańców indiańskich

Park „Pszczelnik”
(organizator DK „Pod Jarzębiną”)
17.00–21.30  –  „U  nas  na  Śląsku”  (zespoły:  „Kamraty”, 
Jacek Kierok, Mirek Jędrowski, Ruta Kubac)
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Pierwsze  zor-
g a n i z o w a n e 
formy ruchu spor-
towego  pojawiają 
się w Siemianowi-
cach Śl. z począt-
kiem  XX  wieku. 
Kroniki  notują 
powstanie  już 
w  1905  roku  Sie-
m ianow ick iego 

Klubu  Pływackiego,  którego  staraniem 
w  1911  r.  zbudowana  została  istniejąca 
do dziś kryta pływalnia.

W  1907  roku  założony  został  Klub 
Sportowy „07” piłki nożnej. Mecze rozgry-
wano początkowo na boisku przy  lasku 
bytkowskim,  a  od  1927  roku  na  boisku 
w  parku  „Pszczelnik”.  Kolejny  zespół 
piłki  nożnej  pod  nazwą  Klub  Sportowy 
„Iskra”  powstał  w  roku  1920.  Boiska, 
którymi  kolejno  dysponowała  „Iskra”, 
związane  były  z  kopalnią  „Siemiano-
wice”  –  najpierw  przy  szybie  „Richter”, 
a od 1933  r. przy szybie  „Knoff”. Spad-
kobiercą tradycji tego klubu był później-
szy  „Górnik”,  który  przez  pewien  czas 
nosił tę samą nazwę – KS „Iskra”. Piłka 
nożna dominowała w międzywojennych 
Siemianowicach.  Istniało  tu  jeszcze 
wiele drużyn piłkarskich, wśród nich KS 
„Polonia” w Bytkowie, KS „Jedność”, KS 
„Wiktoria”  i KS „Śląsk” w dzielnicy Huta 
Jerzego. Zawodnikami drużyn byli wszę-

dzie miejscowi pracownicy: górnicy, hut-
nicy, metalowcy, rzemieślnicy itp.
Działał  tu  również  Siemianowicki  Klub 

Tenisowy,  którego  korty  znajdowały  się 
przy obecnej ulicy Komuny Paryskiej.
Ważną  rolę  w  propagowaniu  innych 

dyscyplin,  takich  jak  gimnastyka,  lekko-
atletyka,  tenis stołowy  i podnoszenie cię-
żarów,  odegrały  takie  organizacje  jak: 
„Sokół”, „Strzelec”, „Ogniwo”.
Wychowankowie  tutejszych  klubów 

odnieśli wiele sukcesów. Mistrzami Polski 
w latach międzywojennych zostali:
–   w gimnastyce: Wilhelm Breguła, Mak-

symilian Pradela i Edward Śladek,
–   w  lekkoatletyce: Antoni Węglarczyk 

i Walter Turczyk,
–   w podnoszeniu ciężarów: Stefan Nie-

dziela i Wilhelm Augustyn,
–   w  pływaniu:  Ewald Heidrich,  Lotta 

Klausówna,  Helmut Bredlich  oraz 
Fryderyk Ziaja.

W  latach  okupacji  została  zawieszona 
wszelka  działalność  sportowa  na  terenie 
całego miasta. Odrodzić się miała dopiero 
po wyzwoleniu Siemianowic. 

Franciszek Rzepczyk

„Były tu ślady wcześniejsze od stóp
W powietrzu szczątki bitych dróg
Zerwane echo tamtych ptaków.
Były tu wiry w zmowie rzek
Nie znaczone zloty u głębin
Głośno łamiące swoje wody.
Były tu próby rozmów ryb
Którym co roku nad głowami
Zamarza niebo grząskich fal…”
(Czesław Ślezak)

Bezkresne  puszcze,  rzeki,  jeziora  od 
wieków zalegały ziemie Śląska. Jaki stary 
i wspaniały  jest  ten Śląsk, skoro głęboko 
pod ziemią przechowuje węgiel, na którego 
bryle ktoś odcisk liścia paproci zauważył. 
Był tu i cynk, i srebro, i żelazo. Co chowa 
jeszcze w swoim skarbcu?
Aż człowiek kiedyś, może przez przypa-

dek, dokonał odkrycia. To, co znalazł odu-
rzyło go,  tak było cenne. W efekcie  tego 
rosły w niebo kominy fabryczne zasnuwa-
jąc dymem błękit  nieba. Haftowały krajo-
braz obracające się koła wież górniczych. 
Coraz więcej  ludzi zjeżdżało  tu do pracy. 
Śląsk  wydawał  się  egzotyczną  ziemią 
obiecaną.  Z dumą  poeci  pisali:  „dymią 
kominy Śląska…”  i bogactwo  inwestorów 
rosło; rosły też miasta i cały region.
Ale  czy  to  już  wszystko,  co  o Śląsku 

wystarczy, a raczej  powinno  się  powie-
dzieć? A człowiek? Czy wystarczy dodać 
–  kilof,  łopata,  rozżarzony  piec  hutniczy, 
karbidka  i raz  dzień  nocą,  innym  razem 
noc dniem? Może by warto przyjrzeć się 
i uczciwie pokazywać jego historię, histo-
rię regionu i historię rodzącego się tu czło-
wieka? A może właśnie  ten człowiek  jest 
nie mniejszym skarbem niż węgiel  i stal? 
Może nawet na skalę światową?
Same  Siemianowice  wydały  wielu 

wspaniałych  ludzi.  Byli  i są  wśród  nich 
pisarze, poeci, artyści, muzycy, malarze, 
politycy,  naukowcy,  był  biskup,  generał, 
sportowcy,  patrioci  –  i różni  codzienni, 

oddani,  wytrwali  działacze,  o których 
historia  nie  pisze.  Jakie  więc  bogactwo 
intelektualne,  artystyczne  rodzi  się  i ma 
korzenie  na  Śląsku…  Jakie  skarby  kul-
tury  na  skalę  światową wywodzą  się  ze 
Śląska… W czasach dzisiejszych – global-
nej  wioski,  zachodzi  obawa,  że  te  nasze 
skarby, skarby śląskiego rodowodu zaginą. 
Sami nie wiemy, co posiadamy. Pięknemu 
strojowi,  zwyczajom, wytrwałemu naucza-
niu języka polskiego z książeczek do nabo-
żeństwa zawdzięczamy zachowanie gwary 
– język Reja i Kochanowskiego. 

Będę chciała co jakiś czas o tych inte-
lektualnych i artystycznych  skarbach 
Śląska  napisać,  żebyśmy  byli  dumni, 
że  nie  tylko  węgiel  był  naszą  potęgą, 
a skarby  znajdują  się  nie  tylko  w sztol-
niach  kopalń.  Dziś  chcę  to  udowodnić. 
W 2000  roku  wyszła  opracowana  przez 
prof. Piotra Greinera i Józefa Śliwioka 
książka  „Laureaci  Nagrody  Nobla  uro-
dzeni na Śląsku”. Wprawdzie książka jest 
niewielkich rozmiarów, ale bogata posta-
ciami, o których piszą autorzy.
Laureatów  Nagrody  Nobla  urodzonych 

na Śląsku  (przynajmniej  do  tej  pory)  jest 
jedenastu.  „Drogi  ich  życia  zostały  nie-
jednokrotnie  zdeterminowane  warun-
kami  społeczno-politycznymi  panującymi 
na Śląsku na przełomie XIX  i XX wieku” 

–  pisze  we  wstępie  prof.  J.  Śliwiok.  Na 
początku pozwolę sobie wymienić wszyst-
kich  jedenastu  uczonych,  kiedy  i za  co 
zostali nagrodzeni Nagrodą Nobla.
Żyjący  w latach  1854–1915  Paul 

Ehrlich (FOTO)  „był  chyba  najbardziej 
nagradzanym i uhonorowanym  ze  ślą-
skich noblistów. Był członkiem zwyczaj-
nym,  korespondencyjnym  i honorowym 
81 akademii nauk z trzech kontynentów. 
Otrzymał honorowe doktoraty uniwersy-
tetów w Chicago, Getyndze, Oksfordzie, 
Atenach i Wrocławiu. Władze państwowe 

Niemiec, Rosji, Japonii, Hiszpanii, Rumu-
nii,  Serbii,  Wenezueli,  Danii  i Norwegii 
nadały mu wysokie odznaczenia i ordery. 
Nie zapomniało o nim również rodzinne 
miasto Strzelin, którego w 1911 roku stał 
się honorowym obywatelem. (...) Ehrlich 
upatrywał  swe  sukcesy  w zbieżności 
(cytuję  za  prof.  P.  Greinerem)  czterech 
faktów określanych w języku niemieckim 
słowami  rozpoczynającymi  się  literą G, 
a mianowicie: Geduld – cierpliwość, Ges-
chick –  talent, Geld – pieniądze  i Glück 
–  szczęście.  Chemoterapia  należy  do 
wielkich osiągnięć XX wieku, a jej ojcem 
był Paul Ehrlich” – cytuję tu fragment ze 
wspomnianej książki.
Bądź dumny Śląsku!

Maria Sokołowa

Historia siemianowickiego sportu – cz. I

Ocalić od zapomnienia

Chwała Tobie Ziemio Śląska! – cz. 1

Paul Ehrlich – medycyna lub fi zjologia  – 1908
Gerhard Hauptmann  – literatura  – 1912
Fritz Haber  – chemia  – 1918
Friedrich Bergius  – chemia  – 1931
Otto Stern  – fi zyk  – 1943
Kurt Alder  – chemia  – 1950
Max Born  – fi zyka  – 1954
Maria Göppert-Mayer  – fi zyka  – 1963
Konrad Bloch  – medycyna lub fi zjologia  – 1964
Reinhard Selten  – ekonomia  – 1994
Günter Blobel  – medycyna lub fi zjologia  – 1999
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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 
– MAJ 2006 r.

  14 maja, niedziela, g. 18.00 Kino-
teatr  „Tęcza”  „CZEKA NA NAS 
ŚWIAT”  –  scen.  i  reż.  Robert 
Krzempek. Polska 2006.
Obsada:  Sebastian Pawlak, 
Jadwiga Lesiak,  Antoni Gryzik. 
Cena: 5 zł. Niektóre sceny kręcono 
w Siemianowicach Śl. 

  19, 20, 21 maja, pt., sb., nd., 
g. 18.00 Kinoteatr „Tęcza” „NIEDO-
KOŃCZONE ŻYCIE”  –  reż. Lasse 
Hallström.  Niemcy,  USA  2005  r. 
Obsada: J. Lopez, R. Redford, M. 
Freeman. Cena: 10 zł. Film obycza-
jowy.

  26, 27, 28 maja, pt., sb., nd., 
g. 18.00  Kinoteatr  „Tęcza” 
„SPACER PO LINIE” – reż. James 
Mangold.  USA  2005  r.  Obsada: 
Joaquim Phoenix,  Reese Wit-
herspoon. Cena: 10 zł. Biografi a 
muzyka John’ego Cash’a.

DZIĘKUJEMY
Dyrektorowi Janowi Presowi oraz Pedagogom: Joannie Fijoł, Henryce Jadwiszczok, 

Krystynie Gondek, Dagmarze Ogórek, Zbigniewowi Kukule, Rafałowi Wolniczakowi, 
Sebastianowi Chadajowi, Bożenie Fronczek, Elżbiecie Januszewskiej, Marcie Kwie-
cień, Edmundowi Lewandowskiemu, Janowi Nyczowi i Patrycji Sowadzie

za trud wniesiony w naszą edukację.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do naszej wspaniałej wychowawczyni P. Jo-
anny Fijoł, której serdeczny uśmiech, wsparcie i wyrozumiałość pomogły nam w osiągnięciu 
celu. Pani Joanno, mile spędzone razem chwile na zawsze pozostaną w naszej pamięci. 

Nie zapomnimy cudownej polonistki P. Henryki Jadwiszczok i jej głosu kwieciście przeka-
zującego nam sens każdej lektury. Pani Henryko, z tą emeryturą to był oczywiście żart?

Wdzięczni  jesteśmy P. Krystynie Gondek,  która z chemii uczyniła przedmiot nie  tyle 
łatwy, co przyjemny. Pani Krystyno, jak Pani to robi?

Miło będziemy wspominać P. Dagmarę Ogórek i jej poczucie humoru, niezapomniany 
smak kawy i umiejętne zlanie oceanu wiedzy w małe jezioro. Pani Dagmaro, tę kawę to 
musimy chyba powtórzyć!

Będziemy  pamiętać  godziny  spędzone  z  naszym  biologiem  P.  Zbigniewem  Kukułą, 
o którego niegdyś walczyliśmy  jak  lwy. Panie Zbyszku,  jest Pan w błędzie. Biolodzy  to 
naprawdę wspaniali ludzie.

Brakować nam będzie P. Rafała Wolniczaka, który tekstami źródłowymi wypełniał skru-
pulatnie nasze nudne weekendy. Panie Rafale, było nam naprawdę miło!

Absolwenci 2006 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

XIV Bieg Uliczny im. Wojciecha 
Korfantego

Ponad 300 osób, w tym niepełnosprawni, 
w wieku 16 – 71 lat wzięło udział w dorocz-
nej imprezie. Od pomnika patrona w Kato-
wicach do monumentu w naszym mieście 
jest 8.600 metrów, a najlepsi pokonują tę 
trasę w 24 minuty. Tym razem najszybszy 
okazał się Tomasz Miśkowiec. 

Wiosna

W hali Kompleksu Sportowego „Michał” 
rozegrano turniej piłkarski z cyklu „Cztery 

pory roku”. W zawodach organizowanych 
przez  „Wspólnotę  Siemianowicką”  i  UKS 
„Falklandy”  wygrała  drużyna  „Berkner” 
Siemianowice Śląskie, pokonując w fi nale 
„Hetmana”  Katowice.  Królem  strzelców 
został snajper zwycięskiej ekipy – Maciej 
Kaspirowicz, zdobywając 12 goli.

Nasza Wspólnota

W parku „Pszczelnik” na integracyjnym 
spotkaniu przy piwku i pieczonych kiełbas-
kach  bawili  się  członkowie  stowarzyszeń 
„Nasze  Siemianowice”  i  „Wspólnota  Sie-
mianowicka”.

SUBIEKTYWNA KRONIKA WYDARZEŃ

Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich
serdecznie zaprasza na wystawę

„MOTYWY Z DON KICHOTA W EKSLIBRISIE”

z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki
w siedzibie przy al. Sportowców 3

Wystawa jest czynna do 31 maja 2006 r.

Zbigniew OSENKOWSKI – Sanok, linoryt, 2004 r. op. 594
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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  reali-
zowanych  z Europejskiego  Funduszu 
Społecznego 

Urząd Skarbowy – 7660870
ul. Świerczewskiego 84

41-100 Siemianowice Śląskie

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!

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 



WYTNIJ, ZACHOWAJ!
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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-
EDUKACYJNEJ OSOBOM Z 
PROBLEMAMI UZALEŻNIEŃ 
I PRZEMOCY W RODZINIE 
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 profi laktyczne 
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-

fi lu – 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



Wiceprzewodnicząca TPSŚ Barbara Bachowska-Marcoll.
Strona internetowa TPSŚ (www.tpss.siemianowice.org.pl) i jej webmaster Jacek Lindel.

Plakat Katarzyny Jaros ze Szkoły Podstawowej nr 3
nagrodzony w konkursie współorganizowanym przez TPSŚ (2004)

Światowej sławy skrzypek Adam Musialski w trakcie koncertu
współorganizowanego przez TPSŚ w kościele ewangelickim (2005)


