
To, że obecny poseł Krzysztof Szyga 
jest twórcą stowarzyszenia i gazety “Echo 
Siemianowic” jest bezsporne. To, że pan 
Szyga dopuszczał pana Gościniaka do 
coraz większego znaczenia w “Echu” 
wszyscy obserwowali i mało kto się 
dziwił tej “politycznej miłości”, bo Szydze 
to było wygodne. Będąc zastępcą pre-
zydenta miasta Zbigniewa Pawła Szan-
dara, gdy ten był atakowany przez “Echo” 
(będące formalnie w prezydenckiej koali-
cji na rzecz odrodzenia miasta) – miał 
na podorędziu odpowiedź: – to nie ja, to 

Gościniak. A Gościniak rósł w siłę, został 
szefem “Echa”.

Jego dotychczasowe działania kontr-
ujące – przed długi czas skierowane prze-
ciwko Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, po tym jak go tam udobruchano 
pozwalając mu zostać “namiestnikiem” 
do spraw przebudowy wewnątrzosiedlo-
wego placu na Rynek Bytkowski – prze-
niosły się na atakowanie samorządowych 
władz miasta i nieustanne poszukiwanie 
“dziury w całym” ze szkodą dla stabilizo-
wania sytuacji w mieście i działań proro-

zwojowych. I w ten sposób w “Echu” – tak 
w stowarzyszeniu jak i w gazecie – Gości-
niak stał się najważniejszy. Szyga został 
posłem i jako niezależny zajmuje się 
“wielką polityką” w Sejmie. Na placu gry 
w mieście został Gościniak.

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

ZDRADA ... zakończyła „polityczną 
miłość” Szygi z Gościniakiem

„Spójrzcie, jaka wciąż sprawna,
jak dobrze się trzyma
w naszym stuleciu nienawiść.
Jak lekko bierze wysokie przeszkody.
Jakie to łatwe dla niej – skoczyć, dopaść”
Wisława Szymborska

Siemianowice na zakończenie bardzo 
trudnej, a doskonałej kadencji na trzy 
ostatnie miesiące zostały bez prezy-
denta, któremu wygaszono mandat na 
skutek działań pewnej grupy osób, które 
„belek” we własnych oczach nie widziały. 
Wybrany przed czterema laty prezydent 
(olbrzymią większością głosów) objął 
miasto w zapaści, niepokojone strajkami 
zniecierpliwionych hutników – od paru 
miesięcy nie otrzymujących należnych 
im poborów, stojących przed groźbą 
zamknięcia huty. Nowo wybrany prezy-
dent – Zbigniew Paweł Szandar dzięki 
umiejętnej i kulturalnej taktyce zażegnał 
kryzys i stopniowo stawiał miasto „na 
nogi”. Z dnia na dzień miasto prężniało, 
piękniało, ubywało bezrobotnych, zgła-

szały się zagraniczne firmy do inwesto-
wania w Siemianowicach, miasto i pre-
zydent otrzymywali nagrody państwowe 

i międzynarodowe. Siemianowice posia-
dają certyfikaty: Akcja Społeczna „Przej-
rzysta Polska”, „Gmina Fair Play”, System 
Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. 
Inwestycje, to między innymi: budowa 
przez spółkę Ugine & Alz (należącą do 
światowego potentata w produkcji stali 
Arcelor) filii w Bańgowie; amerykański 
koncern Johnson Electric Service Com-
pany (produkcja samochodowych akce-
soriów) buduje fabrykę mającą zatrudnić 
w sumie ok. 900 osób. Nie ma dziedziny 
w mieście, która by nie rozwijała się i nie 
unowocześniała – i szkolnictwo, i sport, 

Miasto – czy ci nie wstyd?

Dokończenie na str. 2
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 W dniu 12 lipca odbyła się nadzwy-
czajna sesja Rady Miasta poświęcona 
sytuacji w mieście. Publikujemy poni-
żej zaprezentowane w trakcie sesji doku-
menty.

Ciekawostką jest fakt, iż mimo obec-
ności dotychczasowych zastępców prezy-
denta – J. Guzego i D. Bochenka, prze-
wodniczący obrad w żaden sposób nie 
chciał ich zauważyć.

Stanowisko 
Radnych Rady Miasta Siemianowic 

Śląskich w sprawie odrzucenia skargi 
kasacyjnej Rady Miasta Siemianowic 
Śląskich przez Naczelny Sąd Admini-
stracyjny

 W związku z odrzuceniem przez 
Naczelny Sąd Administracyjny skargi 
kasacyjnej z dnia 25 listopada 2005 roku 
od wyroku Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Gliwicach z dnia 26 wrze-
śnia 2005 roku – sygn. Akt III S.A./GI 
850/05 – doręczonego 31.10.2005 roku 
w sprawie ze skargi Rady Miasta Siemia-
nowic Śląskich na zarządzenie zastępcze 
Wojewody Śląskiego z dnia 9 lutego 2004 
roku nr PN-N-0915/Z/7/03 w przedmiocie: 
wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta 
Siemianowic Śląskich oddalającego 
skargę Rady Miasta Siemianowic Ślą-
skich Radni Rady Miasta stwierdzają, że 
mimo zaistniałego faktu prawnego nadal 
podtrzymują swoje stanowisko zawarte 
w skardze kasacyjnej stanowiące załącz-
nik nr 1 do niniejszego stanowiska.

Radni Rady Miasta ubolewają, że w trak-
cie postępowania sądowego zarówno 
w WSA jak i NSA doszło do wybiórczego 
uwzględniania dowodów rzeczowych 
i pomijania dokumentów świadczących 
o zasadności skargi kasacyjnej.

Radni Rady Miasta ubolewają, że w pra-
worządnym państwie Wojewódzkie Sądy 

Administracyjne w zależności od wła-
ściwości terytorialnej w identycznych 
pod względem prawno-formalnym kwe-
stiach sporu między wojewodą a orga-
nem samorządu terytorialnego, wydają 
odmienne wyroki. Tym samym nie stosuje 
się litery prawa, lecz jedynie w zależności 
od potrzeb, interpretuje je.

Równocześnie Radni ubolewają, że 
Naczelny Sąd Administracyjny, w zależ-
ności od składu sędziowskiego, feruje 
zgoła odmienne od siebie wyroki w iden-
tycznych pod względem formalno-praw-
nym sprawach dotyczących zarzutu naru-
szenia ustawy o ograniczeniu prowadze-
nia działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne.

Radni Rady Miasta uznają, że prze-
rwanie sprawowania władzy przez Pre-
zydenta Miasta wybranego w bez-
pośrednich wyborach nie służy rozwo-
jowi samorządności terytorialnej. Sie-
mianowice przez kilka dni nie posiadają 
władzy wykonawczej co stwarza wiele 
potencjalnych zagrożeń dla miasta 
i jego mieszkańców. Fakty te winny 
być asumptem do doskonalenia istnie-
jących w naszym państwie rozwiązań 
prawnych dla ugruntowania demokracji 
i samorządności.

Radni Rady Miasta przekażą niniejsze 
stanowisko do Prezydenta RP, Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Marszałków Sejmu 
RP i Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, 
Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczel-
nego Sądu Administracyjnego, Związku 
Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów, Marszałka Województwa Ślą-
skiego, Wojewody Śląskiego, Społeczeń-
stwa za pośrednictwem środków maso-
wego przekazu.

Stanowisko podpisało 12 radnych z 22 
obecnych na sali obrad. 

Oświadczenie 

W nawiązaniu do ostatniego wyroku 
NSA oraz postawienia niespodziewanych 
zarzutów odwołanemu Prezydentowi 
Miasta Siemianowice Śl. oświadczamy: 

 Urząd Miasta pod kierownictwem Z.P. 
Szandara działał i działa jawnie, a posta-
wione „zarzuty” były na bieżąco omawiane 
na forum publicznym oraz zgodnie z obo-
wiązującymi procedurami i przepisami 
prawnymi. W trakcie obecnej kadencji 
Urząd Miasta uzyskał certyfikaty potwier-
dzające rzetelność, jawność i uczciwość 
w działalności na rzecz mieszkańców Sie-
mianowic Śl. Wynikiem tego m.in. jest: 
otrzymanie tytułu „Gminy Fair Play”, uzy-
skanie certyfikatu „Przejrzysta Polska”, 
uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000. Nie-
wiele gmin w Polsce może się pochwa-
lić takimi wyróżnieniami i to w tak krótkim 
czasie. Oburzenie budzi sposób zatrzy-
mania oraz zbiegnięcie się tego wydarze-
nia z wygaśnięciem mandatu Prezydenta 
miasta. Gołym okiem widać szereg zmian 
mających pozytywny wpływ na codzienne 
życie mieszkańców naszego miasta, któ-
rych nie trzeba wymieniać, bo ludzie z nich 
korzystają. Taka działalność spowodowała 
napływ zarówno dużych jak i małych inwe-
storów z różnych części Europy i świata. 
Z dużym rozgoryczeniem stwierdzamy, 
że w mieście jest krzykliwa grupa ludzi, 
którym nie podoba się to, że w Siemiano-
wicach Śl. dzieje się wiele dobrego. Sta-
nowczo protestujemy przeciw takim meto-
dom postępowania i medialnemu szka-
lowaniu odwołanego Prezydenta Miasta. 
Udzielamy moralnego poparcia osobie 
Z.P. Szandara w tych trudnych chwilach. 

 W imieniu grupy mieszkańców 
Stefan Wieczorek

 Radny Rady Miasta

Korzystając z tego, iż Platforma Oby-
watelska za zatajenie faktu o prze-
granych procesach wykluczyła Szygę 
ze swoich szeregów, Gościniak zaczął 
umacniać w tej partii swoją rolę i kreować 
się na prawdopodobnego kandydata PO 
na prezydenta miasta w zbliżających 
sie jesiennych wyborach samorządo-
wych (jak zapowiedział były już premier 
K. Marcinkiewicz wybory te odbędą się 
12 listopada 2006 r.). “Polityczna miłość” 
ostatecznie zakończyła się zdradzeniem 
Szygi przez Gościniaka. Ponadto w opinii 
społecznej pozycję Szygi, już jako posła, 
osłabiło oskarżenie, iż bez umownie, 
poza licznikiem, korzystał z energii elek-
trycznej, co poseł określił mianem pro-
wokacji, a dostarczyciel energii firma Vat-
tenfall nawała faktem. 

Ponieważ drogi posła Szygi i Gości-
niaka rozeszły się, w mieście ukazują się 
dwie gazety o niemal identycznych tytu-
łach: “Echo Siemianowic” – Gościniakowe 
oraz “Nowe Echo Siemianowic” – Szy-
gowe. I w najnowszym wydaniu tej drugiej 
gazety drukowany jest redakcyjny wywiad 
z posłem Szygą traktujący “o sytuacji poli-
tycznej krajowej i miejskiej”. Z tekstu tego 
cytujemy kilka znamiennych akapitów, 
w których pan poseł odnosi się i do Gości-
niaka i do sprawy energetycznej. Poucza-
jąca lektura. Wielu ludziom zapewne 
“przetrze” oczy.

(...) Echo Siemianowic: Na zakończenie 
pytanie z całkiem innej beczki. Dlaczego 
rozmawiamy na łamach „Nowego Echa”, 
a nie „Echa Siemianowic”?

Krzyszto Szyga: To pytanie bardziej 
do wydawcy niż do mnie. Nie mam dziś 
takiego wpływu na „Echo” jak kiedyś, gdy 
byłem jego redaktorem naczelnym. Mogę 
tylko powiedzieć, że z tego co wiem to 
pan Andrzej Gościniak zaprzestał pisa-

nia do „Echa”, grożąc również wszyst-
kim młodym autorom sądem w wypadku 
kontynuacji pisania do „Echa”. Ponieważ 
gazeta musiała się ukazać, powołano 
„Nowe Echo”.

ES: Pan Gościniak zamierza podobno 
startować na Prezydenta Miasta...

KS: Pan raczy chyba żartować! Dzi-
siaj, gdy wszyscy znają destrukcyjną dzia-
łalność Gościniaka, ta kandydatura jest 
niepoważna. Ten człowiek „rozłożył” Sto-
warzyszenie „Echo Siemianowic” i jesz-
cze kilka innych organizacji w mieście. 
Poza tym, ma nieuzupełnione wykształ-
cenie i osiągnął wiek emerytalny. Sie-
mianowicom jest potrzebny ktoś znacznie 
młodszy, z doświadczeniem i poparciem 
w wielu środowiskach.

ES: A jakie są Pana plany na przy-
szłość? Czyżby zrezygnował Pan z kan-
dydowania na prezydenta Siemianowic?

KS: Już dawno. Nie chcę by moja 
rodzina była narażona na przykrości. 
Wystarczyło, że pojawiła się pogłoska 
o moim kandydowaniu, a już podłożono 
mi sprawę z prądem...

ES: Zeszło się to w czasie z secesją 
Andrzeja Gościniaka...

KS: Rzeczywiście. Nie pomyślałem 
o tym wcześniej... (...)

ZDRADA ... zakończyła „polityczną 
miłość” Szygi z Gościniakiem

Dokończenie ze str. 1
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i zieleń, i kultura… Z miasta węgla 
i stali rośnie miasto sportu i kultury 
– przy nowym przemyśle zasilane unij-
nymi funduszami. Wszystko to cieszy 
mieszkańców, choć jest grupa zawist-
nych bazyliszków, co od początku bruź-
dzi, i utworzyła gniazdo jadowitych żmij. 
Trzy lata ciągną sprawę, której nie ma 
i choć na ostatnią chwilę – ukąsiło. Na 
co liczą? Na opuszczane stanowiska? 
Chcą je zająć? Apetyty rosną… Ślinka 
leci… Choć przestał być prezydentem 
– nie złamią Zbigniewa Pawła Szan-
dara. On nie dla pychy, kariery czy 
pieniędzy startował na prezydencki 
fotel cztery lata temu, ale z miłości do 
miasta i ludzi, i powołania do tworzenia 
dobra i postępu, i żadna żmija w nim 
tych uczuć nie zatruje. A powołanie jest 
jak potok, którego nie odwrócisz, nie 
powstrzymasz, nie przymusisz. Wciąż 
dąży do oceanu (Ibsen).

„Quousque tandem?” – jak długo jesz-
cze prasa karmić nas będzie rzekomymi 
przestępstwami Zbigniewa Pawła Szan-
dara? Całe strony druku – jak czcionki 
i papier to wytrzymują? Nie działał na 
swoją korzyść, ale dla miasta. O miliar-
dowych defraudacjach, o autentycznej 
korupcji prasa delikatnie informuje – tu 
płynie morze farby drukarskiej. W przy-
szłości będzie się pisało o Szandarze, 
jak wiele dobrego zrobił dla Siemia-
nowic. Każdy medal ma dwie strony. 
Czemu nie napisać o tej drugiej stronie 
– tylko delektuje się prasa Szandarem? 
Dopadła go bo nikt go nie broni. O tem-
pora, o mores – o czasy, o obyczaje.

Łatwo jest oskarżać, trudniej uczci-
wie winę udowodnić, bo często winy nie 
ma, a usiłuje się ją komuś wmówić. Nie 
bez powodu grecka bogini sprawiedliwo-
ści – Temida ma zawiązane oczy i wagę 
w ręce, czasem też miecz. Ale wynik 
odczytują inni – bez opasek na oczach… 

Gdzie więc prawdziwa sprawiedliwość? 
– Na wadze! Tylko? Wracam jesz-
cze do pastwienia się nad Zbignie-
wem Pawłem Szandarem przez wszel-
kie nasze środki masowego przekazu. 
Doszło już do tego, że śląska część 
„Gazety Wyborczej” z 8-9 lipca 2006 r. 
emituje zdjęcie byłego prezydenta Sie-
mianowic Śląskich z czarnym paskiem 
na oczach – jak zbrodniarza. Poszedł 
za nią „Dziennik Zachodni”. Zbigniew 
Paweł Sztandar nie jest nawet oskar-
żony, tylko podejrzany. Ma prawo do 
obrony i będzie się bronił. Abstrahując 
od innych drobnych spraw, na nefrolo-
gię należy inaczej spojrzeć niż usiłuje to 
imputować oskarżenie. W interesie cho-
rych mieszkańców a nie półtora miliona 
długu – trzeba liczyć.

Jak można było tak poniżyć człowieka 
– niezależnie kim by nie był… a Zbi-
gniew Paweł Szandar był prezydentem 
miasta Siemianowice – naszego miasta. 
Jesteśmy oburzeni. Żądamy korekty 
zdjęcia.

Maria Sokołowa

Jako radny mam w ręce dokument, jaki 
z uchwalonego przez Radę Miasta upo-
ważnienia przygotowali radcy prawni 
i potem złożyli w formie tak zwanej „skargi 
kasacyjnej” w Naczelnym Sądzie Admi-
nistracyjnym. To kilkanaście stron wywo-
dów prawnych. Każdemu nie prawnikowi 
trudno przebrnąć przez terminologie, for-
muły i argumentacje prawne. Także mnie, 
mimo posiadanego sporego doświad-
czenia w wieloletniej pracy jako ławnik 
sądowy. Ale ponieważ znam sprawę, jako 
radny Rady Miasta w głosowaniu zajmo-
wałem stanowisko popierające racje Rady 
i prezydenta miasta, dlatego spróbuję 
przybliżyć sens „skargi kasacyjnej” czytel-
nikom „Gazety Siemianowickiej”. Wskażę 
też na garść faktów z różnych dokumen-
tów i odniosę się do kilku zdarzeń. Kto zaś 
zechce poznać cały dokument „skargi kasa-
cyjnej” musi udać się do magistratu. Zgod-
nie z ustawowymi przepisami wszystkie 
dokumenty powstające w gminie są jawne 
i ogółowi dostępne. Mam też nadzieję, że 
skarga zostanie opublikowana w interne-
cie, w tzw. Biuletynie Informacji Publicznej 
(też ustawowy wymóg). 

Pan Zbigniew Paweł Szandar został 
wybrany prezydentem Siemianowic Ślą-
skich w pierwszych, w pełni demokratycz-
nych i bezpośrednich wyborach w 2002 
roku. Pokonał chyba siedmiu innych kan-
dydatów z różnych partii i pozapartyjnych. 
Sam był kandydatem właśnie pozapartyj-
nym, desygnowanym ze stowarzyszeń 
samorządowych i organizacji społecznych 
ze „Wspólnotą Siemianowicką” i Towarzy-
stwem Przyjaciół Siemianowic Śląskich na 
czele. Siemianowiczanie pokazali, że mają 
dość partyjniactwa. Partiom to się więc nie 

podobało. Każda by się pogodziła z tym, 
gdyby wygrał nie jej kandydat ale innej 
partii, ale nie mogły przełknąć zwycięstwa 
bezpartyjnego samorządowca i organizacji 
społecznych miasta. Jednak powyborczy 
układ mandatowy w Radzie Miasta spowo-
dował, iż nie było mowy o samodzielnym 
rządzeniu – konieczna była koalicja. Przy-
stąpiło do niej 22 na 23 radnych (bez przed-
stawiciela LPR), a ceną było powierzenie 
stanowiska zastępców prezydenta Jac-
kowi Guzemu liderowi „Naszych Siemia-
nowic” oraz Krzysztofowi Szydze liderowi 
„Echa Siemianowic”, związanego z Plat-
formą Obywatelską. Pierwszy rok kaden-
cji był chyba najtrudniejszym we współ-
czesnych dziejach naszego miasta – po 
zamknięciu kopalni, Kazetenów, „Hanki”, 
ograniczeniu liczebności załóg do mini-
mum w wielu przedsiębiorstwach, przy-
gotowywano likwidację huty „Jedność”. 
Trwały strajki, demonstracje uliczne, wiele 
razy okupowano Urząd Miasta. Wzburze-
nie społeczeństwa osiągnęło swój szczyt. 
Bezrobocie sięgało ponad 32%. O tym 
co i jak się od tego czasu zmieniło w mie-
ście – każdy wie i to obserwuje, a opisze 
to zapewne ktoś inny, a ja (jako członek 
Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Prezy-
dencie Miasta) podam tylko, iż stopa bez-
robocia spadła obecnie do 23%. Też jesz-
cze dużo, ale jak bardzo mniej. To skala 
dokonań i sukcesu właśnie prezydenta 
Szandara i wszystkich jego służb.

Koalicja przetrwała około półtora roku, 
za nielojalność i podjęcie bez wiedzy pre-
zydenta Szandara decyzji o umorzeniu 
zadłużenia pewnej firmie przestał być 
wiceprezydentem Krzysztof Szyga, co nie 
przeszkodziło mu, w bardzo kontrowersyj-

nej sytuacji, zostać posłem na Sejm. Jest 
tam posłem niezależnym, bo chociaż Plat-
forma z której startował tuż przed wybo-
rami formalnie go wyrzuciła z grona człon-
ków, to mimo to jej średnia głosów do 
Sejmu go wprowadziła, a już jako posła 
żadna z partii go do siebie nie przyjęła. Od 
upadku miejskiej koalicji nasiliła się wroga 
Szandarowi kampania prowadzona przez 
„Echo Siemianowic” tak w Radzie Miasta, 
jak i na łamach pisma o takim samym 
tytule. Dla nich – co by Szandar nie zrobił 
– było złe. „Echu” liderował jego założyciel 
Krzysztof Szyga, ale dość zręcznie prze-
jął jego funkcję Andrzej Gościniak. Tak 
jak Szyga wobec Szandara, tak Gościniak 
wobec Szygi okazał się nielojalny i mamy 
teraz dwa „Echa” – stare i nowe. Szyga 
już nie razem z Gościniakiem, ale obok, 
a w gruncie rzeczy – przeciw sobie. Wiele 
osób ocenia, że to właśnie Gościniak inspi-
rował postępowanie wiceprezydenta Szygi 
i w efekcie doprowadził do jego odejścia 
z magistratu.

Na miejsce zdymisjonowanego zastępcy, 
po rocznym wybieraniu kandydata, Szan-
dar powołał rodowitego siemianowiczanina 
Dariusza Bochenka, mgr inż. automatyki 
po Politechnice Śląskiej, byłego wicedy-
rektora inwestycyjnego telewizji kablowej 
i ostatnio przedsiębiorcę budowlanego. 
Razem z Guzym (nauczycielem i trenerem 
sportowym z zawodu) przez cały rok two-
rzyli zgodny triumwirat. Sprawnie zarzą-
dzali miastem, coraz bardziej prowadząc 

Miasto – czy ci nie wstyd?
Dokończenie ze str. 1

Tajemnice „skargi kasacyjnej” 
i wygaszania mandatu prezydenta

Ciąg dalszy na str. 6
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je ku odrodzeniu, tworząc nowe i na wielką 
skalę dokonania i podwaliny pod zasad-
nicze przemiany gospodarcze, np. uru-
chamiając specjalną strefę ekonomiczną, 
tworząc warunki do zagranicznych inwe-
stycji wartych na przełomie lat 2005/6 aż 
75 milionów euro (Johnson Controlls, Huh-
tamaki i Acelor), termomodernizując szkoły 
i budynki mieszkalne, budując obiekty 
sportowe i sieć dróg. 

Wróćmy jednak do roku 2003 – pod kil-
kudniową, dużo wcześniej uzgadnianą 
nieobecność w kraju Szandara zrobiono 
w październiku wielką „zadymę” medialną 
– oskarżono go o korupcję. Zbiegiem (?) 
okoliczności nazajutrz lansowano jego 
zastępcę Szygę jako nowego prezesa 
Związku Górnośląskiego. Wkrótce się 
okazało, że żadnej korupcji nie było, pro-
kuratura (katowicka) wydała stosowne 
oświadczenie, którym media już się nie 
interesowały i „oblanego pomyjami” Szan-
dara nie przeprosiły. Pozostały jednak 
pewne zastrzeżenia formalne, które woje-
woda podniósł i od których do końca nie 
odstąpił. Zarzut: Szandar był (społecz-
nym, bez pobierania wynagrodzenia) pre-
zesem wydawniczej spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością (poza Siemianowi-
cami) i posiadał w niej 39 udziałów war-
tości 1950 zł, czyli o 30 (1500 zł) za dużo. 
Wojewoda Śląski na podstawie niepodwa-
żalnych dokumentów z czasem przyznał, 
że Szandar 18 stycznia (a należało do 
końca marca 2003) zapowiedział koniecz-
ność swojej rezygnacji, ale wojewoda nie 
chciał przyjąć do wiadomości dokumentu 
ze Zgromadzenia Wspólników z 11 lutego, 
w którym stwierdza się wprost rezygnację 
Szandara. Ustawa „o ograniczeniu pro-
wadzenia działalności gospodarczej przez 
osoby pełniące funkcje publiczne” mówi 
tylko o oświadczeniu o rezygnacji (co się 
dokonało), a wojewoda zmienia i rozsze-
rza to i w swoich działaniach wskazuje, że 
fakt ten miał być jeszcze dodatkowo opu-
blikowany w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym. Pomijając już to, że wydawnictwo 
było wtedy wpisane nie w KRS a w reje-
strze małych firm RHB, to po złożonej rezy-
gnacji nie Szandar, a działający już bez 
niego, w innym składzie zarząd wydaw-
nictwa miał to przeprowadzić. I przeprowa-
dził, tyle że nie w terminie do końca marca. 
Nadto nazajutrz po Zgromadzeniu Wspól-
ników Szandar zawarł umowę przed-
wstępną o sprzedaży 30 udziałów za 1500 
zł prawnie uwarunkowaną zgodą wspól-
ników na rezygnację z pierwokupu. Po 
uzyskaniu notarialnej zgody wspólników, 
niezmieniana w brzmieniu umowa przed-
wstępna stała się pełnoprawną umową 
sprzedaży-kupna. Na terminy publikacji 

i ostatecznej sprzedaży Szandar nie miał 
wpływu. W ustawowym terminie zmieścił 
się z rezygnacją, a to wojewodzie za mało. 
Taka była „wina” Szandara prowadząca ku 
wygaszeniu jego prezydenckiego mandatu.

Ponieważ racje prezydenta przyjęła 
i zgodziła się z nimi Rada Miasta, dlatego 
wzywana przez wojewodę podjęła w grud-
niu 2003 roku uchwałę o niewygaszeniu 
mandatu prezydenta. Wojewoda oskarżył 
Radę o rzekomą bezczynność (bo nie pod-
jęła uchwały w brzmieniu jakiego on żądał 
iż wygasza się mandat prezydenta) i sam 
wydał zarządzenie zastępcze o wyga-
śnięciu mandatu prezydenta. Rada Miasta 
odwołała się do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Katowicach z sie-
dzibą w Gliwicach. Tam na dwukrotnych 
rozprawach i na jednej w NSA wojewoda 
łaskawie dopuszczał coraz to inne doku-
menty dowodzące racji Rady i prezydenta. 
Ale wydawane sentencje stale były prze-
ciwne odwołaniom Rady Miasta, stąd wła-
śnie owa „skarga kasacyjna”, gdzie kom-
pleksowo zostały zebrane wszystkie argu-
menty świadczące na rzecz słuszności 
Rady Miasta i Prezydenta. Równolegle 
w krakowskim WSA biegła identyczna 
rozprawa dotycząca odwołania się Rady 
Miejskiej w Suchej Beskidzkiej od zarzą-
dzenia zastępczego wojewody małopol-
skiego o wygaśnięciu mandatu burmistrza. 
I w Krakowie WSA używając do argu-
mentacji tych samych ustaw co sąd gli-
wicki stwierdził, iż zarządzenie wojewody 
było nieprawne, bo Rada Miejska nie była 
bezczynna skoro uprzedzająco stwier-
dziła niewygaśnięcie mandatu burmistrza, 
a zatem on nadal sprawuje swój urząd. To 
naszą Radę Miasta utwierdzało o słuszno-
ści „skargi kasacyjnej”, ale tym wyrokiem 
ani gliwicki WSA ani NSA w gruncie rzeczy 
się nie zainteresowały.

Ponieważ nie ma jeszcze ostatecznego, 
pisemnego uzasadnienia odrzucenia 
„skargi kasacyjnej” przez Naczelny Sąd 
Administracyjny i opierać się można jedy-
nie na publikacjach prasowych (w tym na 
chyba jedynej wiarygodnej w „Rzeczypo-
spolitej”) domniemywać trzeba, iż NSA po 

dwuletniej batalii nie zakwestionował ter-
minowości rezygnacji, ale nie zgodził się 
by umowę przedwstępną uznać za wystar-
czającą. Tym samym zawinione nie przez 
Szandara, a przez „osoby trzecie” dzia-
łania spowodowały, iż on ponosi tego kon-
sekwencje. Nie sposób się z taką interpre-
tacją prawa godzić, zwłaszcza, iż w iden-
tycznej pod względem formalnym sprawie 
burmistrza z Pomorza NSA wydał dość nie-
dawno wyrok zgoła odmienny stwierdza-
jąc, że „zarząd działał zbyt wolno a woje-
woda się pospieszył”, o czym też donosiła 
„Rzeczypospolita”. No i burmistrz mandat 
posiada i urzęduje. Są widać „równi i rów-
niejsi”, wyroki „sprawiedliwe i sprawiedliw-
sze” – ale zawsze niezależne, a prawo 
precedensowe (istniejące w wielu krajach 
zachodnich) u nas nie obowiązuje.

Teraz nadeszła pora na wniosek kasa-
cyjny samego zainteresowanego pana 
prezydenta Zbigniewa Pawła Szandara 
do Sądu Najwyższego, a także do Stras-
burga, bo to co się zdarzyło, to ewi-
dentne łamanie demokracji. Ale przy-
szłe, pozytywne decyzje faktu nie zmie-
nią, że znakomita kadencja Szandara 
została brutalnie, na cztery miesiące 
przed naturalnym zakończeniem, prze-
rwana. Dobiegające teraz finiszu wspa-
niałe inwestycje inicjowane przez Szan-
dara będą w najbliższych tygodniach 
przypisywać sobie inni, nie mający żad-
nego w nich udziału. I nie jest żadną 
pociechą telewizyjna wypowiedź dyrek-
tora biura prawnego wojewody, że prze-
cież (cyt. z nagrania) nic się nie stało, 
bo pan Szandar nie jest skazany i może 
ubiegać się w najbliższych wyborach 
ponownie o prezydenturę. Stało się. 
Zniszczono człowieka. Rzucono cień 
na jego prawość i znakomite rządzenie 
miastem. Mało tego, przygotowano już 
pełne oszczerstw inne oskarżenia. Tak 
bardzo jego przeciwnicy z różnych partii 
boją się mieć go za konkurenta w listo-
padowych wyborach.

Franciszek Rzepczyk
Radny Rady Miasta 

Dokończenie ze str. 3

Z OSTATNIEJ CHWILI
Danuta Sobczyk (PiS) została zarządcą komisarycznym miasta. Główną kom-

petencją pani komisarz jest dotychczasowa praca na stanowisku katechetki. 
Życiorys publikowany w regionalnych mediach podkreśla szczególnie plany jej 
córki związane z wyjazdem z kraju. W czasie pierwszego spotkania z pracow-
nikami magistratu pani komisarz zadeklarowała, że nie będzie dokonywała żad-
nych zmian. Pierwszą decyzją personalną było mianowanie jednym ze swoich 
zastępców radnego Ligi Polskich Rodzin. Czyżby kopia koalicji rządowej... 

Andrzej Kapusta, nadworny „publicysta” dotychczas opozycyjny triumfuje. 
W dalszym ciągu podaje jednak z premedytacją nieprawdziwe informacje, jakoby 
UM był sponsorem cotygodniowego dodatku poświęconego naszemu miastu 
w „Dzienniku Zachodnim”.

W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie kadry kierowniczej na temat Andrzeja 
Gościniaka. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że radny ten wynosi nielegalnie 
z magistratu, po protekcji zatrudnionej w UM swojej córki, tajne informacje. 

Tajemnice „skargi kasacyjnej” 
i wygaszania mandatu prezydenta



Gazeta
Siemianowicka �

Różnymi drogami los prowadzi czło-
wieka do sukcesu, czy sławy. Tak jak nic 
nie zapowiadało w bardzo wczesnej mło-
dości Gerharta Hauptmanna szczytowej 
nagrody świata – Nagrody Nobla.

Urodził się 15 listopada w 1862 roku 
w Szczawnie Zdroju (obecnie jest to część 
Wałbrzycha). Pochodził z rodziny miesz-
czańskiej wyznania ewangelickiego. Naj-
ważniejszym dramatem Hauptmanna byli 
jednak „Tkacze”. Akcja sztuki rozgrywa 
się w realiach wsi tkaczy, u podnóża Gór 
Sowich (pierwsza wersja napisana była 
w dialekcie śląskim, pod tytułem „Die 
Weber”). Wystawienie „Tkaczy” napotkało 
na duże trudności – tak ze strony cenzury, 
jak sfer konserwatywnych. W Reichstagu 
domagano się aresztowania Hauptmanna 
a cesarz Wilhelm II zrezygnował nawet 
z loży królewskiej w Deutsches Theater – 
na znak protestu. Sensacyjna inscenizacja 
berlińska otworzyła natomiast wszystkie 

teatry świata Hauptmannowi. Dużo praco-
wał – wydawał sztukę za sztuką, przycho-
dziły pieniądze. W czasie bojów o wysta-
wienie „Tkaczy” przygotował dalsze sztuki. 

Gerhart Hauptmann był niezwykle przy-
wiązany do Górnego Śląska – swojej małej 
ojczyzny – czemu dawał wyraz w twórczo-
ści. Kilkakrotnie był podawany do Nagrody 
Nobla, ale dopiero za szóstym razem mu 
ją przyznano. Na posiedzeniu Szwedzkiej 
Akademii w dniu 14.11.1912 r. przyznano 
„Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury 
Gerhartowi Hauptmannowi – szczególnie 
za jego bogatą, wielostronną i wybitną 
działalność w dziedzinie dramatu”.

Maria Sokołowa

(Na podstawie książki Górnośląskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. Roź-
dzieńskiego w Katowicach: „Laureaci 
Nagrody Nobla urodzeni na Śląsku” Kato-
wice 2000)

Chwała Tobie Ziemio Śląska! – cz. 3

Oświadczenie
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Michała Archanioła 

w Michałkowicach

 Wobec masowego ataku mediów na księży a tym samym Kościół katolicki, uczest-
nicy spotkania Akcji Katolickiej dnia 9.06.2006 r. przyjęli następujące stanowisko.

 Przypominamy, że w czasach PRL Kościół katolicki był najbardziej szykanowaną 
instytucją. Każdy ksiądz, począwszy od kleryka, miał teczkę założoną przez agentów 
SB. Generalnie – Kościół w tamtym okresie był ofiarą. Mimo tego duchowni nie dali 
się zastraszyć i wielu z nich wyszło obronną ręką w starciu z systemem totalitarnym. 

Dlatego wielu mieszkańców Siemianowic Śl. z dużym oburzeniem patrzy na kolejny 
bezprzykładny atak mediów na osoby duchowne i Kościół katolicki. Odbywa się to pod 
pozorem ujawnienia przypadków współpracy księży ze służbą bezpieczeństwa PRL. Iry-
tujący jest fakt, że opisuje się tylko ludzi Kościoła katolickiego. Natomiast nic nie wspo-
mina się o całej rzeszy osób o niejasnej przeszłości z kręgów ministerialnych, służby bez-
pieczeństwa, milicji, sądownictwa, profesorów akademickich, nauczycieli, lekarzy, insty-
tucji finansowych, bankowości i niestety dziennikarstwa! Większość z nich ma się dzi-
siaj dobrze! I tutaj panuje wymowna cisza! A w ww. temacie wypowiadają się młodzi 
dziennikarze, którzy nie mają pojęcia jak działał aparat SB. Udają mędrców, znawców, 
pouczają biskupów, sugerując niedwuznacznie, co Kościół powinien zrobić. Szokuje buta 
i arogancja tych ludzi, lekko wypowiadających sądy i ferujących wyroki. Być może to echo 
działalności bezpieki, zacierającej ręce, że i teraz jeszcze udają się takie numery. 

Dlatego wyrażamy zdecydowany protest wobec stosowania takich metod medial-
nego szkalowania celowo wybranej grupy społecznej tj. Kościoła katolickiego i sku-
pionych przy nim ludzi. Czy taka jest rzetelność i etyka dziennikarska? 

Chcemy uświadomić naszemu społeczeństwu o istnieniu w mediach ogromnej mani-
pulacji – fałszu, że w chwili, gdy dzieje się coś dobrego, szczególnego dla nas, kato-
lików, od razu rzuca się w nas bombę. Gdzie są prawa obywatelskie, gdzie są sądy, 
które tymi sprawami powinny się zająć? Niech sąd wydaje wyrok, a nie dziennikarz, 
który ma jedną „ideę”: ujawniać nazwiska, bo to wzbudzi sensację, poczytność, oglą-
dalność, zysk i przekonanie o poszukiwaniu prawdy za wszelką cenę, a więc opinię 
„odważnych i wiarygodnych”. Takie sprawy muszą być rozpatrywane właściwie, według 
zasad prawa, żeby nie szargać dobrego imienia ludzi niewinnych. Pamiętajmy, jest 
zasada etyczna – należy wysłuchać także strony przeciwnej. Jeżeli obwinia się kogoś 
na podstawie akt IPN, to powinna być również możliwość wytłumaczenia się i obrony. 

Niech czarna chmura, która znów zawisła nad naszą świeżą, bardzo poplątaną 
wolnością, nie zniszczy pięknego obrazu Kościoła polskiego, jaki mamy jeszcze 
w oczach po wspaniałej wizycie w naszym kraju Papieża Benedykta XVI. A ude-
rzenie w kapłanów niech nie zamaże nam świadectwa wiary, jakie w trudnych latach 
zbrodniczego systemu Kościół polski dał Panu Bogu i światu. 

Za Zarząd POAK
Stefan Wieczorek 

Prezes

Poczucie tożsamości 
W ramach XXIV Dni Siemianowic Śląskich 

w Szkole Podstawowej nr 4 po raz kolejny 
odbył się międzyszkolny konkurs dla klas I – 
III pod hasłem „Moje miasto – Siemianowice 
Śl.” zorganizowany przez nauczycieli kształce-
nia zintegrowanego: mgr Marię Basińską, mgr 
Barbarę Michlik i mgr Barbarę Kozłowską 
pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Sie-
mianowic Śląskich, Miejskiego Ośrodka Kultury 
oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Sie-
mianowicach Śl. Celem konkursu jest rozwi-
janie zainteresowania przeszłością i teraźniej-
szością naszego miasta oraz kształtowanie 
poczucia tożsamości regionalnej. Uczestnicy 
konkursu prezentowali wiedzę dotyczącą zna-
jomości herbu, dzielnic oraz przeszłości i teraź-
niejszości naszego miasta. Podczas zmagań 
konkursowych można było zobaczyć uczestni-
ków konkursu w strojach ludowych i usłyszeć 
gwarę śląską w prezentowanych przez nich 
wierszach i piosenkach. Oprócz wiedzy, wier-
szy i piosenek śląskich uczniowie mogli zapre-
zentować swoje zdolności plastyczne w konkur-
sie plastycznym pod hasłem „Siemianowice Śl. 
w legendzie”, na który napłynęło 110 prac z sie-
mianowickich szkół. Liczba tych prac świad-
czy o zaangażowaniu nauczycieli i wysiłku 
naszych pociech. Wszystkie nadesłane prace 
były bardzo ciekawe, pomysłowe, przedsta-
wiały dawne czasy i dzieje Siemianowic Śl.

Lista zwycięzców: Wiktoria Balce-
rak, Rafał Grychtoł, Sylwia Krawczyk, 
Olaf Gawryjołek, Marta Śpiewok, Grze-
gorz Sobczyk, Weronika Wodejko, Maria 
Kozłowska, Justyna Świerczyńska, Kata-
rzyna Brych, Agnieszka Filipczyk, Mar-
tyna Don, Maciek Idczak, Wojtek Ouma, 
Patrycja Muc, Aleksandra Ogórek, 
Kamil Nowak, Martyna Lisowska, Julia 
Trzcinka, Michał Majorek, Karolina Wod-
niak, Krzysztof Siuta, Weronika Zielewicz, 
Aleksandra Lizoń, Magdalena Płonka.
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LAUREACI XXIV DNI SIEMIANOWIC
Najlepsi maturzyści:
Michał Lisieński, Artur Kupiec, Aneta Ciosek, Magdalena Wywiórka, Michał 
Kuryś, Dagmara Kowalewska, Justyna Syga, Sabina Jamroz, Natalia Mach

Nagrody roku:
Krystyna Stolarska-Gayga, Jan Pres, Zofia Kozioł

Honorowi obywatele miasta
Stanisław Sakiel, ks. Stanisław Sierla, Anna Szanecka, bp Czesław Domin

GORĄCE  
DNI SIEMIANOWIC

XXIV Dni Siemianowic Śląskich upły-
nęły przy nadzwyczaj upalnej pogodzie, 
ale i atmosfera imprez była gorąca. 
Hasło dni brzmiało „Różne pokolenia 
– wspólna kultura”. Tak też było – dla 
każdego coś miłego. Motywem prze-
wodnim były rocznice znaczących 
w mieście organizacji: 130-lecie Ochot-
niczej Straży Pożarnej, 60-lecie Sto-
warzyszenia Inżynierów i Techników 
Górnictwa, 40-lecie Towarzystwa Przy-
jaciół Siemianowic Śląskich i 10-lecie 
MOSiR „Pszczelnik”. 

Wśród imprez towarzyszących warte 
odnotowania były: promocja 4. numeru 
Siemianowickiego Rocznika Muzeal-
nego oraz materiałów pokonferencyj-
nych konferencji naukowo-dydaktycz-
nej nt. „Rola nauczyciela w rozwijaniu 
wiedzy o własnym regionie i jego kul-
turze”, finał III edycji międzyszkol-
nego konkursu „Siemianowice – moje 
miasto”; o tych wydarzeniach pisa-
liśmy szeroko w poprzednich wyda-
niach naszej gazety. 

Z cyklu „130 lat OSP” najbardziej 
znaczące zdarzenia to: wernisaż 
wystawy i promocja książki Kry-
stiana Hadasza i Ryszarda Kurka 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz 
polowe nabożeństwo ekumeniczne 
w Parku Pszczelnik.

Na 40-lecie TPSŚ przygotowano 
zjazd śląskich stowarzyszeń regional-
nych i międzynarodowy zjazd Siemia-
nowiczan mieszkających poza krajem 
(czytaj na innych stronach gazety).

Podobnie jak w zeszłym roku, tak 
i teraz, szczytowym momentem dni 
była impreza organizowana przez Miej-
ski Ośrodek Kultury – Noc Kabaretowa 
z udziałem między innymi Jana Pie-
trzaka i kabaretu Długi. Prezentujemy 
obok pamiątkową fotografię, na której 
obok Jana Pietrzaka i jego instru-
mentalisty uwiecznieni zostali: Dyrek-
tor MOK – Małgorzata Groniewska, 
Anna Sobieraj z Wydziału Edukacji 
UM i nasz redaktor – Jan Wywiórka. 



Gazeta
Siemianowicka �

GRATULACjE, żyCZENIA
Towarzystwo Przyjaciół Sie-

mianowic Śląskich na swoje 
40-lecie otrzymało liczne listy 
gratulacyjne i życzenia. Zło-
żyli je między innymi: Pre-
zydent Miasta Siemianowic 
Śląskich – Zbigniew Paweł 
Szandar, Poseł na Sejm RP 
– Krzysztof Szyga, Stowa-
rzyszenie Miłośników Cho-
rzowa, Stowarzyszenie Miło-
śników Ziemi Tarnogórskiej, 
Towarzystwo Miłośników 
Bytomia, Towarzystwo Miło-
śników Świętochłowic, Towa-
rzystwo Przyjaciół Dąbrowy 
Górniczej. Wszystkim ser-
decznie dziękujemy i liczymy 
na współpracę w przyszłości. 

Na fotografii: przewodniczący TPSŚ – Jan Pres odbiera życzenia. 

FRANEK jAKIEGO ZNAMy
Z cyklu „Znani Siemianowi-

czanie” w Miejskim Ośrodku 
Kultury odbyło się spotkanie 
z Franciszkiem Rzepczykiem 
– rajcą miejskim, emerytowa-
nym ratownikiem górniczym, 
pasjonatem muzyki. „Dumny 
jestem z tego, co udało nam się 
zrobić w tej kadencji. A udało 
się zrobić wiele” – powiedział 
między innymi w trakcie swo-
jego benefisu F. Rzepczyk. 

Tygodnik „Trybuna Górni-
cza” (nr 27 z 6 lipca) zamie-
ścił szeroki materiał poświę-
cony Franciszkowi Rzep-
czykowi – polecamy.

Dzień 27 stycz-
nia 1945 r. przy-
niósł miastu upra-
gnioną wolność. 
Już w półtora mie-
siąca po tym – 8 
marca odrodzona 
została pierwsza 
drużyna piłkar-
ska, która przy-
jęła nazwę Klub 

Sportowy „Siemianowiczanka”. Jej kie-
rownikiem został Maksymilian Wieczo-
rek, zaś do grona zawodników należeli: 
Paweł Sorombik, Jerzy Kaul, Jan Paw-
łowski, Alfred Malina, Karol Machnik 
i Stefan Nowak. Pierwszy mecz roze-
grany w Pszczelniku z KS „Baildon” Kato-
wice w dniu 20 III 1945 r. przyniósł wynik 
remisowy 2:2. Taki był skromny początek. 
Trzeba było trudu działaczy, by odbudo-
wać zniszczone obiekty, a nade wszystko 
wyszkolić nowych zawodników. Ale już rok 
1946 przyniósł pierwsze tytuły mistrzów 
Polski. Zrozumiałe, że sięgnęli po nie jesz-
cze przedwojenni mistrzowie: Wilhelm 
Augustyn – podnoszenie ciężarów oraz 

Helmut Bredlich – skoki do wody. Dorów-
nywali im bracia Paweł i Walter Porębo-
wie, którzy zdobyli wówczas i utrzymy-
wali aż do roku 1949 tytuł drużynowych 
mistrzów Polski w piłce rowerowej. W 1947 
roku po tytuł mistrza kraju sięga jeszcze 
jeden weteran – Stefan Niedziela – cięża-
rowiec. Swój sukces ponawia on i w roku 
następnym. Nadchodzi milowymi krokami 
młode pokolenie sportowców. Zaczyna się 
chlubny dla siemianowickiego sportu okres 
sukcesów w tenisie stołowym. Wprawdzie 
w 1947 roku Jerzy Piechaczek zostaje 
jedynie „tylko” wicemistrzem kraju, ale już 
w roku następnym Witold Kawczyk zdo-
bywa tytuł mistrza Polski. W roku 1949 po 
krajowy prymat sięgnęła pierwsza siemia-
nowicka sportsmenka – Magdalena Bre-
gulanka, będąca mistrzynią i rekordzistką 
Polski w pchnięciu kulą aż do roku 1952. 
Tak więc już w latach czterdziestych spor-
towcy siemianowiccy zapisali się złotymi 
zgłoskami w kronice polskiego sportu.

 Olimpijczykami byli: Ernest Ziaja i Hilary 
Skarżyński, Natalia Kotówna, Witold 
Ziaja, Zbigniew Kaczmarek, Zbigniew 
Łój, Jerzy Choroba, Grzegorz Cziura.

Mistrzami, rekordzistami i medalistami 
świata i Europy byli: Natalia Kotówna, 
Zbigniew Kaczmarek, Grzegorz Cziura, 
Eugeniusz Grzywiński, Jerzy Lipka, 
Jan Matura. 

Indywidualnymi mistrzami Polski byli: 
Helmut Bredlich, Wilhelm Augustyn, 
Stefan Niedziela, Jerzy Piechaczek, Witold 
Kawczyk, Magdalena Bregulanka, Natalia 
Kotówna, Witold Woźnica, Ewa Grzon-
kowicz, Zbigniew Kaczmarek, Eugeniusz 
Grzywiński, Grzegorz Cziura, Jadwiga 
Pilarczyk, Henryk Rum, Stanisław Gra-
bowski, Paweł Korusiewicz. 

Drużynowi mistrzowie kraju: „Siemiano-
wiczanka”, „Górnik”, „Jedność”.

 Nie sposób zaprezentować wszystkie 
osiągnięcia siemianowickich sportowców, 
bowiem nawet ci, którzy zdobyli między-
narodową sławę, obok najwyższych tro-
feów na równi cenią sobie tytuły mistrzów 
Śląska. Zdobyli je w równie zaciętych 
bojach, dając świadectwo wysokiej rangi 
miejscowego sportu w skali regionu, 
a szczególnie naszego miasta.

Franciszek Rzepczyk

LUCKOWI STO LAT!
 W Mikołowie, z okazji 30-lecia pracy 

artystycznej miał miejsce benefis Lucjana 
Czernego – artysty kabaretowego, ani-
matora kultury, dziennikarza, wodzireja, 
aktora, wykonawcy muzycznego, twórcy 
audycji radiowej „Gościniec śląski” (obec-
nie Radio Piekary), współtwórcy między 
innymi „Śląskich godów”, „Księgi rekor-
dów i osobliwości”. 

 Na uroczystościach nie zabrakło dele-
gacji z Siemianowic Śląskich. Jubilatowi 
życzenia składali: radna Alfreda Barnaś 
i redaktor naczelny „Gazety Siemianowi-
ckiej” – Jan Wywiórka. Muzycznie gości 
uraczył między innymi Józef Skrzek. 

Historia siemianowickiego sportu – cz. II

Ocalić od zapomnienia
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– Obecna kadencja samorządowa 
powoli się kończy. Można pokusić się 
już o jakieś podsumowania... – Z pew-
nością jest to kadencja, w której udało się 
przezwyciężyć pogłębiający się kryzys. 
Miasto odbiło się od dna i zaczęło się 
intensywnie rozwijać. Powstają nowe miej-
sca pracy, spada bezrobocie. 

– Mimo wszystko bezrobocie wciąż 
jeszcze jest wysokie. 

– Istotne jest to, że mamy do czynienia 
z procesem, w którym systematycznie ono 
spada. Od dwóch i pół roku obserwujemy 
ten proces i śmiało możemy powiedzieć, że 
jest to już zjawisko trwałe. Jeśli w szczyto-
wym momencie w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Siemianowicach Śląskich zareje-
strowanych było przeszło 7,5 tysiąca bez-
robotnych, a obecnie zarejestrowanych 
jest niespełna 5 tysięcy, to możemy mówić 
o wielkim sukcesie. A przecież przed nami 
wielkie inwestycje – Johnson Controls, 
Ugine & Alz... Wszystko wskazuje na to, 
że ruszy z miejsca sprawa dokończenia 
budowy Walcowni Rur Jedność, którą to 
ma nabyć rosyjski koncern TMK. Wymie-
niam tu tylko te największe inwestycje. 
Obok nich powstaje wiele mniejszych. 

– Ale inwestycji tych nie realizują władze 
miasta... To wysiłkiem prywatnych przed-
siębiorców miasto dźwiga się z zapaści. 

– To nie do końca jest tak. Katowicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna, na tere-
nie której zdecydowały się zainwesto-
wać takie koncerny jak Johnson Controls 
czy Ugine & Alz, nie wzięła się tu sama 
z siebie. To rezultat naszych długotrwa-
łych starań. Tylko nieliczni wiedzą, jak 
wiele wysiłku kosztowało to prezydenta 
Zbigniewa Pawła Szandara i inne osoby, 
by tak się stało. Nie byłoby też dziś tej 
wielkiej inwestycji, jaką jest fabryka John-
son Controls w Bańgowie, gdybyśmy, jako 

miasto, nie zobowiązali się podczas nego-
cjacji poprzedzających podpisanie memo-
randum inwestycyjnego, że stworzymy 
węzeł drogowy na ulicy Krupanka umoż-
liwiający bezkolizyjny dojazd do fabryki. 
Bez odważnych decyzji nie ma rozwoju. 
Takie odważne decyzje są w tej kadencji 
podejmowane i efektem tego jest rozwój 
gospodarczy, który to rozwój jest już bez-
spornym faktem.

 – Tymczasem za kilka miesięcy 
odbędą się wybory samorządowe... 

– Ważne, by po wyborach nie zaprze-
paszczono tego, co udało się zrobić w tej 
kadencji. Musi być zapewniona kontynu-
acja. Nie mniej ważne jest też, by przyszły 
prezydent umiał współpracować z wszyst-
kimi, którzy chcą pracować dla dobra 
miasta. Nie może być tak, że kogoś się 
przekreśla tylko dlatego że chodzi co nie-
dzielę do kościoła lub za to, że do niego 

nie zagląda wcale. W każdym ugrupo-
waniu są ludzie, którzy mogą zrobić coś 
dobrego dla miasta. Chodzi o to, by tych 
ludzi przyciągnąć i by chcieli oni wznieść 
się ponad partyjne podziały. 

– Dotychczasowa praktyka wskazuje, 
że będzie to bardzo trudne. Często 
podziały partyjne przekreślają możli-
wość konstruktywnej współpracy. 

– I jaki stąd wniosek? Przyszły prezy-
dent Siemianowic Śląskich nie powinien 
być związany z żadną partią, a być otwar-
tym na współpracę z każdym. Nie może 
być to człowiek, który z takich czy innych 
powodów „ma popalone mosty” i nie może 
z kimś tam współpracować, czy to dlatego, 
że zabraniają mu tego władze partyjne czy 
też dlatego, że w toku wcześniejszej dzia-
łalności skłócił się z kimś na śmierć i życie. 
Nadchodzące wybory będą niezmiernie 
ważne. Od ich wyniku zależeć będzie, czy 
Siemianowice Śląskie w dalszym ciągu 
podążać będą ścieżką rozwoju. 

Rozmawiał Wojciech Kempa

Stało się. Obecna kadencja władzy wyko-
nawczej w naszym mieście została w sposób 
bezprecedensowy przerwana decyzją NSA 
w Warszawie. Wygasł mandat pierwszego 
wybranego w bezpośrednim głosowaniu pre-
zydenta Siemianowic Śląskich. Dwa dni póź-
niej Zbigniew Paweł Szandar został sponie-
wierany na prokuraturze w Siemianowicach. 

Polska może mieć posłów, którzy kradną 
prąd i fałszują podpisy. Miasto nie może 
mieć prezydenta, który je kocha. Tak się trak-
tuje człowieka, który postawił miasto na nogi. 
Czy to jest prawo i sprawiedliwość? Za trwa-
jącymi prawie od początku kadencji atakami 
na osobę Z. P. Szandara i współpracującej 
z nim koalicji w Radzie Miasta stoją siły par-
tyjne – prowincjonalne mutacje Platformy 

Obywatelskiej i pogrobowcy SLD. Zawsze 
bolało ich, że dużym miastem rządzi człowiek 
nie związany z żadnym z ugrupowań politycz-
nych. Samorządowiec, oddany całym sercem 
swemu rodzinnemu miastu. Szandar oddał 
za to miasto zdrowie. Co oddają Andrzej G., 
Rudolf W. i inni? Z pewnością jedynie swoje 
partyjne legitymacje, aby natychmiast zmie-
nić je na inne – akurat tego ugrupowania, 
które będzie u władzy. 

W Siemianowicach Śląskich nie mają oni 
jednak racji bytu. Spisane zostały czyny i 
rozmowy. Czas rozrachunku nadchodzi. 
Owszem, już jest. Obywatele naszego miasta 
nie dają sobą rządzić ludziom mających 
swych mocodawców w Warszawie, Gdańsku 
czy gdziekolwiek indziej. Władza Siemianowic 

ma być w Siemianowicach. Wydarzenia ostat-
nich dni jeszcze bardziej zbliżyły do siebie sto-
warzyszenia od lat działające na rzecz miasta 
– Alternatywę, Nasze Siemianowice, Siemia-
nowicki Ruch Samorządowy i Wspólnotę Sie-
mianowicką. Efekty ich działania w bieżącej 
kadencji samorządowej są widoczne gołym 
okiem. Siemianowiczanom nie zamaże tego 
widoku zakrojona na szeroką skalę manipula-
cja sił politycznych z wykorzystaniem organów 
ścigania i mediów. Ludzie, którym na sercu 
leży dobro miasta i jego mieszkańców nie gło-

sują na partie polityczne. 
Głosują na ludzi pra-
wych i kompetentnych, a 
takich ci nie brak w sto-
warzyszeniach samo-
rządowych Siemianowic 
Śląskich. 

Jan Wywiórka

KTO MIECZEM WOjUjE...

Jacek Guzy: 

Musi być zapewniona 
kontynuacja

Amelia jest wspaniałą 1,5 roczną dziewczynką, która urodziła się bez wykształco-
nych małżowin usznych i cierpi na syndrom Treachera Collinsa. Obecnie Amelia ma 
60 % ubytek słuchu.

Aby jej słuch nie pogarszał się i by miała szansę na nor-
malne życie i rozwój, Amelia potrzebuje specjalistycznych 
aparatów słuchowych o wartości 27.000,00 PLN.

Wzywamy ludzi dobrej woli o pomoc i szansę dla Amelii, 
aby jej życie i zdrowie uległo znacznej poprawie. 

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełno-
sprawnych

„Pomóż i Ty”, 81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A, tel./fax 
(058) 663-81-41

Nr konta, na które prosimy dokonywać wpłat:
Millennium 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273

z dopiskiem 
‘’Aparat słuchowy dla Amelii Gentzig’’

PODARUJ UŚMIECH !!! 
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Jednym z elementów obchodów 40-
lecia Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic 
Śląskich było zaplanowane na sobotę 24 
czerwca spotkanie z Siemianowiczanami 
mieszkającymi poza granicami Polski. 
Odebraliśmy sygnały, że jest sporo zain-
teresowanych, głównie z Niemiec, tym-
czasem na parę dni przed planowaną 
imprezą okazało się, iż prawdopodobnie 
nie dojedzie żadna z deklarujących swój 
udział osób. Pomimo tak niesprzyjających 
wiadomości postanowiliśmy się jednak 
spotkać. I bardzo dobrze, bo okazało się, 
że mieliśmy niezapowiedzianych gości 
i to z samej Australii! 

Państwo Stefania i Adam Murcha 
wyemigrowali z Siemianowic Śląskich na 
początku lat 80-tych XX wieku i mieszkają 
w Zachodniej Australii w okolicy Perth. Przy-
byli, aby odwiedzić rodzinne strony i przy 
okazji postanowili wziąć udział w naszym 
spotkaniu i podzielić się refleksjami na 
temat życia w dalekiej Australii oraz tego, 
jak bardzo się zmieniły w ciągu ostatniego 
ćwierćwiecza Siemianowice Śląskie (oczy-
wiście na dobre!!!). Nasze Towarzystwo na 
tyle przypadło im do gustu, że postanowili 
zostać jego członkami. Na comiesięcznym, 
środowym spotkaniu w dniu 28 czerwca 
dopełnili formalności, otrzymali legitymacje 
członkowskie i tym samym zostali najdalej 
mieszkającymi Przyjaciółmi Siemianowic 
Śląskich. Pani Steni i panu Adamowi ser-
decznie gratulujemy i życzymy wszyst-

kiego najlepszego, a przede wszystkim 
dużo radości w promowaniu Siemianowic 
Śląskich w dalekim świecie.

Ale nie był to jedyny akcent austra-
lijski podczas sobotniego spotkania. 
Otóż odwiedzili nas również państwo 
Lidia i Tadeusz Świetlik, którzy od 25 
lat mieszkają w Australii Południowej, 
a dokładnie w Adelajdzie. Jeszcze rok 
temu nie przypuszczali oni, że kiedy-

kolwiek będą w Siemianowicach Ślą-
skich, jednakże podczas mojego pobytu 
w Australii tyle się nasłuchali na temat 
naszego miasta, że teraz odwiedzając 
ojczyznę, nie mogli pominąć naszego 
miasta. Chociaż pochodzą z Warszawy, 
Siemianowice Śląskie bardzo mocno 
im się spodobały, a Siemianowiczanie 
zachwycili przyjazną i otwartą postawą. 
Chociaż nieformalnie, ale z pewnością 
zostali Przyjaciółmi Siemianowic.

Zaskakującym odkryciem dla obu par 
z Australii było to, że chociaż nigdy wcze-
śniej się nie spotkali, utrzymywali ze sobą 
kontakt za pomocą poczty elektronicznej. 
Adam Murcha jest organizatorem i uczest-
nikiem słynnych wypraw po Australii 
Zachodniej, natomiast Tadeusz Świetlik 
prowadzi w Adelajdzie popularną audycję 
radiową “Nie lubię poniedziałków”. Obaj 
panowie kontaktowali się ze sobą w celu 
przeprowadzenia wywiadu dla radia, 
jednak nigdy się nie widzieli. W Siemia-
nowicach mieli okazję się poznać! Spo-
tkanie było bardzo sympatyczne i trudno 
się było rozstać! 

Jak widać z powyższego przykładu, 
impreza taka jak I Międzynarodowy Zlot 
Siemianowiczan była potrzebna, bardzo 
owocna i z pewnością stanie się imprezą 
cykliczną, powtarzaną rokrocznie! Już 
teraz zapraszamy wszystkich Siemiano-
wiczan mieszkających na co dzień w naj-
różniejszych zakątkach świata do odwie-
dzenia naszego miasta - prawdopodob-
nie w przyszłym roku w czerwcu! Wszel-
kie informacje będziemy zamieszczali na 
stronie internetowej Towarzystwa Przy-
jaciół Siemianowic Śląskich: www.tpss.
siemianowice.org.pl. Do zobaczenia!

Barbara Bachowska-Marcoll

Australijczycy w Siemianowicach Śląskich 
czyli I Międzynarodowy Zlot Siemianowiczan

Na zdjęciu: od lewej - Stefania i Adam Murcha, Lidia i Tadeusz Świetlik
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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 gaze-
towej – publikujemy bezpłatnie. 

www.tpss.siemianowice.org.pl

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
– LIPIEC 2006 r.

 16 lipca, niedziela, g. 18.00 Kinoteatr 
„Tęcza” – „Modigliani. Pasja tworzenia”. 
USA, Francja, Wlk. Brytania 2004 r. Obsada: 
Andy Garcia. Dramat. Cena: 5 zł.

 16 lipca, niedziela, g. 18.00 Taras 
Kawiarni „Bohema” – Gra i śpiewa 
Eugeniusz Szwarcer – EGON BAND 
 19 lipca, środa, g. 10.00 Kinoteatr 

„Tęcza” – „Lassie”. Wlk. Brytania, USA, 
Irlandia 2005 r. Film przygodowy dla 
starszych dzieci. Polska wersja języ-
kowa. Cena biletu: 2 zł.

 23 lipca, niedziela, g. 18.00 Kinote-
atr „Tęcza” – „Wszystko gra”. Wlk. Bry-
tania, USA, Luksemburg 2005 r. Reż. 
Woody Allen. Dramat miłosno-krymi-
nalny. Cena biletu: 5 zł.

 24 lipca, poniedziałek, g. 10.00 
MOK – Bal przebierańców dla dzieci. 
Gra i śpiewa Tadeusz Zdechlikiewicz

 30 lipca, niedziela, g. 17.00 Taras 
Kawiarni „Bohema” – Koncert muzyki 
poważnej i promocja trzech płyt

REPERTUAR
– SIERPIEŃ 2006 r.

 6 sierpnia, niedziela, g. 17.00 MOK, 
Taras Kawiarni „Bohema” – Występ 
Ruty Kubac

 13 sierpnia, niedziela, g. 17.00 
MOK, Taras Kawiarni „Bohema” – Reci-
tal Ireny Staniek

 19 sierpnia, sobota, g. 19.00 Złota 
Miejscowość Radia Katowice – Strzel-
nica Myśliwska

Ogłoszenie drobne
 Zamienię mieszkanie po kapitalnym remoncie, 38 m2, duży pokój + kuchnia, gaz, 2 

piętro, ciche i słoneczne w centrum Siemianowic. Czynsz ok. 90 zł. Zamienię na jedno 
lub dwupokojowe z łazienką. Tel. 506 700 350
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 Kiedy po niedzielnej (9 lipca) mszy 
świętej powróciłam do domu, rozważając 
ponownie usłyszaną dopiero co ewan-
gelię, o tym, jak Jezusa przyjęto w Jego 
rodzinnym mieście, myśl moja zeszła 
(Boże wybacz – ale i dzięki Ci) na moje 
rodzinne miasto – Siemianowice Śląskie, 
i na to co się u nas dzieje.

Zbyszek, którego znam od pierwszej 
klasy licealnej, od 1959 roku, jest niewąt-
pliwie postacią nietuzinkową, wręcz cha-
ryzmatyczną. Ci którzy bezpośrednio go 
znają, są jego zagorzałymi zwolennikami 
lub zazdroszcząc mu stają się nienawist-
nymi wrogami. Obojętnymi bywają jedy-
nie ci, którzy tylko z daleka go postrze-
gają. Dziś zdają się triumfować właśnie 
ci, którzy celowo i błędnie interpretując 
fakty, pomijając jedne i wybierając inne 
dokumenty, formułują fałszywe oskar-
żenia. Wydają prasowe i telewizyjne 
wyroki, grożą więzieniem, niszczą czło-
wieka. Ale mylą się oni – prawda zwy-
cięży! Napisałam tak – Zbyszek, bo to 
kolega, a przecież chodzi o prezydenta 
Siemianowic Śląskich – mgr Zbigniewa 
Pawła Szandara.

Cóż mogę o nim zaświadczyć? 
O jego uczciwości i wierności – rodzinie, 
ludziom i sprawom naszego miasta i – 
nade wszystko Bogu. Wiem, że w para-
fii Krzyża Świętego został ochrzczony 
i przystępował do komunii świętej i bierz-
mowania – ale to nie jego zasługa, 
a decyzja rodziny, a zwłaszcza jego 
matki. Ale fakt zawierania tam w 1973 

sakramentu małżeństwa (z tamtejszą 
parafianką Antoniną Krygowską), a rok 
później ochrzczenie tam pierworodnego 
syna (młodszy syn trzy lata później 
był chrzczony w katowickiej katedrze) 
– to były akty wyznania wiary w cza-
sach ówczesnego ustroju i w warunkach 
jego zawodowej pracy dziennikarskiej 
w redakcji „Dziennika Zachodniego”.

Wiem, że był w 1995 roku pomysło-
dawcą i współzałożycielem naszego 
siemianowickiego Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego, nadto wniósł zna-
czący wkład w rozwój podobnej placówki 
w Katowicach. 

W różnych sytuacjach wielokrotnie 
Zbyszek sobą przypominał (a i w swoich 
wypowiedziach przywoływał) postać 
innego siemianowiczanina – Wojcie-
cha Korfantego. Umiejscowieniem tere-
nowym – swego sąsiada (Korfanty uro-
dził się przy ul. Mysłowickiej 3, Szandar 
naprzeciwko pod nr 2), chociaż chrono-
logicznie z innych epok. Jesteśmy dumni 
jako siemianowiczanie, że Korfanty 
uznany został za najwybitniejszego Ślą-
zaka XX wieku, że u nas i w Katowicach 
stoją jego pomniki, w warszawskiej archi-
katedrze spiżowe popiersie, a pamiąt-
kowe tabliczki wiszą na domu rodzinnym 
i w kościele Krzyża Świętego. W swojej 
działalności kierował się przez cały czas 
ideami Korfantego, który tak wiele zrobił 
dla Polski i Śląska, a przecież niejedno-
krotnie jego wrogowie stawiali mu nie-
prawdziwe i nieuzasadnione zarzuty.

Nie, w żaden sposób nie chcę zesta-
wiać Zbyszka także z osobą Wojciecha 
Korfantego. Bo czymże są dziś wspo-
mnienia o szykanach niewydawania 
paszportu nawet w związku ze śmier-
cią za granicą ojca? Zbyszek jak wiem, 
mając już 36 lat, w warunkach politycz-
nych tzw. pierwszej Solidarności, w roku 
1981 pierwszy raz mógł wyjechać na 
Zachód. Ale postać Korfantego istnie-
jąca w jego świadomości od wczesnego 
dzieciństwa, zaważyła na całym życiu, 
na nieugiętości, na konsekwencji dzia-
łania Zbyszka dla dobra swojego rodzin-
nego miasta. I dlatego siemianowiczanie 
w bezpośrednich wyborach ustanowili go 
prezydentem miasta. Wrogowie jednak 
nie tracili czasu, przez wszystkie lata 
dyskredytowali jego pracę i osiągnięcia. 
Wręcz opluwali Zbyszka w różnorakich 
lokalnych piśmidłach kolportowanych 
na wycieraczki przed naszymi miesz-
kaniami. A teraz dokonali takiego ataku, 
by już nie mógł (także wykończony zdro-
wotnie) ponownie zostać prezydentem 
Siemianowic Śląskich. 

Piszę ten list do „Gazety Siemiano-
wickiej” (która też jego ręką powstała 
przed 11 laty) z prośbą o opublikowanie 
i z nadzieją, że być może ci błądzący 
nienawistnicy go przeczytają i zreflek-
tują się. 

 Helena Sojka
tytuł od redakcji

Zbyszek, którego znam

Kto jest bez winy?
Jeśli jesteś szefem dużej instytucji i chcesz dać nagrodę jednemu ze swoich pod-

władnych, mimo pomyślnej opinii radców prawnych, rady społecznej i związków zawo-
dowych – jesteś podejrzany. 

Jeśli chcesz, by ludzie za których odpowiadasz mieli opiekę zdrowotną w swoim mie-
ście – uważaj, już ktoś pisze na ciebie anonim. 

Jeśli chcesz zawrzeć współpracę z inną firmą, sprawdź dokładnie listę płac. Jeśli 
choć jedno nazwisko się powtórzy z pewnością będziesz zatrzymany. 

„A kiedy przyjdą po mnie nocą [...] 
Kolbami w drzwi załomocą...”
Zastanawiam się obserwując sytuację w moimi mieście i kraju, kiedy przyjdą 

po mnie, aby dokonać zatrzymania i postawią zarzut korupcji o umożliwieniu 
korzyści osobom trzecim. Przecież to ja i większość moich koleżanek i kolegów 
w Radzie Miasta głosowało za tym aby „ Nefrologia” została w Siemianowicach 
Śląskich, a ludzie którzy muszą być dializowani mogli otrzymać pomoc na miej-
scu i nie szukać pomocy w innych Ośrodkach. Nie zgadzałem się także ze Ślą-
skim Wojewodą, iż Prezydent Szandar złamał Ustawę i kazano mi pozbawić go 
mandatu. Jednak obserwując co się w tym kraju ostatnio dzieje nic mnie już nie 
zdziwi, a szczególnie to że młodzi ludzie wybierają pracę za granicą (nie tylko 
z pobudek ekonomicznych). Jest to bardzo smutne i nie wróży 
niczego dobrego na przyszłość.

Panie Prezydencie wiem ile dobrego zrobił Pan dla tego 
Miasta a cały szum wokół Pańskiej osoby jest spowodowany 
zbliżającymi się wyborami samorządowymi.

Zygmunt Jurowiec 
 Radny Rady Miasta

Jako długoletni Naczelnik Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Siemianowicach Ślą-
skich wyrażam swoje i swojego środo-
wiska zbulwersowanie zaistniałą sytu-
acją związaną z osobą Zbigniewa Pawła 
Szandara. Znamy go jako wieloletniego 
druha, zawsze przychylnego i nie odma-
wiającego współpracy ze Strażą. Pra-
gniemy wyrazić swoje poparcie dla Z. P. 
Szandara i życzymy mu pozytywnego 
zakończenia tej sprawy, bo innego sobie 
nie wyobrażamy. 

Henryk Waluga

Miało być prawo i sprawiedliwość 
a tymczasem prokurator ściga nie tych, 
co trzeba. Trwa zacięta walka o przeje-
cie władzy, szerzy się nienawiść i zawiść 
wobec tych, którym na sercu leży dobro 
tego miasta. Osiągnięcia obecnej kadencji 
widoczne na każdym kroku są solą w oku 
dyżurnych miejskich krzykaczy, którzy zro-
bili wszystko, by ta kadencja nie dotrwała 
do końca. 

Z. Magistratu 

Listy do redakcji
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To przechodzi ludzkie pojyncie!
Szandara chcom dać do heresztu? Ludzie czy wyście do cna łogupieli? Co się stało w tym 

kraju, że nojporzondniyjszego człowieka jakiygo znom chcom zawrzyć, jak nie do prokura-
torowi 75 tysiyncy złotych kałcyji? A skąd łon mo to wzionć, jak ino ciynżko robioł, a som łod 
nikogo grosza nie broł, a jak coś mioł, to ze swojygo innych wspiyroł. I o tym nie ino jo, ale wiela 
ludzi może poświadczyć. Panie prokuratorze – jak trzeba bydzie jo panu ze swoji wdowi rynty 
łofiaruja za niego 50 zł bo wiyncy mi niy styknie. I za co chcom go do heresztu dać? Za to że 
terozki ludzie chore na nyrki abo cukrzyca majom na miejscu w Siemianowicach swojich dok-
torow i specjalny szpital z dializami nyrkowymi? Za to, że niy doł, iżby się turbowali do Olkusza 
abo kaj indzi, jak to chcieli te, co Szandara łoskarżajom, bo niy wygrała firma ze Sosnowca? 
To przechodzi ludzkie pojyncie! Ale jo myśla, że bydzie sprawiydliwość Bosko. Niy może gadzi-
nowe nasiynie niszczyć dobrego człowieka. I to takiego, co niy ino łon, ale i jego łojce i dziady, 
pradziady som ze Siemianowic. Dyć za te całe pokolynia Szandarow i za to co som dobrego do 
ludzi zrobioł, wybrali my Zbigniewa Pawła Szandara na swojego prezydynta. Lepszego jesz-
cze niy było i nie wiym kiedy drugi taki się znojdzie. Jo się niy znom na paragrafach, ale znom 
się na ludziach, bo mi idzie już na łosmy krzyżyk. Ale jak ktoś zrobioł coś nieuczciwego, abo 
chcioł zrobić, to na pewno to niy boł Szandar, ino te co na niego donoszom, fałszujom i łoskar-
żajom, a łon im na nieprawości niy pozwoloł.

Ruta Kubac
ślonsko artystka i poetka

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 

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


