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

znam od 25 lat. Nie jest to bliska znajomość, 
nie spotykamy się towarzysko, nie utrzymu-
jemy właściwie żadnych kontaktów. 

Poznaliśmy się, kiedy byłam począt-
kującym pracownikiem w „Dzienniku 
Zachodnim”. Dzielił nas wówczas spory 
dystans zawodowy i Pan Szandar praw-
dopodobnie wcale mnie nie zauważał. 
Nie znając mnie, stanął w mojej obronie, 
kiedy okazało się, że popadłam w kon-
flikt z moim przełożonym. Sprawa się 
wkrótce wyjaśniła, problem był nikły, ale 
wówczas, kiedy potrzebowałam wspar-
cia, stanął po mojej stronie, chociaż 
wcale nie musiał się zajmować tą sprawą, 
mając ważniejsze rzeczy na głowie. 

Potem, kiedy był pracownikiem Biblioteki 
Śląskiej pozdrawialiśmy się okazjonalnie. 
Kiedy potrzebowałam jakiejś książki szcze-
gólnej, obwarowanej zakazem pożycza-
nia, wiedziałam, że ta znajomość z Panem 
Szandarem nic mi nie da, że żadna komi-
tywa nie wchodzi tu po prostu w grę. 

Ucieszyłam się, kiedy został pre-
zydentem Siemianowic. Od paru lat 
jestem mieszkanką tego miasta. Także 
mogłabym liczyć na uproszczenie pew-
nych procedur, na szybsze załatwie-
nie pewnych spraw. Nic z tych rzeczy. 
Wiedzieliśmy z mężem, który z racji 
swego zawodu również jest znajomym 
Pana Prezydenta, że spotkałoby się to 
z natychmiastową odmową. 

Wiem, że nie ma kryształowych ludzi. 
I Pan Prezydent takim pewnie nie jest 
również. Ale wiemy z całą pewnoś-
cią, że jest uczciwym człowiekiem. Że 
zrobił dla naszego miasta naprawdę 
dużo. Że od długiego czasu ktoś pra-
cuje nad tym, żeby aura wokół Pana 
Szandara nie była dobra. Wierzę, że 
mógł nie dopełnić jakichś formalności, 
zaniedbać jakiegoś terminu – wszak 
tylko ktoś, kto nic nie robi pozostaje 
bez zarzutu. Ale nigdy nie uwierzę, że 
mógł rozmyślnie dokonać wykroczeń, 
o których czytam. 

Jasne, że mój list może mieć znikome 
znaczenie lub nawet żadne. Że akcja 
„czyścimy kraj” wymaga ofiar. Wiem też, 
że bardzo łatwo wdeptać kogoś w ziemię, 
w ramach wyżej wspomnianej akcji. 
Czyścimy świat, czyścimy kraj, czyścimy 
szeregi – czy naprawdę mamy zacząć od 
Zbigniewa Szandara?

Pan Prezydent ma moje poparcie. Popar-
cie zwykłego mieszkańca Siemianowic.

Aleksandra Dziadul

Od siebie, o Zbyszku
Znam pana mgr. Zbigniewa Pawła 

Szandara od dzieciństwa. Moja babcia, 
wujek i ciocia byli sąsiadami zza ściany 
na pierwszym piętrze w familoku przy 
ulicy Mysłowickiej w Siemianowicach. 
Spotykaliśmy się często. Nie tylko 

w jego mieszkaniu, ale też 
– jak to dawniej bywało – na 
klatce schodowej. Nasze 
kontakty, mimo upływu wielu, 
wielu lat przetrwały i z dumą 
mogę stwierdzić, iż jestem 
szczęśliwy, że w swoim życiu 
spotkałem człowieka tak 
wielkiego formatu, wyjątko-
wej kultury osobistej i uczci-
wości. Dla mnie był on i jest 
wzorem prawości, życzliwo-
ści, zaangażowania społecz-
nego i wręcz nieskazitelnej 
osobowości.

Dlatego moja radość była 
tym większa, gdy ogłoszono 
wyniki ostatnich wyborów 
samorządowych, a pan Szan-
dar został wybrany przez sie-
mianowiczan na stanowisko 
prezydenta naszego miasta. 
Każdy pamięta przecież 
arcytrudną, dramatyczną 
wręcz sytuację sprzed nie-
dawnych jeszcze kilku lat, 
gdy nasz nowo wybrany pre-
zydent z zapałem, a co waż-
niejsze z powodzeniem, krok 
po kroku, zaczął realizować 
plan podnoszenia miasta 
z kolan. Jak wiele od tego 
czasu się zmieniło!

Komu więc zależało na 
eliminacji tego człowieka ze stanowi-
ska. Dlaczego u nas ludzi sukcesu tak 
często się niszczy. Straszne jest to, że 
ta „polska specjalność” przywędrowała 
aż na Śląsk, do Siemianowic. Chciałoby 
się w tym miejscu powiedzieć: Siemia-
nowice, walczcie o swojego prezydenta, 
nie dajcie się zwieść grupie krzykaczy 
i zajadłych przeciwników. Oni dla swoich 
politycznych (i nie tylko) aspiracji potra-
fią bezpodstawnie oskarżać i deptać 
innych. W ten sposób nie tylko depre-
cjonują niemały już dorobek ale niszczą 
też – z takim trudem odbudowywany 
– wizerunek naszego miasta.

Stefan Duda
 

Pani komisarz prostuje
W związku z publikacją zamieszczoną 

w poprzednim numerze naszej gazety, 
otrzymaliśmy następującą korespondencję:

Faktem jest, iż w Urzędzie Miasta 
w Siemianowicach Śląskich odbyła się 
narada kierownictwa, jednak dotycząca 
tzw. incydentu bezpieczeństwa, a mia-
nowicie naruszenia Zarządzenia Prezy-
denta Miasta nr 1641/06 dotyczącego 
wydzielenia strefy administracyjnej 
oraz stref bezpieczeństwa na terenie 
budynku Urzędu Miasta przy ul. Michał-
kowickiej 105 w Siemianowicach Ślą-
skich w odniesieniu m.in. do radnego 
Andrzeja Gościniaka, który w wyniku 
zlekceważenia wewnętrznie obowią-
zujących regulacji świadomie dokonał 
aktu – w rozumieniu radnego „obywatel-
skiego nieposłuszeństwa”.

Wkroczenie jednak do strefy bezpie-
czeństwa stopnia II bez stosownego 
uprawnienia nie ma żadnego związku 

z wynoszeniem jakichkolwiek dokumen-
tów, a tym bardziej „tajnych” w rozumieniu 
przepisów ustawy o ochronie informacji 
niejawnych z 22 stycznia 1999 roku. 

Pragnę nadmienić, iż ww. incydent 
został wyjaśniony, osoby pouczone, 
a w wyniku tego zdarzenia zostały 
podjęte stosowne środki, które wyklu-
czą w przyszłości tego rodzaju zdarze-
nia. Radni na specjalnych warunkach 
oraz po odbyciu stosownego szkolenia 
i podpisaniu odpowiednich oświadczeń 
wskazujących na wzięcie na siebie 
odpowiedzialności wynikającej z prze-
pisów ustaw o ochronie informacji nie-
jawnych i ustawy o ochronie danych 
osobowych otrzymają karty dostępu do 
ww. strefy bezpieczeństwa. 

Do redakcji, 
a właściwie do Trrola

Mieszkam w zapomnianym bloku, 
kiedyś będącym własnością kopalni 
„Siemianowice”, spółdzielni „Michał”, 
od 1999 roku – zakładu „Trrol”. Budy-
nek znajduje się przy ul. Kopernika 15. 
Nie jest remontowany od lat, ściany się 
rozpadają, cegły spadają z czwartego 
piętra, zagrażając dzieciom i starszym, 
dachy przeciekają, chodnik pod klatką 
się rozpada, rosnąca opodal duża topola 
rozsiewa nasiona, z których wyrastają 
niewycinane przez nikogo drzewka. Na 
każdą interwencję właściciel odpowiada, 
że nie ma pieniędzy. Jesteśmy wraz 
z córką niesprawne, nie możemy cho-
dzić po wykrzywionej kostce chodniko-
wej. Dołączamy zdjęcia mając nadzieje, 
że ktoś się nad nami zmiłuje. 

Zuzanna Gubisz

LISTY DO REDAKCJI
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Chwała Ci za skarby, którymi obda-
rzasz ludzi i za ludzi wspaniałych, których 
wydajesz, co uczą Cię kochać i kochać 
się nawzajem, i świat dookoła. Chcę dziś 
pisać nie tylko o wielkim, ale o wyjątko-
wym człowieku. O Wojciechu Korfantym 
– Synu Ziemi Śląskiej. 

„Historiografi a polska ilekroć koncen-
trowała uwagę na osobie Wojciecha Kor-
fantego, widziała w nim przede wszystkim 
działacza politycznego, parlamentarzystę, 
dyktatora powstańczego, lidera Chrześci-
jańskiej Demokracji i współtwórcę Stron-
nictwa Pracy”. Różne są spojrzenia na 
działalność Wojciecha Korfantego, ale 
„istnieje zbieżna zgodność historyków 
i publicystów co do tego, że Wojciech Kor-
fanty w naszych najnowszych dziejach 
należy do grupy postaci wyjątkowych”. 
Był absolwentem siemianowickiej szkoły 
ludowej. W 1927 r. pisał: „Zasługę mojego 
uświadomienia narodowego przypisać 
muszę moim hakatystycznym profeso-
rom w gimnazjum w Katowicach, którzy 
zohydzaniem wszystkiego co polskie i co 
katolickie wzbudzili we mnie ciekawość 
do książki polskiej, z której pragnąłem się 
dowiedzieć, czym jest ten lżony i poni-
żany naród, którego języ kiem w mojej 
rodzinie mówiłem. I poko chałem naród 
mój, przeszłość i dolę jego i poczułem 
się synem jego”. Urodził się 20.04.1873 r. 
na Sadzawkach. Dom rodziny Korfantych 
przy ulicy Mysłowickiej 3 potwier dza ten 
fakt umieszczoną na nim tablicą: „Tu 20 
kwietnia 1873 roku urodził się Wojciech 
Korfanty, wielki mąż stanu, Dyktator III 
Powstania Śląskiego”. Faktycznie jednak 
dom, gdzie przy szedł na świat stał nieco 

głębiej i był prawdo podobnie niską chłop-
ską chatą. Tablicę upamiętniającą chrzest 
Korfantego można zauważyć wchodząc 
do kościoła św. Krzyża. Miało to mieć 
miejsce 23 kwietnia 1873 roku, jednak nie 
w dzisiejszym kościele „głów nym”, który 
wówczas jeszcze nie istniał, lecz w tym-
czasowym kościółku, obecnej kaplicy 
Ogrójca. Do gimnazjum chodził w Katowi-
cach. Relegowany na trzy miesiące przed 
maturą W. Korfanty egzamin dojrzałości 
złożył jako ekstern, a następnie studio-
wał na politechnice w Charlottenburgu, 
a później na Uniwersytecie we Wrocła-
wiu. Pierwszym sprawdzianem popular-
ności Wojciecha Korfantego okazały się 
wybory do parlamentu Rzeszy w czerwcu 
1903 roku. Kan dydował w okręgu kato-
wicko-zabrzańskim z ramienia Polskiego 
Towarzystwa Wyborczego. Przeprowa-
dzone 16 czerwca głosowanie nie dało 
rozstrzygnięcia – żaden z kandydatów do 
man datu nie uzyskał wymaganej więk-
szości. Na stąpiła dogrywka z udziałem 
dwóch kandyda tów. Kampania wybor-
cza Korfantego była w iście „amerykań-
skim” stylu. Sprzedawano pocztówki 
z wizerunkiem kandydata, papierosy pod 
marką jego nazwiska a noszony trans-
parent gło sił: „Niech żyje Korfanty, orzeł 
polski”. W Sie mianowicach podczas star-
cia z policją na wiecu prokorfantowskim 
zginął robotnik T. Trafalczyk. W latach 
1920–21 W. Korfanty był polskim komisa-
rzem plebiscytowym na Górnym Śląsku, 
a w roku 1921 dyktatorem III powstania 
ślą skiego. Rezultat jego działań – część 
Śląska znala zła się w granicach odrodzo-
nej po 123 latach Polski. Dwa lata później 

był wicepremierem polskiego rządu kie-
rowanego przez W. Witosa.

Bogata publicystyka Wojciecha Korfan-
tego, choć osadzona głęboko w realiach 
swego czasu, wydaje się aktualna i dziś. Tak 
więc cześć głęboką i chwałę należną Mu 
oddajemy – sławiąc skarby Ziemi Śląskiej.

Maria Sokołowa, Jan Wywiórka

Józef Jeż, Generalny Dyrektor Gór-
niczy, zmarły w sierpniu 2006 r. przeżył 
w Siemianowicach Śląskich całe swoje 
zawodowe życie, prawie 40 lat. Przy-
był do nas z Wadowic. Młodzieńcze 
lata wojny poświęcił konspiracji, dzia-
łając czynnie w Armii Krajowej w latach 
1943–1945 w Okręgu Wadowickim. Jako 
absolwent AGH z roku 1951, skiero-
wany został do pracy w Kopalni Węgla 
Kamiennego „Siemianowice”, osiedlił się 
w naszym mieście wraz z rodziną: żoną 
Marią i synem Adamem (ochrzczonym 
w tym samym roku w wadowickim koś-
ciele przez ks. Karola Wojtyłę sic!). Praca 
w górnictwie była pasją Józefa Jeża. 
Zdobywając coraz wyższe szczeble 
w hierarchii stanowisk górniczych od 
sztygara do kierownika oddziału, uczest-
niczył jednocześnie w latach pięćdziesią-
tych w akcjach ratowniczych o wielkiej 
skali zagrożenia na kopalniach „Mako-
szowy” i „Barbara-Wyzwolenie”. Przez 
10 lat 1958–1968 pełnił funkcję zastępcy 

dyrektora naczelnego w kopalni „Michał”, 
a przez 20 lat – od 1958 aż do emerytury 
w roku 1988 – kierował KWK „Polska”. 
Lata emerytalne przeżył w Brzesku, gdzie 
został również pochowany.

Do końca swoich dni wspominał życz-
liwie nasze miasto, w którym przeżył 
zawodowo i rodzinnie najpiękniejsze 
lata swojego życia. Dziś opłakują go 
dzieci, syn i córka z rodzinami oraz 
wielu przyjaciół i znajomych z braci gór-
niczej i prywatnej.

Cześć Jego pamięci!
Siemianowiczanie, Górnicy

Od redakcji 
Niezwykłym zrządzeniem losu jest 

fakt, że śp. Józef Jeż i nasza śp. Kole-
żanka Maria Sokołowa, którą żegnamy 
z najgłębszym żalem w tym wydaniu 
„Gazety Siemianowickiej” – byli sąsia-
dami „drzwi w drzwi” przez kilkadziesiąt 
lat i odeszli niemal jednocześnie 13 i 15 
sierpnia 2006 r.

Chwała Tobie Ziemio Śląska! – cz. 4

Śp. Józef Jeż
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Każdy rok z minio-
nego 35-lecia okresu 
powojennego obfi to-
wał w nowe doko-
nania. Zawodnicy 
„Górnika”, „Sie-
m i a n o w i c z a n k i ” , 
czy „Jedności” byli 
bardzo znani tak 
w kraju, jak i poza 

jego granicami. Olimpijczycy, rekordziści 
oraz mistrzowie Europy i świata, mistrzo-
wie i reprezentanci Polski rozsławili swymi 
osiągnięciami macierzyste barwy klu-
bowe, swoje robotnicze, wielkoprzemy-
słowe miasto, umacniali rangę polskiego 
sportu na arenie międzynarodowej. 

Zbigniew Kaczmarek, Natalia 
Kotówna, Witold Ziaja, Grzegorz 
Cziura, Witold Kawczyk, Witold Woź-

nica, Stanisław Grabowski, Magdalena 
Bregulanka, bracia Porębowie i Skrzyp-
czykowie – to tylko niektórzy z tych naj-
wybitniejszych. Część z nich zakończyła 
swą karierę zawodniczą, poświęcając się 
z reguły pracy trenerskiej. Wszyscy nie-
mniej jednak są wzorem dla młodych spor-
towców, wzorem godnym naśladowania.

Piękne i szlachetne wychowawcze 
ideały sportowe krzewione są w Sie-
mianowicach Śl. na wspaniałych przy-
kładach tych, którzy tworzyli historię 
polskiego sportu i tych, którzy nadal 
się w niej zapisują. Ich największym 
marzeniem jest znalezienie się w gronie 
tutejszych dziewcząt i chłopców swych 
naśladowców, poprawiających swoimi 
wynikami rezultaty dawnych i obecnych 
mistrzów. Chlubny dorobek jest inspira-
cją do przyszłych sukcesów.

Hutniczy Klub Sportowy
„Siemianowiczanka”

Klub powstał 8 marca 1945 r. Od 
samego początku patronat nad nim spra-
wowała załoga huty „Jedność”. Pierwszą 
sekcją klubu była drużyna piłki nożnej, 
która chociaż nigdy nie sięgnęła po tak 
wysokie laury sportowe, jak ich koledzy 
z klubów i z innych dyscyplin, cieszyła się 
i cieszy do nadal wielką sympatią kibiców. 
Zaś jej boje z lat 1959 – 1960 o wejście do 
II ligi stały się już legendą.

W dziejach klubu po pierwszych trzech 
latach odrodzenia ruchu sportowego po 
wyzwoleniu, wyróżnić trzeba szczególnie 
dynamiczny okres rozwoju przypadający na 
lata 1949 – 1952. Klub zmienia nazwę na 
Koło Sportowe „Stal”. Przy hucie „Jedność” 
czynnych jest trzynaście sekcji o wysokim 
poziomie wyczynu sportowego. Po latach 
rozkwitu następuje kilka lat stagnacji nieza-
winionej przez „Stalowców”, którzy zresztą 
w roku 1956 powracają do swojej pierwot-
nej nazwy HKS „Siemianowiczanka”.

cdn.
Franciszek Rzepczyk

Według dostępnych statystyk w 1873 
roku w Chicago mieszkało 20.000 oby-
wateli polskiego pochodzenia. Obecnie 
mieszka tutaj ponad 211.000, a w stanie 
Illinois około 950.000. Są to dane ofi -
cjalne, jednak szacuje się, że liczba 
Polaków w samym Chicago przekracza 
milion. Można zatem powiedzieć, że to 
polskie miasto, najbardziej polskie poza 
Polską. Będąc tu z wizytą szukam śladów 
ojczyzny. A jest ich wiele. To pomniki 

naszych wielkich przodków: Koper-
nik, Pułaski, Kościuszko. To Muzeum 
Historii Polski na Milwaukee, to Centrum 
Kultury Copernikus w formie zmniejszo-
nego Zamku Królewskiego w Warszawie, 
wreszcie liczne polskie kościoły. 

Naszych rodaków można spotkać 
wszędzie, polski język słyszy się na ulicy, 
w sklepie, w parku, w muzeum. Polacy 
organizują mnóstwo imprez, jedna z naj-
bardziej znanych to Festiwal Piwa w Yor-
kville. Na ostatnio organizowany w lipcu 
wpadł nawet na piwo osobiście Tadeusz 
Drozda. Zresztą dużo różnych osobistości 
i sław odwiedza to polskie miasto położone 
pięknie nad jeziorem Michigan. Polacy tu 
mieszkający nie mogą narzekać na brak 
imprez kulturalnych i rozrywkowych. Przy-

czynia się zresztą do tego polski biznes, 
a to słowo jest tu kluczem do wszystkiego. 
Gdzie jest biznes, tam są pieniądze, 
a gdzie są pieniądze, tam łatwiej żyć. 

Co prawda Polaków w Siemianowi-
cach nie sposób porównywać z Polo-
nią chicagowską, jednak jest pomysł, 
który można byłoby przenieść na nasz 

grunt. Mam na myśli spotkania organi-
zowane w różnych miejscach w celach 
informacyjnych lub promocyjnych. Są to 
spotkania z ciekawymi ludźmi w postaci 

seminariów, czasami darmowe, czasami 
odpłatne. Tematy różne, bardzo popu-
larne o zdrowiu, zdrowym stylu życia, 
zabiegach medycznych, badaniach itp. 
prowadzone przez ciekawych ludzi, 
którzy mają coś do powiedzenia. 

Tutaj ludzie nie żyją tylko zakupami 
i telewizją, chociaż jak większość Polaków, 
też narzekają, a to na drożejące paliwo, 

a to na niską płacę albo ciężką pracę, 
a to na rodzinę w Polsce, która wciąż woła 
o dolary, a to na pogodę, a to na siuśko-
wate piwo. Powód zawsze się znajdzie. 
Taka to już nasza narodowa tradycja. 

Chicago jest miastem wesołym i tęt-
niącym życiem, ludzie są tu uśmiech-
nięci i zadowoleni. Pozdrawiają się na 
ulicy, pomimo że się nie znają. Może to 
jest recepta na lepsze samopoczucie? 
Warto spróbować! Andrzej Szczygieł

Historia siemianowickiego sportu – cz. III

Ocalić od zapomnienia

WIDOKÓWKA Z CHICAGO
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Był sobotni, wrześ-
niowy wieczór. Prześ-
wiadczony faktem, że 
reprezentacja Polski 
nie wygra z Finlandią 
w meczu eliminacyj-

nym do Mistrzostw Europy (i nie myliłem 
się), przełączyłem telewizję na I program. 
Ucieszyłem się, ponieważ po tygodniowej 
harówce można było zobaczyć w TVP 
wyśmienitą komedię pt. „Kariera Nikosia 
Dyzmy”. Dla niezorientowanych kilka słów 
wyjaśnienia. Otóż Nikodem Dyzma (w tej 
roli Cezary Pazura), pracownik małej fi rmy 
pogrzebowej i niezrównany mówca pogrze-
bowy, nie miał wielkich oczekiwań od życia. 
Jednak jeden, z pozoru drobny incydent 
(obecność na imprezie z przedstawicielami 
rządu) zmienia jego życie. Zostaje wysoko 
postawionym urzędnikiem jednego z mini-
sterstw. To tyle na temat fi lmu.

Nie wiem dlaczego, ale sytuację tę odnio-
słem do ogółu warunków mających miejsce 
w naszym mieście, do wszystkiego, co roz-
grywa się w nim od pierwszych dni lipca 
i toczy się nadal. Ale po kolei...

Rozpoczęło się wszystko od znanego 
orzeczenia Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego. Potem nastąpił czas bezkrólewia, 
a co się z tym wiąże paraliżu działań nie-

których wydziałów Urzędu Miasta, a przede 
wszystkim odprawiania z przysłowiowym 
kwitkiem wszystkich, którzy w tym czasie 
chcieli załatwić jakiekolwiek sprawy. Pre-
mierowi nie spieszyło się z powołaniem 
komisarza, bo i po co (najpierw trzeba było 
podzielić stanowiska w stolicy, a dopiero 
później przypatrzeć się prowincji). Minęło 
kilka dni i wreszcie Siemianowice Śl. mają 
komisarza. Zaskoczenia nie było, bo być 
nie mogło. Rządząca w kraju partia (PiS) 
tylko i wyłącznie na to stanowisko musiała 
powołać swoich, oddanych członków, którzy 
będą wypełniać polecenia wydawane w sto-
licy, a nie patrzeć na dobro miasta i miesz-
kańców. Urzędowanie Pani komisarz roz-
poczęło się od spotkania z kadrą kierowni-
czą Urzędu Miasta (i fajnie) oraz od zmian 
na niektórych stanowiskach. Jeden z refe-
ratów został zlikwidowany, niektóre osoby 
musiały pożegnać się z pracą. Jednak 
na tym decyzje komisarza miasta się nie 
skończyły. Trzeba było swoim ludziom dać 
zatrudnienie. I tak został zatrudniony tzw. 
rzecznik prasowy, zostały zmienione składy 
osobowe rady nadzorczej w MPGKiM oraz 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Czy na tym ma polegać tanie 
państwo – jeden z punktów programo-
wych PiS-u? Każdy zdrowo myślący odpo-

wie, że nie! Ze strony internetowej Urzędu 
Miasta usunięto także osiągnięcia obec-
nej kadencji (a naprawdę jest się czym 
pochwalić). Na moje pytanie, dlaczego zli-
kwidowano osiągnięcia IV kadencji padła 
odpowiedź, że tworzy się nową, atrakcyjną 
formę prezentacji. Totalny absurd! Po co 
pokazywać to, co dobre w mieście, a czego 
samemu się nie zrobiło! Na zakończenie 
jeszcze jeden przykład absurdu. W ostat-
nich dniach sierpnia do siemianowickich 
szkół podstawowych trafi ła informacja, 
że Pani komisarz sprezentowała wszyst-
kim uczniom klas pierwszych po tabliczce 
czekolady. Zaprawdę czyn to zasługujący 
na pochwałę gdyby polegał na prawdzie. 
Jednak bardzo szybko wyszło na jaw, że 
sponsorem czekolad był... ŚLĄSKI BANK 
ŻYWNOŚCI. Przykro, że już naszym naj-
młodszym i ich rodzicom serwuje się nie-
prawdziwe informacje. 

Patrząc na to wszystko nasuwa się pyta-
nie, dlaczego tak szybko siła rządząca 
zapomina o swoich obietnicach wybor-
czych? Program wyborczy swoją drogą, 
a życie codzienne swoją drogą. Przypo-
mina mi to często używane stwierdzenie 
LIVE IS BRUTAL – (życie jest brutalne). 
A przecież „miało być tak pięknie...”

Grzegorz Jurkiewicz

Miłościwie Nam Panująca Pani 
Komisarz oraz jej dwaj zastępcy 
na każdym kroku dają dowody swej 
rażącej niekompetencji. Samych 
siebie przeszli 12 września bieżą-
cego roku. Oto powiatowy inspek-
tor nadzoru budowlanego nakazał 
zamknięcie szkoły – Gimnazjum nr 
4. Uznał, całkowicie zresztą słusz-
nie, że budynek jest w takim stanie, 
że zagraża to zdrowiu i życiu prze-
bywających w nim osób. Pani komi-
sarz dowiedziała się o tym, kiedy... 
szkoła była już zamknięta. Oka-
zuje się, że jej resortowy zastępca 
Jerzy Kurzawa posiadł wiedzę, 
iż do czegoś takiego może dojść, 
dużo wcześniej, ale w nadmiarze 
ważniejszych spraw zapomniał 
wiedzą tą się podzielić ze swoją 
przełożoną. Sam również nie 
raczył podjąć jakichkolwiek dzia-
łań zaradczych. Warto wiedzieć, 
że szkoła ta w bieżącym roku 
miała zostać poddana kapitalnemu 
remontowi oraz termomoderniza-
cji. Środki na to zostały zabezpie-
czone w tegorocznym budżecie 
miasta. Niestety, 4 lipca prezyden-
tem miasta przestał być Zbigniew 
Paweł Szandar. Tego samego dnia 
odwołani zostali też jego zastępcy. 
I oto mamy kolejne tego skutki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Siemianowicach Śl.

ul. Szkolna 17

zatrudni

1 osobę z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności na stanowisko 

referenta

szczegóły:
www.mops.siemianowice.pl/praca.htm

oferty prosimy składać w sekretariacie
(I p.)

kontakt telefoniczny:
Irena Mateja, tel. 228 21 77

Firma ochrony

zatrudni do pracy

osoby z licencją I i II stopnia,
studentów

przy pilnowaniu mienia
na terenie Siemianowic Śląskich

osoby chętne prosimy o kontakt
pod numerem telefonu:

0510210756 lub 278-36-65

DIABETYCY MAJĄ 10 LAT
Siemianowickie Stowarzyszenie Diabe-
tyków (ludzi chorych na cukrzycę) ma 
zaszczyt zaprosić na obchody 10-lecia 
swojego istnienia. Spotkanie odbędzie 
się w Domu Kultury „Chemik” (ul. Niepod-
ległości 51) w Siemianowicach Śląskich 
dnia 25.10.2006 o godzinie 9.00. W tym 
samym dniu o godzinie 8.00 zostanie 
odprawiona uroczysta msza św. w koś-
ciele św. Antoniego.

Serdecznie zaprasza prezes SSD
Anna Gosztyła 

EURO 2012
Rozpoczynamy akcję zbierania pod-
pisów poparcia dla organizacji fi nałów 
Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 
2012 przez Polskę i Ukrainę. Zebrane 
podpisy zostaną przekazane UEFA jako 
dowód poparcia Polaków dla EURO 
2012. Podpisy w formie elektronicznej 
można składać na stronie do której link 
znajduje się na www.silesia-region.pl: 
(http://www.silesia-region.pl/wiadomosc.
php?id=1716). Zachęcam do udziału 
w tej bardzo pożytecznej akcji.

Jacek Lindel

A miało być tak pięknie…

Kompromitacja
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Ojciec Jacka Guzego pochodzi 
z Michałkowic, mama – z Siemianowic. 
Jego dziadek ze strony ojca, Teodor 
Guzy, walczył w trzech powstaniach ślą-
skich. Dziadek ze strony matki, Alojzy 
Szczyrba, przez dwa lata piastował 
urząd burmistrza Siemianowic; w czasie 
wojny był więźniem obozu koncentra-
cyjnego w Buchenwaldzie. Tradycje 
rodzinne odegrały trudną do przecenie-
nia rolę w kształtowaniu się osobowości 
Jacka Guzego, który na każdym kroku 
podkreśla znaczenie tradycyjnych ślą-
skich wartości. Jego największą pasją 
od najmłodszych lat był sport. Zawsze 
marzył o założeniu koszulki repre-
zentanta Polski. Trawiące go kontu-
zje omal jednak nie wyeliminowały go 
z czynnego uprawiania jego ukochanej 
dyscypliny – hokeja na trawie. – Dej se 
synek spokój – mówili mu wtedy leka-
rze. Ale on nie dawał za wygraną. Siłą 
woli i ciężką pracą osiągnął to, w czego 
spełnienie tylko on wierzył. Trudności 
zawsze wpływały na mnie mobilizująco 
– stwierdza Jacek Guzy. I oto spełniło 
się jego największe marzenie. W 1989 
roku w meczu Włochy – Polska zade-
biutował w reprezentacji Polski. W 1987 
roku Jacek Guzy ożenił się z Renatą 
z domu Jaroń; z rodziny nie mniej zasłu-
żonej dla Siemianowic Śląskich (ojciec 
z Michałkowic, mama z Bytkowa). Są 
szczęśliwym małżeństwem, mają syna. 
Po zakończeniu kariery sportowej Jacek 
Guzy rozpoczął pracę trenerską. W tym 
samym czasie został nauczycielem 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Michał-
kowicach, gdzie założył klasę sportową 
o profilu hokej na trawie. Wtedy narodziły 
się słynne dziś Michałkowickie Mustangi. 
– Początki były skromne – opowiada 
Jacek Guzy. Nie było pieniędzy, nie było 
dostępu do hali. Nikt nie wierzył w moż-
liwość odniesienia jakiegokolwiek suk-
cesu. Byłem dla Mustangów trenerem, 
kierowcą, sprzątaczką. Z własnych pie-
niędzy często musiał dokładać do tego 
„interesu”. Znikąd nie było wsparcia. Ale 
Jacek Guzy był uparty. – Zobaczycie, 
że za kilka lat Mustangi będą mistrzami 
Polski – zapowiadał wówczas. Ale więk-
szość spośród tych, do których to mówił, 
jedynie z politowaniem kiwała głowami. 
Tymczasem w 1998 roku Mustangi po 

raz pierwszy sięgnęły po tytuł mistrzów 
Polski. Kilku hokeistów Mustangów 
reprezentowało nasz kraj. Jako nauczy-
ciel, wielokrotnie był nagradzany i wyróż-
niany, w tym także przez wojewódzkiego 
kuratora oświaty. W połowie lat dzie-
więćdziesiątych postanowił zająć się 
polityką. Wraz z grupą kolegów i kole-
żanek ze środowiska nauczycielskiego 
założył Siemianowickie Towarzystwo 
Oświatowe, stawiające sobie za cel 
wspomaganie i rozwój edukacji na tere-
nie miasta. Działał w komisji działalności 
gospodarczej Rady Miasta.

W 1998 roku został radnym z ramie-
nia Stowarzyszenia „Siemianowice 
2000”, z którego wyłoniło się działające 
do dziś Stowarzyszenie „Nasze Siemia-
nowice”. Przez dwa lata przewodniczył 
pracom komisji oświaty i kultury RM. 

W miejskim samorządzie pełnił funkcję 
zastępcy prezydenta miasta. To w znacz-
nym stopniu za jego sprawą powstały 
w naszym mieście dwa wspaniałe kom-
pleksy sportowe – „Michał” i „Siemion”. 
Na boisku ze sztuczną trawą Kom-
pleksu Sportowego „Siemion” rozegrano 
Mistrzostwa Europy Juniorek w Hokeju 
na Trawie, będące największym wydarze-
niem sportowym w dziejach Siemianowic 
Śląskich. W obecnej kadencji samorzą-
dowej spore zmiany zaszły w działalności 
edukacji i ochrony środowiska – a więc 
w tych dziedzinach, za które odpowiadał 
Jacek Guzy jako zastępca prezydenta 
miasta. Kilka szkół już poddanych zostało 
kompleksowej termomodernizacji, której 
efektem będą znaczne oszczędności 
w zużyciu ciepła, a także zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Ale Jacek Guzy to nie tylko sport, edu-
kacja i ochrona środowiska. To wszak 
on właśnie prowadził rozmowy z przed-
stawicielami amerykańskiego koncernu 
Johnson Controls, które zaowocowały 
podjęciem przez Amerykanów inwe-
stycji na Bańgowie. W powstającej tam 
fabryce części samochodowych znajdzie 
zatrudnienie 900 pracowników. Jacek 
Guzy stale podnosi swoje kwalifikacje. 
W 2004 r. w Ministerstwie Skarbu Pań-
stwa zdał egzamin konieczny do zasia-
dania w radach nadzorczych spółek 
skarbu państwa. W 2005 roku ukończył 
Europejskie Studia Podyplomowe na 

Politechnice Śląskiej w zakresie Progra-
mów Strukturalnych Unii Europejskiej.

Jacek Guzy jest człowiekiem młodym, 
ma twórcze spojrzenie na wiele spraw. 
Ważne są też kompetencje, a tu Jackowi 
Guzemu nie można niczego zarzucić. 
Potrafi dobierać sobie współpracowni-
ków, którym pozwala się wykazać; nie 
blokuje ich inicjatywy. 

Jacek Guzy jest człowiekiem dyna-
micznym. Posiada już spore doświad-
czenie, gdy chodzi o zarządzanie mia-
stem. Wszystko, co robi, robi z ogromną 
pasją i zaangażowaniem. Zawsze wyty-
cza sobie ambitne cele, do których potem 
konsekwentnie dąży. Robi to z takim 
uporem, że nawet ci, którzy nie wierzą 
w ich powodzenie, po pewnym czasie 
sami decydują się weń zaangażować. 
Z takim samym zaangażowaniem pra-
cował, będąc radnym, a następnie wice-
prezydentem. Dziś nawet jego przeciw-
nicy polityczni z uznaniem mówią o jego 
skuteczności. Jacek Guzy jest rodowitym 
siemianowiczaninem i rozumie potrzeby 
mieszkańców naszego miasta. Nie jest 
związany z żadną partią polityczną. Dał 
się poznać jako osoba odporna na korup-
cję. Sprawując urząd wiceprezydenta 
miasta odpowiedzialnego za sprawy spo-
łeczne, za oświatę, ochronę środowiska, 
kulturę i sport udowodnił, jak wiele da 
się zrobić w tych dziedzinach. Tylko taki 
kandydat jest w stanie sprostać wymaga-
niom stawianym prezydentowi miasta.

Jacek Guzy sprawdził się na stano-
wisku zastępcy prezydenta. To jemu 
zawdzięczamy podjęcie takich działań jak 
budowa sali gimnastycznej przy SP 11, 
remont Hali Zbornej czy reforma systemu 
zarządzania Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji „Pszczelnik”, który dziś może 
uchodzić za wzorcowy. To dzięki wicepre-
zydentowi Guzemu nastąpiło w mieście 
otwarcie na sprawy młodzieży.

Jacek Guzy jest naszym kandydatem 
na prezydenta w zbliżających się wybo-
rach samorządowych. Wierzymy, że 
Jacek Guzy będzie dobrym prezyden-
tem Siemianowic Śląskich. Miej i Ty swój 
udział w naszym wspólnym sukcesie. 

Samorządny, kompetentny 
Jacek Guzy
prezydent 
Siemianowic Śląskich 2006



Gazeta
Siemianowicka 7

Wobec zbliżających się wyborów na 
stanowisko prezydenta miasta i do rady 
miasta, stowarzyszenia samorządowe 
działające w Siemianowicach Śląskich 
zawarły porozumienie o zawiązaniu koa-
licji. Zadeklarowały wystawienie wspól-
nego kandydata na prezydenta w osobie 
Jacka Guzego oraz wspólnej listy kan-
dydatów do rady. 

Koalicję tworzą: Nasze Siemianowice, 
Wspólnota Siemianowicka, Siemianowicki 
Ruch Samorządowy, Alternatywa dla Sie-
mianowic i Związek Górnośląski. 

Na wspólnej liście kandydatów na rad-
nych powszechnie znane w mieście osoby. 
I tak, w centrum miasta liście lideruje redak-
tor naczelny „Gazety Siemianowickiej”, 
wiceprezes stowarzyszenia „Wspólnota 
Siemianowicka” i zastępca przewodniczą-
cego Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic 
Śląskich – Jan Wywiórka; na Bytkowie jest 
to radny obecnej kadencji, ceniony lekarz 
– Jerzy Becker; na Tuwimie listę „Forum 
Samorządowego” otwiera lider koalicji 
i zarazem kandydat na prezydenta miasta 
– Jacek Guzy; w Michałkowicach grupie 
kandydatów do rady przewodzi radny 
obecnej kadencji, znany przedsiębiorca 
– Piotr Komraus, a tuż za nim plasuje 
się zastępca prezydenta obecnej kadencji 
samorządowej – Dariusz Bochenek.

Jacek Guzy i Forum Samorządowe

CENTRUM
1. Jan Wywiórka
2. Marian Jadwiszczok
3. Krzysztof Sikora
4. Eugeniusz Depta
5. Jacek Polechoński
6. Beata Mańkowska
7. Wiesław Rak
8. Eugeniusz Szwarcer
9. Halina Budziak
10. Henryk Waluga
11. Krzysztof Sykulski
12. Alfreda Barnaś

BYTKÓW
1. Jerzy Becker
2. Stanisław Kawalec
3. Maria Dyla
4. Gabriela Bratek
5. Bogdan Uchwat
6. Andrzej Manecki
7. Stanisław Sontag
8. Oskar Kuczek
9. Irena Gabryś
10. Bogusław Czerwonka
11. Janina Kawalec
12. Dariusz Szyga

TUWIM
1. Jacek Guzy
2. Włodzimierz Kulisz
3. Andrzej Karusta
4. Barbara Roguska
5. Tomasz Dzierwa
6. Henryk Strokosz
7. Barbara Borszcz
8. Henryk Rybka
9. Jacek Morka
10. Grzegorz Falkus
11. Władysław Paprotny

MICHAŁKOWICE
1. Piotr Komraus
2. Dariusz Bochenek
3. Piotr Okoń
4. Józef Sęk
5. Piotr Kluska
6. Wincenty Ryszko
7. Teresa Dyszy
8. Stefan Wieczorek
9. Jan Bauer
10. Barbara Pajek
11. Grzegorz Jurkiewicz

Poniżej prezentujemy NIEOFICJALNĄ, wszak jeszcze nie zarejestrowaną, listę 
kandydatów do Rady Miasta Siemianowic Śląskich komitetu wyborczego „Jacek 
Guzy i Forum Samorządowe”:

W dniu 12.09.2006 r. dotarła do 
nas wiadomość o decyzji Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego o wyłą-
czeniu z eksploatacji budynku Gim-
nazjum nr 4 w Siemianowicach Ślą-
skich. Dla członków Rady Miasta 
była to informacja kompletnie 
zaskakująca, gdyż wcześniej nikt 
nie sygnalizował takiego zagroże-
nia. Wiadome było, że w obiekcie 
planowany jest remont, wykonana 
została dokumentacja techniczna 
oraz zabezpieczono część środków 
finansowych w budżecie miasta, jak 
również złożono wniosek o dofinan-
sowanie z Funduszy Europejskich.

Władze miasta zaspały i wyka-
zały się brakiem należytej staran-
ności w wykonaniu swoich podsta-
wowych zadań oraz ujawniły kom-
pletny brak troski o umożliwienie 
edukacji przyszłym obywatelom 
naszego miasta. Troską i jedynym 
słusznym działaniem o zwykłe 
zainteresowanie się odpowiednich 
władz miasta tą sprawą, wykazał, 
dobrze zorientowany w tematyce 
były wiceprezydent, z zawodu 
nauczyciel – Jacek Guzy, który już 
wcześniej sygnalizował różnego 
rodzaju zagrożenia dla szkolnictwa. 
Na jego prośbę Radna Barbara 
Roguska interweniowała między 
innymi u obecnego zastępcy komi-
sarza Jerzego Kurzawy oraz kie-

Czy można
zawieść dzieci?

Wszystko zaczęło się od listu. Dzieci napi-
sały do Jacka Guzego, byłego wiceprezy-
denta miasta Siemianowice i wielkiego pro-
pagatora wychowania przez sport, prośbę 
o budowę boiska wielofunkcyjnego w dziel-
nicy „Laura – Huty”. W dzielnicy tej mieszka 
duży odsetek rodzin ubogich jak również 
patologicznych. Znaczny procent młodzieży 
zamieszkującej ten rejon miasta nie wie jak 
zagospodarować swój wolny czas, a ostatnio 
w dzielnicy pojawiły się w środowisku młodych 
i bardzo młodych ludzi, narkotyki.

Co robić, aby uchronić młodzież przed pato-
logią? To niezwykle trudne zadanie dla wice-
prezydenta Guzego, którego się podjął i mimo 
wielu kłopotów fi nansowych wygospodaro-
wał z budżetu miasta pieniądze na budowę 
nowego boiska w tej dzielnicy. Jako nauczyciel 
i pedagog z zawodu, doskonale zdawał sobie 
sprawę, że najlepszą z metod uchronienia 
młodzieży od czyhających na nią zagrożeń, 
jest wychowanie przez sport. Dzisiaj, w dobie 
techniki i komputerów, magnesem przycią-
gającym młodzież musi być odpowiedni stan 
techniczny wielofunkcyjnego, ogólnodostęp-
nego boiska sportowego. Takim walorem jest 
jego nawierzchnia – sztuczna trawa. I kto by 
pomyślał, że tak bardzo na tę decyzję mógł 
wpłynąć jeden list. Jedyną słuszną decyzją 
podjętą w tej sprawie Wiceprezydent Guzy nie 
zawiódł zaufania dzieci. Zastanówmy się, czy 
dzisiaj nie należałoby budować więcej podob-
nych obiektów, przecież już kiedyś na podobny 
pomysł wpadł i stosował go doktor Jordan. 

Barbara Roguska

Skandaliczna prawda
o zamknięciu Gimnazjum nr 4

rownika działu pozyskiwania funduszy 
Pana Grzegorza Kisiela. Wszystkie 
te propozycje zostały przyjęte… mil-
czeniem. Być może było to spowodo-
wane przygotowywaniem się obec-
nych władz miasta do kampanii wybor-
czej i rozgrywek politycznych. Niestety 
bomba wybuchła wcześniej. Dziwi fakt 
tak późnej reakcji i drastycznej decy-
zji ze strony Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego (gdzie był i co 
robił przed wakacjami?). Dlaczego 
jego wcześniejsze działania, a właś-
ciwie ich brak, musiał dopuścić do 
tak poważnej dezorganizacji procesu 
nauczania i wychowania młodzieży 
w jednej ze szkół. Przecież to skan-
dal. Jakiż to wzór daje nasz obecny 
zarząd, co za nieudolność i brak reak-
cji na słuszne sygnały ze strony Rad-
nych Rady Miasta.

Sądzę, że w trakcie wyborów miesz-
kańcy miasta Siemianowice zwery-
fikują przynajmniej pod tym kątem 
wszystkich kandydatów i uwzględnią to 
w głosowaniu. 

Stanisława J.
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Ponieważ nie rzetelna informacja 
lecz pomówienia, półprawdy i całko-
wite kłamstwa stały się powszednioś-
cią współczesnych mediów, dla których 
liczy się sensacja za wszelką cenę – ten-
dencja ta nie omija spraw związanych 
z naszym miastem. Dobro – w ogóle 
pomijane jest milczeniem. Zło – ekspo-
nowane. Jeśli brak negatywnych spraw, 
to się je specjalnie preparuje, puszcza 
w obieg stugębną plotką, uwiarygodnia 
ją publikacjami, no bo „skoro w gazecie 
napisali to widać tak jest”. A nie jest! 
Jednak niełatwo udowadniać własną 
rzetelność. Sprostowań z reguły się 
nie publikuje (chyba, że po długotrwa-
łym i kosztownym procesie sądowym 
z powództwa cywilnego osoby oszkalo-
wanej przez media). Pomówienia, plotki, 
przypuszczenia, podejrzenia stają się 
więc społecznymi wyrokami. Zło tym-
czasowo triumfuje. Ale to nie ono, lecz 
właśnie dobro ostatecznie zwycięży.

Dlatego – zapoznawszy się z doku-
mentami – odnosimy się do jednego 
ze zdarzeń, którymi tego lata zaatako-
wano brutalnie prezydenta Siemianowic 
Śląskich Zbigniewa Pawła Szandara. 
Nie sposób omówić wszystkie zdarze-
nia z braku miejsca w naszej gaze-
cie. A szkoda, bo za adwokatem mec. 
Michałem Grzybowskim, który repre-
zentował Z. P. Szandara w siemianowi-
ckim Sądzie Rejonowym, można by tak 
jak on w wypowiedzi do dziennikarzy 
stwierdzić „pan Szandar jest niewinny 
i zostanie to dowiedzione”. Ta konkluzja 
adwokata nie została jednak upublicz-
niona, bo nie pasowała do prezentacji 
Z. P. Szandara tylko w czarnych, fał-
szywych barwach. 

Odnosimy się tylko do jednego incy-
dentu – nie merytorycznego a formal-
nego, którym usiłowano Z. P. Szandara 
zniszczyć. Na uwadze mamy tzw. kaucję 
czyli „środek zapobiegawczy w postaci 
poręczenia majątkowego”. Zastosował 
go wobec Z. P. Szandara 7.07.06. sie-
mianowicki Prokurator Rejonowy (na 
zakończenie przeprowadzonego w tym 
dniu przesłuchania), nakazując wpłatę 
w wysokości 75.000 zł do 14 lipca. I pie-
niądze te Z. P. Szandar w tymże termi-
nie wpłacił, zgodnie ze wskazaniem, na 
konto sum depozytowych siemianowi-
ckiego Sądu Rejonowego.

Tymczasem media od godzin wieczor-
nych tegoż dnia aż do 18 lipca kłamały, 
iż wpłaty nie było, stresując i zaszczu-
wając Szandara i jego bliskich, iż zosta-
nie aresztowany. Jednocześnie 17 
lipca Prokurator Rejonowy postanowił 
uchylić swoje postanowienie o wpłacie 
kaucji i złożył wniosek do Sądu Rejo-
nowego w Siemianowicach Śląskich 
o zastosowanie środka zapobiegaw-
czego w postaci tymczasowego aresz-
towania. 19 lipca odbyła się rozprawa 

sądowa, w trakcie której Sąd Rejonowy 
postanowił nie uwzględnić tego wnio-
sku prokuratora. W uzasadnieniu swego 
postanowienia sąd stwierdził m.in., że 
Z. P. Szandar (cyt.) „w wyznaczonym 
terminie, tj. do dnia 14 lipca 2006 r. 
w sposób prawidłowy wpłacił kwotę pie-
niężną będącą przedmiotem poręczenia 
(...) nie sposób doszukać się zachowań 
utrudniających postępowanie”. 

To stwierdzenie sądu odrzuciło kłam-
liwe publikacje prasowe, radiowe, tele-
wizyjne i internetowe stwierdzające, 
iż kaucja nie została wpłacona a tzw. 
podejrzanemu grozi aresztowanie (nie-
którzy łżąc nawet dokonanie rzekomego 
aresztowania ogłosili).

Ale Prokurator Rejonowy od postano-
wienia Sądu Rejonowego złożył zażale-
nie do Sądu Okręgowego w Katowicach. 
Tam, podczas rozprawy w dniu 30 sierp-
nia, Prokurator Okręgowy (katowicki) 
wycofał zażalenie siemianowickiego pro-
kuratora. Rozprawę tym samym zakoń-
czono. Zdawać by się mogło, iż sprawa 
kaucji też jest zakończona, zwłaszcza 
że Sąd Rejonowy pisemnie wezwał Z. P. 
Szandara do odebrania wpłaconej kaucji 
spoczywającej ciągle na koncie Sądu. 
Nim do zwrócenia pieniędzy doszło 
prokurator siemianowicki ponownie 
(7.09.06.) wydał postanowienia o „zasto-
sowaniu poręczenia majątkowego” 
w postaci kwoty 75.000 zł znajdującej się 
od 14 lipca na koncie sądowym.

A zatem: – Z. P. Szandar w wyznaczo-
nym terminie podporządkował się prawu, 
dokonał wpłaty kaucji, nie został aresz-
towany i przebywając na wolności jest 
do dyspozycji prowadzących śledztwo. 
Przypłacił atakami chorób, po transporcie 
karetką pogotowia dwukrotnym leczeniem 
w siemianowickim i katowickim szpitalu, 
niezdolnością do pracy. 

Oczywiście samej kaucyjnej kwocie 
75 tys. zł też towarzyszyły plotkarskie 
i fałszujące prawdę stwierdzenia. Są 
w naszym mieście ludzie, dla których 
suma ta jest niewyobrażalnie gigan-
tyczna, są jednak i tacy, dla których to 
niewielki, wręcz drobny wydatek. A dla 
Szandara? Z własnych zasobów finan-
sowych Z. P. Szandar wpłacił 18 tys. zł 
– całość posiadanych oszczędności. 
Pozostałe 57 tys. pożyczył od krew-
nych i przyjaciół (łącznie od 11 osób), 
zawarte umowy pożyczek zarejestro-
wał w siemianowickim Urzędzie Skar-
bowym i tamże niezwłocznie opłacił 
podatek od pożyczonych kwot.

Wbrew plotkarskim pomówieniom 
Z. P. Szandar nie jest (niestety) majęt-
nym człowiekiem. Dowodzą tego nie-
zbicie publikowane od 2002 roku jego 
oświadczenia majątkowe. W ostatnim 
czasie ruszyły jednak w miasto kłamliwe 
wieści, kolportowane ustnie i w interne-
cie przez zaciekłych przeciwników. Do 
redakcji naszej gazety kilka tych nie-
prawdziwych „sensacji” dotarło, m.in. te 
mówiące, iż rzekomo „kupił od kościoła 
za 10 mln zł na Bańgowie 30 hektarów 
ziemi pod budownictwo mieszkaniowe” 

(faktycznie była ostatnio taka transak-
cja, ale za inną kwotę, zaś nabywcami 
są zgoła inne osoby z naszego miasta), 
„jest właścicielem rodzinnego domu 
na Sadzawkach i buduje wielką willę 
w Bytkowie” (familok na Sadzawkach 
jest własnością Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Michał”, a w mieszkaniu w którym 
Z. P. Szandar się urodził zamieszkuje on 
po dziś dzień jako najemca tego lokalu, 
zaś willę w Bytkowie buduje... znany 
ktoś inny), „kupił synom drogie auta” 
(dorośli, samodzielni życiowo, trzydzie-
stoletni synowie nie posiadają własnych 
aut, a te którymi niekiedy jeżdżą, są 
oddanymi do ich użytku samochodami 
służbowymi fi rm, w których pracują na 
kierowniczych stanowiskach).

Tyle prawdy o kaucji i majątku. Czas 
ukaże prawdę całą i o wszystkim, 
prawdę oczyszczającą Z. P. Szandara. 
Ale dlaczego się go teraz tak atakuje? 
Dlaczego najlepszego z dotychczaso-
wych prezydentów miasta tak zaciekle 
się obmawia, oskarża, szuka na niego 
„kwitów”, robi prowokacje? A no właś-
nie po to, by zamknąć mu drogę do dal-
szej działalności dla dobra rodzinnego 
miasta, by zatrzymać rozpoczęte przez 
niego odradzanie Siemianowic. A kto to 
robi? Ci, którym uczciwość Z. P. Szan-
dara była i nie jest w smak.

 Jan Wywiórka

Szukanie „kwitów” na Szandara

Sprawa kaucji

Powyższego tematu dotyczy także 
ostatni tekst opublikowany na stronie 
internetowej wydawcy naszej gazety 
– Towarzystwa Przyjaciół Siemiano-
wic Śląskich – www.tpss.siemiano-
wice.org.pl, przez śp. Marię Soko-
łową. Cytujemy w całości 

Gwiazdka sprawiedliwości
nad sprawą
Zbigniewa Szandara

Pierwsza radośnie i sprawiedliwie 
błyszcząca gwiazdka nad zakłamaną 
sprawą byłego prezydenta Siemianowic 
Śląskich Zbigniewa Pawła Szandara. 

 Tony gazet, wiele okienek telewi-
zyjnych usiłowało mu wmówić winy, 
które winami nie były – może zda-
rzyć się pomyłka, ale nie przewinie-
nie. Nie od razu Kraków zbudowano 
i nie natychmiast dało się Siemia-
nowice z zapaści postawić na nogi, 
a Szandar dokonał tego działając 
z taktem i kulturą, czego dowodem 
są liczne nagrody krajowe i zagra-
niczne. Ale przeciwnicy nie ustawali 
w pomysłach. Zaskarżyli Zbigniewa 
Szandara jakoby zbyt późno nade-
szła od niego kaucja, choć na czas 
wpłacona w banku. Żądali 3 miesięcy 
aresztu. Na szczęście sąd uczciwie 
oskarżenie oddalił.

 Oby ta pierwsza gwiazdka nadziei 
stała się konstelacją sprawiedliwego 
i uczciwego zakończenia pastwienia 
się nad byłym prezydentem, natomiast 
całkowitym jego zwycięstwem. 

Maria Sokołowa
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Otwarty wieczór 
biesiadny „Wspólnoty 
Siemianowickiej” dla 
uczczenia kolejnej rocz-
nicy powstania stowa-
rzyszenia, okraszony 
poczęstunkiem, odbył 

się w kinoteatrze „Tęcza”. Część arty-
styczną uświetnili: Sabina Chromińska – 
nestorka scen polskich w przezabawnych 
anegdotach, będąca zawsze w wyśmienitej 
formie Ruta Kubac ze swoimi muzykan-
tami, Beata Mańkowska (jej duet „Usta 
milczą, dusza śpiewa” z Eugeniuszem 
Szwarcerem przejdzie do historii siemiano-
wickich wykonań!), Franciszek Rzepczyk 
– jak zwykle z sercem wykonujący utwory 
fortepianowe, Gerard Szolc – gwiazda ślą-
skich radiostacji, Bohdan Wantuła (kierow-
nictwo muzyczne, puzon, akompaniament 
i śpiew!), Włodzimierz Walotek z autor-

skimi fraszkami, duo gitarowe Egon Band 
w składzie: Grzegorz Płonka i Eugeniusz 
Szwarcer oraz Six Fires (Klaudia, Klaudia, 
Agata, Lucyna, Ania i Kasia) w układach 
tanecznych według własnej choreografi i. 
Kulminacyjnym punktem programu było 
wspólne granie i śpiewanie utworów zna-
nych i lubianych, co wzbudzało entuzjazm 
licznie obecnej publiczności i widoczną 
satysfakcję artystów. Koncert prowadził 
redaktor naczelny „Gazety Siemianowi-

ckiej” Jan Wywiórka. Wiceprezes stowa-
rzyszenia Jan Drenda zachęcał uczest-
ników do wspólnej zabawy. Nie zabrakło 
prezesa „Wspólnoty Siemianowickiej” 
Zbigniewa Pawła Szandara. Powspomi-
najmy więc przy zdjęciach autorstwa Woj-
ciecha Kempy i Moniki Pojdy.
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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”

www.tpss.siemianowice.org.pl

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 

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!

WYTNIJ, ZACHOWAJ!
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Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół 

Siemianowic Śląskich. Redaguje spo-
łecznie zespół. 

Red. nacz. J. Wywiórka.

Adres redakcji: 41-100 Siemiano-
wice Śląskie, Aleja Sportowców 3. 

DTP i druk: 
Centrum Usług Drukarskich H. Miler, 

Chorzów, www.cuddruk.pl
Tekstów nie zamówionych redak-

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

tpss@siemianowice.org.pl, 

Redakcja zaprasza 
do publikowania na łamach Gazety 

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

MARIA SOKOŁOWA
1920 – 2006

Nad grobem mym nie stój, roniąc łzę.
Nie ma mnie tam.

Nie zmorzył mnie sen.

Jestem świeżego wiatru powiewem,
Błyszczącym diamentowo śniegiem,

Na zboża kłosie słonecznym promieniem,
Dzwoniącym śpiewnie deszczem jesiennym.

Gdy zbudzisz się w słodkiej porannej ciszy,
W ptasim świergocie mnie usłyszysz.

Szybuję w przestworzach razem z ptakami,
Na nocnym niebie migocę gwiazdami.

Nad grobem mym nie stój, roniąc łzę.
Nie ma mnie tam.

Nie zmorzył mnie sen.

POD WRAŻENIEM!
Jako kierowca z 30-letnim stażem 

przejeżdżałem już polne dróżki, wiejskie 
i miejskie drogi i ulice, drogi szybkiego 
ruchu i autostrady. Przejeżdżałem różne 
rozwiązania komunikacyjne. Zakręty, roz-
jazdy, skrzyżowania czy ronda. Na tych 
drogach, co każdy mógł doświadczyć, 
spotykałem mnóstwo robót drogowych. 
Rozkopane jezdnie, rozkopane pobocza, 
ciągnące się w nieskończoność prace, 
zamknięte remontowane odcinki i ciąg-
nące się objazdy, nie zawsze logicznie 
oznakowane. Dlatego WRAŻENIE na 
mnie zrobiła przebudowa, a właściwie 
budowa od nowa, skrzyżowania ulic: 
Obr. Westerplatte, Watoły, Bytkowskiej 
i Niepodległości w Bytkowie.

W ciągu 2 miesięcy, przy ciągłym ruchu, 
pokonując nasze „podziemne pajęczyny”, 
z utrudnieniami ale bez znaczących 
korków (chyba nie były większe przed 
modernizacją), wybudowane zostało 
nowoczesne, długo oczekiwane skrzyżo-
wanie. Biorąc pod uwagę, że w moderni-
zację tego fragmentu Bytkowa zaanga-
żowanych było kilka fi rm, podkreślenia 
wymaga doskonała koordynacja prac. 
Dodatkowo ta modernizacja przyspieszyła 
wykonanie modernizacji całej infrastruk-
tury podziemnej (gazowej, wodociągowej 
i energetycznej), która planowana była 
w przyszłości. Jeszcze jedno należałoby 
podkreślić – regulacja ruchem za pomocą 
nowoczesnego systemu „wideodetekcji”, 
czyli za pomocą zainstalowanych kamer. 
Naprawdę „odwalony kawał roboty” 
cieszy oczy. Wszystkim zabiegającym od 
lat o rozwiązanie problemu bytkowskiego 
skrzyżowania, radnym (z „namolnym” 
inicjatorem A. Supernokiem na czele), 
Wydziałowi Inwestycji Miejskich Urzędu 
Miasta, oraz wszystkim pracownikom fi rm 
uczestniczących w tej inwestycji należą 
się duże słowa uznania.

Siemianowiczanin

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
WRZESIEŃ

2006 r.
 24 września, niedziela, g. 17.00 Para-
fi a Krzyża Świętego – koncert „AVE 
MARYJA”. Wykonawcy: Katarzyna 
Gojny – śpiew, Marta Tadla – śpiew, 
Aleksandra Posmyk – skrzypce, 
Joanna Mizera-Zalejska – altówka, Ewa 
Wieczorek – wiolonczela, Lena Minkie-
wicz – piano, Artur Święs – słowo.



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.

Siemianowickie Stowarzyszenie Abstynentów

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

TEL. 762-80-91
CZYNNY CAŁĄ DOBĘ

Józef Stan SIKORA

Na zdrowie

Powiem ja
Radość wielka jest we mnie

Powiesz ty
Mam dziś bardzo dobrze

On powie
Toast więc za pomyślność

Na zdrowie

KĄCIK 
POEZJI


