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Będą dodatkowe zajęcia

Nagrodzeni i wyróżnieni na jubileuszowych targach. 

Rekordowe Dni 
Elżbieta Bieńkowska, Bernadeta Ficek i Jan Chwiędacz przecięli wstęgę, otwierając imielińską halę.

Dokończenie na str. 4

Gratuluję burmistrzowi i 
radzie miejskiej, że kon-

sekwentnie od wielu lat realizu-
jecie plan rozwoju miasta – po-
wiedziała Elżbieta Bieńkowska 
podczas uroczystości otwarcia 
hali. Do niedawna wicepremier 
polskiego rządu, a obecnie spra-
wująca funkcję unijnego komi-
sarza ds. rynku wewnętrznego 
i usług, ale i  jako mieszkanka 
sąsiednich Mysłowic śledząca 
na bieżąco to, jak zmienia się 
Imielin. - Mam nadzieję, że ta 
hala przysporzy się do zdobycia 
większej liczby medali i będzie 
służyła mieszkańcom – zauwa-
żyła i dodała: -  Życzę wam, 
żeby Imielin się rozwijał, bo to 
jest dobre miejsce. 

Jak greckie rzeźby
Zanim te słowa zostały wy-

głoszone z płyty hali sporto-
wej, pierwsza część otwarcia 
odbyła się przed budynkiem. 
Tu burmistrz Jan Chwiędacz 
zapalił znicz przypominają-
cy olimpijski, a ks. proboszcz 
Eugeniusz Mura poświęcił 
obiekt. Chór szkolny zaśpiewał 
podniosłą pieśń „Surrexit Chri-
stus”, a dyrektor Anna Kubica 
i uczeń Paweł Müller zaprosili 
do przecięcia wstęgi E. Bień-
kowską, przewodniczącą Ra-
dy Miasta Bernadetę Ficek i J. 
Chwiędacza.  

Wchodzący do hali goście mi-
jali w przejściu nieruchome po-
stacie antycznych sportowców: 
dyskobola, łucznika, pięściarza, 
oszczepnika… Przypominały 
wykonane z białego marmuru 
greckie rzeźby i zapowiadały 
to, co zebrani zobaczą wkrótce 
w hali. 

Nowy rozdział sportu 
- Hala widowiskowo-spor-

towa otwiera nowy rozdział w 
historii imielińskiego sportu 
– powiedział do obecnych na 
uroczystości J. Chwiędacz. - 
Jest to obiekt długo oczekiwa-
ny, który w tym miejscu tworzy 
kompleks oświatowy wraz z 
gimnazjum, jego bazą sporto-

wą, przedszkolem i wielofunk-
cyjnymi boiskami zewnętrz-
nymi. Burmistrz zauważył, że 
większość z nich wybudowana 
została w ostatnich latach.  

- Mam wielką satysfakcję, że 
w naszym mieście powstał obiekt 
sportowy, który będzie służył nie 
tylko uczniom naszych szkół, ale 
będzie również miejscem aktyw-
nego wypoczynku i uprawiania 
różnych dyscyplin sportu przez 
dorosłych mieszkańców Imie-
lina, a osoby niepełnosprawne i 
seniorzy będą mogli tutaj zadbać 
o kondycję fizyczną i realizować 
swoje sportowe pasje – dodał J. 
Chwiędacz. 

Wójt nie zawiści 
Po jego wystąpieniu gra-

tulacje władzom miasta z tej 
okazji złożyli E. Bieńkowska, 
poseł Marek Wójcik, radny 
wojewódzki Piotr Czarnyno-
ga, starosta Bernard Bednorz, 
prezydent Mysłowic Edward 
Lasok. Natomiast wójt Cheł-
mu Stanisław Jagoda podszedł 
do mikrofonu z siatką wypeł-
nioną piłkami i zwrócił się do 
zebranych: - Nie mogę nic nie 
powiedzieć, bo byłbym podej-

rzewany o zawiść. I dodał, pa-
rafrazując znane słowa z filmu 
i powieści „Krzyżacy” Hen-
ryka Sienkiewicza: - Wiem, 
że sprzętu u was dostatek, ale 
przyjmijcie również te piłki… 
czym wywołał żywiołową re-
akcję widowni.   

- Fajnie było 10 lat temu 
przeprowadzić się do Imielina 
– zauważył krótko i dosadnie 
Jędrzej Klatka, przewodniczą-
cy Rady Rodziców imielińskie-
go gimnazjum. 

W roku 15-lecia gimnazjum
B. Ficek zwróciła uwagę, że 

hala jest otwierana w roku 15-
lecia gimnazjum, które osiąga 
bardzo wysokie wyniki na-
uczania. – Jesteśmy z was bar-
dzo zadowoleni i z okazji ot-
warcia hali składam najlepsze 
życzenia społeczności szkolnej 
– dodała przewodnicząca Rady. 
Dyrektor A. Kubica dziękując 
„za trafnie podjętą decyzję o 
budowie hali, obiektu sporto-
wego, który będzie służył roz-
wijaniu talentów sportowych 
uczniów”, wręczyła władzom 
miasta i radnym pamiątkowe 
medale. 

Po przemówieniach Szymon 
Koziorz, twórca postaci Soko-
lika, który będzie maskotką ha-
li, otrzymał z rąk burmistrza J. 
Chwiędacza karnet uprawnia-
jący go do bezpłatnego korzy-
stania z hali do końca przyszłe-
go roku. – Chciałem poprzez 
tę postać przywołać tradycje 
sportowe naszego miasta i To-
warzystwa Gimnastycznego 
Sokół, które przed wojną miało 
duże osiągnięcia – powiedział 
nam autor Sokolika. 

Program artystyczny w wy-
konaniu uczniów gimnazjum 
nawiązywał do greckich trady-
cji olimpijskich. Znalazły się w 
nim również pokazy taneczne i 
sportowe. Na koniec śląską pio-
senkę zaśpiewały Agata Stolorz 
i Magdalena Krakowiecka.

Dzień otwarty 
Przez dwa kolejne dni po 

otwarciu hali mieszkańcy 
oglądali obiekt. Przygotowano 
dla nich kilkadziesiąt atrakcji. 
Można było skorzystać z porad 
medycznych lub masażu lecz-
niczego. Był turniej minikoszy-
kówki, rzutów do kosza, gim-

Otwarcie hali 
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Nasze sprawy

Jak głosować 16 listopada?
W wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 

roku wybierać będziemy w Imielinie: burmi-
strza, radnych Rady Miasta Imielin, radnych Rady Po-
wiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, radnych Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego.

Głosujemy w czterech stałych obwodach głosowa-
nia (jak w poprzednich wyborach). Siedziby  obwodo-
wych komisji wyborczych  mieszczą się:

- w budynku Biblioteki Miejskiej Imielin, ul. Imie-
lińska 92: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 (w sali 
nr 1) oraz Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 (w sali 
nr 5)

- w budynku Urzędu Miasta Imielin, ul. Imielińska 
81: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 (sala nr 11, 
parter) oraz Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 (sala 
nr 21, I-piętro).

Wyborca głosuje w tej sali, w której otrzymał karty 
do głosowania. 

Głosowanie odbywa się od godz. 700 do 2100.

Na burmistrza karta różowa 
W wyborach na burmistrza Imielina zarejestrowano 

jednego kandydata, którym jest Jan Chwiędacz. Wybor-
cy głosują na różowych kartach. Głosując za wyborem 
kandydata, stawiamy znak „x” w kratce oznaczonej 
słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandyda-
ta. Wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, 
stawiając znak „x” w kratce oznaczonej  słowem „NIE” 
z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie 
znaku „x” w obu kratkach, albo niepostawienie  znaku 
„x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Kandydat zostanie wybrany, jeżeli w głosowaniu 
otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 
W przypadku, gdy kandydat nie otrzyma więcej niż 
połowy ważnie oddanych głosów, wyboru burmistrza 
dokona Rada Miasta Imielin.

Białe karty do rady miasta
Zarejestrowano 35 kandydatów na radnych do Ra-

dy Miasta Imielin, zgłoszonych przez 6 komitetów 
wyborczych. Wybory zostaną przeprowadzone w 13 
okręgach wyborczych.

W dwóch okręgach zarejestrowano po 1 kandydacie i 
oni objęli mandaty radnych Rady Miasta Imielin bez gło-

W związku z szerokim zainteresowaniem mieszkań-
ców Imielina dochodzeniem przed sądem roszcze-

nia z tytułu o wydanie w naturze lub zapłatę ekwiwalentu 
pieniężnego za jedną tonę węgla należnego za rok 2014 
emerytom, rencistom i osobom uprawnionym od Kom-
panii Węglowej SA, zostało zawarte porozumienie o 
współpracy z Tomaszem Bałazińskim z Biura Prawnego 
„Bałaziński” w Tychach, na podstawie którego kancelaria 
Radcy Prawnego zobowiązała się do:

a) udzielania pomocy prawnej mieszkańcom Imielina 
w zakresie dochodzenia przed sądem roszczenia z tytułu 
o wydanie w naturze lub zapłaty ekwiwalentu pieniężne-
go za jedną tonę węgla należnego za rok 2014 od Kompa-
nii Węglowej SA, 

b) udzielania pomocy prawnej nieodpłatnie dla upraw-
nionych mieszkańców miasta,

c) przyjmowania zainteresowanych w Biurze Porad 
Prawnych w Imielinie przy ul. Imielińskiej 87 (wejście 
od parkingu) w godzinach od 9:00 do 15:00 od ponie-
działku do czwartku, od dnia 17 listopada 2014 r. do dnia 
19 grudnia 2014 r. Niniejszym informujemy, że osoby za-

Komitet Wyborczy PSL

Kocurek Urszula Dorota Chełm Śląski, wiek: 43  
Olejnik Iwona Gabriela Chełm Śląski, wiek: 36
Pacwa Renata Iwona Imielin, wiek: 44 
Stokłosa Piotr Marek Imielin, wiek: 45 
Buła Piotr Jakub Imielin, wiek: 26 
Goczoł Józef Jan Imielin, wiek: 49
Janota Agnes Halina Świerczyniec, wiek: 24 
Róg Jacek Wojciech Imielin, wiek: 39
 
Komitet Wyborczy 
Prawo i Sprawiedliwość 
Magiera-Molendowska Helena Julianna Chełm 
Śląski, wiek: 66 
Kisała Dominik Adam Bojszowy, wiek: 38, popierany 
przez: Prawica Rzeczypospolitej 
Koziołek Piotr Chełm Śląski, wiek: 49 
Paluch Barbara Anna Imielin, wiek: 37

Komitet Wyborczy Wyborców 
Powiatowa Wspólnota Samorządowa 

Bednorz Bernard Czesław Bojszowy Nowe, wiek: 56 
Goczoł Walenty Józef Imielin, wiek: 57
Myalska Urszula Chełm Śląski, wiek: 56 
Kłyk Czesław Augustyn Bojszowy, wiek: 57
Kubica Anna Katarzyna Imielin, wiek: 44
Brzezińska Irena Maria Bojszowy, wiek: 58 
Wyciślok Grzegorz Jan Chełm Śląski, wiek: 37

Komitet Wyborczy 
Ruch Autonomii Śląska
Kiszka Aleksander Józef Chełm Śląski, wiek: 53 
Golda Danuta Maria Imielin, wiek: 28   
Krupka Wojciech Andrzej Międzyrzecze, wiek: 44
Ryt Barbara Urszula Chełm Śląski, wiek: 36
Ziajka Jacek Józef Chełm Śląski, wiek: 52 
Zielińska Małgorzata Agnieszka Lędziny, wiek: 19
Kostyra Patryk Werner Bojszowy, wiek: 23

Komitet Wyborczy Wyborców
Forum 5 Gmin
Pawlas Krzysztof Roman Imielin, wiek: 46 
Szymańska Teresa Chełm Śląski, wiek: 49 
Franczyk Renata Barbara Bojszowy, wiek: 48 
Kaczor Barbara Imielin, wiek: 46 
Kulik Czesław Franciszek Chełm Śląski, wiek: 55 
Górecki Grzegorz Józef Imielin, wiek: 53 
Müller Andrzej Chełm Śląski, wiek: 59

KANDyDACI 
DO RADy POWIAtu 

Prawnik pomoże w sprawie odebranego deputatu

sowania tj. w okręgu wyborczym nr 2, w którym zareje-
strowany został Józef Pacwa, który obejmuje ulice: Ka-
mienną, Na Sarganach, Zygmunta Wróblewskiego, Wy-
zwolenia oraz w okręgu wyborczym nr 14, w którym za-
rejestrowany został Krzysztof Hajduczek, który obejmuje 
ulice Jana Baranowicza, Michała Drzymały, Kolejową.

W związku z tym wyborów do Rady Miasta Imielin w 
okręgu nr 2 i w okręgu nr 14 nie przeprowadza się. 

Wyborcy z tych okręgów biorą udział w głosowaniu 
w wyborach Burmistrza Miasta Imielin, w wyborach 
do Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz w wy-
borach do Sejmiku Województwa Śląskiego.

Karta do głosowania w wyborach do Rady Miasta 
Imielin jest biała.

Głosować można tylko na jednego kandydata, sta-
wiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z 
lewej strony obok nazwiska kandydata.

Przyczyną nieważności głosu jest: oddanie głosu na 
więcej niż jednego kandydata, niepostawienie znaku 
„x” w żadnej kratce.

Żółte karty do powiatu
W wyborach do Rady Powiatu Bieruńsko-Lędziń-

skiego karty (broszury) są żółte. W okręgu nr 3 obej-
mującym Imielin, Bojszowy i Chełm Śląski, zareje-
strowanych jest pięć list komitetów wyborczych, które 
zgłosiły 33 kandydatów. 

Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, 
stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce 
z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z 
tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do 
uzyskania mandatu.

Przyczyną nieważności głosu jest: oddanie głosu na 
więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x” w 
kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych 
na więcej niż jednej liście, nieoddanie głosu  na któ-
rąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x” w 
żadnej kratce.

Do sejmiku niebieskie karty
W wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 

głosujemy na niebieskich kartach (broszura). W okrę-
gu nr 2 obejmującym miasta na prawach powiatu: 
Katowice, Mysłowice, Tychy oraz powiaty bieruńsko-

lędziński i pszczyński zarejestrowanych jest 17 list 
komitetów wyborczych, które zgłosiły od pięciu do 
dwunastu kandydatów.

Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, 
stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce 
z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z 
tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do 
uzyskania mandatu.

Przyczyną nieważności  głosu jest: oddanie głosu na wię-
cej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x” w kratkach 
obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż 
jednej liście,  nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czy-
li niepostawienie znaku „x”  w żadnej kratce, postawienie 
znaku „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z 
listy, której rejestracja została unieważniona. (um)

interesowane bezpłatną pomocą prawną w dochodzeniu 
na drodze sądowej swojego prawa do jednej tony węgla 
w roku 2014 będą przyjmowanie wyłącznie po uprzed-
niej telefonicznej rejestracji.

Rejestracji telefonicznej należy dokonać na numer: 
665 879 673.

Rejestracja będzie prowadzona począwszy od dnia 
17 listopada 2014 r.

Rejestrować się można od poniedziałku do czwartku 
każdego tygodnia w godzinach od 900 do 1500.

Po dokonaniu rejestracji każda zainteresowana osoba 
otrzyma informację o dacie oraz godzinie spotkania.

Osoby zainteresowane na spotkanie zobowiązane są 
dostarczyć następujące dokumenty:

1. kserokopię decyzji przyznającej prawo do emery-
tury lub kserokopię ostatniej  informacji o waloryzacji 
świadczenia.

2. kserokopię dowodu osobistego.
UWAGA: Istnieje możliwość sporządzenia bezpłat-

nych kserokopii dokumentów na miejscu w trakcie 
spotkania. (um)
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Radni powiatowi podsumowują kadencję

KANDyDACI NA RADNyCh DO RADy MIAStA IMIELIN

Na ostatniej sesji Rady Miasta radni 
powiatowi Anna Kubica, Walenty 

Goczoł i Bernard Bednorz, reprezen-
tujący nasze miasto w Radzie Powiatu, 
przedstawili sprawozdanie z prac w mi-
jającej kadencji. Była to okazja, by po-
rozmawiać z A. Kubicą i W. Goczołem.
- Jak oceniacie Państwo mijającą ka-
dencję rady powiatu?
Anna Kubica: - Była bardzo dobra. 
Walenty Goczoł: - Bardzo dużo udało się 
zrobić i łatwo to zauważyć, bo najlepiej te 
dokonania widać na drogach. One były 
„oczkiem w głowie” naszego starosty. W tej 
dziedzinie nie mieliśmy sobie równych. 
- Jakie są dowody tej zaradności?
A. Kubica: - Trudno nam się samym 
oceniać, ale niech sami mieszkańcy przy-
pomną sobie, jak jeździło się ul. Brata 
Alberta, czy Nowozachęty 4 lata temu, a 
jak dziś. I dodają też chodniki, których 
wtedy nie było.  
W. Goczoł: - Na dowód mam najnow-

Okręg nr 1 
(ulice: Jana Heweliusza, Imielińska od nr 1 do nr 37 nie-
parzyste i od nr 2 do nr 58 parzyste, Modrzewiowa, Sa-
telicka od nr 1 do nr 11 nieparzyste i od nr 2 do nr 22a 
parzyste, Sosnowa, Turystyczna)
1. FICEK Bernadeta Agnieszka, lat 63, zgłoszona 
przez KWW JANA CHWIĘDACZA - lista nr 28
2. SZAFRAŃSKI Krystian Józef, lat 26, zgłoszony 
przez KWW: MŁODZI DLA IMIELINA - lista nr 29

Okręg nr 3 
(ulice: Stanisława Broszkiewicza, Marka, Nowozachęty, 
Józefa Poniatowskiego, Przemysłowa, Rzemieślnicza, 
Wojciecha Sapety, Skalna, Skotnica, Wodna, Zachęty)
1. KASPERCZYK Dariusz Paweł, lat 48, zgłoszony 
przez KWW JANA CHWIĘDACZA - lista nr 28
2. LAMIK Tomasz Wojciech, lat 38, zgłoszony przez 
KWW - IMIELIN - WSPÓLNA SPRAWA - lista nr 30

Okręg nr 4
 (ulice: Jastrzębia, Krucza, Maratońska, Orla, Sateli-
cka od nr 13 do nr 35 nieparzyste i od nr 24 do nr 38 
parzyste, Słoneczna, Sokola, Piotra Ściegiennego)
1. JANOSZ Joanna Ewa, lat 45 zgłoszona przez 
KWW „TRADYCJA I PRZYSZŁOŚĆ” - lista nr 27
2. OLEŚ Marian Szczepan, lat 53, zgłoszony przez 
KWW JANA CHWIĘDACZA - lista nr 28

Okręg nr 5 
(ulice: Imielińska od nr 39 do nr 123 nieparzyste i od nr 
60 do nr 134 parzyste, Kordiana, Kowalska, Nowa, Ka-
rola Olszewskiego, Pokoju, Tadeusza Rejtana, Wąska)
1. POHL Jan Bernard, lat 70, zgłoszony przez KWW 
„TRADYCJA I PRZYSZŁOŚĆ” - lista nr 27
2. GOŁASZCZYK Jerzy Józef, lat 57, zgłoszony 
przez KWW JANA CHWIĘDACZA - lista nr 28 

Okręg nr 6 
(ulice: Bartnicza, Bursztynowa, Koralowa, Polna, Je-
rzego Szaniawskiego, Wandy)
1. KOTELA Ireneusz Marek, lat 31, zgłoszony przez 
KWW JANA CHWIĘDACZA - lista nr 28

2. CWYNAR Mikołaj Jakub, lat 22, zgłoszony przez 
KWW MŁODZI DLA IMIELINA - lista nr 29

Okręg nr 7 
(ulice: Cicha, Imielińska od nr 125 do nr 189a nieparzy-
ste i od nr 136 do nr 204 parzyste, Łąkowa, Jacka Mal-
czewskiego, Perłowa, Władysława Sikorskiego)
1. BISKUPSKA Maria Magdalena, lat 56, zgłoszona 
przez KWW „TRADYCJA I PRZYSZŁOŚĆ” - lista nr 27
2. KOPEĆ Anna Maria, lat 39, zgłoszona przez KWW 
JANA CHWIĘDACZA - lista nr 28

Okręg nr 8 
(ulice: Grzybowa, Karolinki, Augustyna Kordeckiego, 
Lawendowa, Liliowa)
1. BEDNORZ Klemens Albert, lat 72, zgłoszony przez 
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. ZIMMERMANN Krystyna Agnieszka, lat 66. zgło-
szona przez KWW JANA CHWIĘDACZA - lista nr 28
3. KOCZUBA Eugeniusz Paweł, lat 64, zgłoszony przez 
KWW MŁODZI DLA IMIELINA - lista nr 29
4. KAISER Tomasz Adam. lat 38, zgłoszony przez 
KWW - IMIELIN - WSPÓLNA SPRAWA - lista nr 30

Okręg nr 9 
(ulice: Józefa Hallera, Szczepana Malornego, Juliana 
Niemcewicza, Pawła Pośpiecha, Piotra Skargi)
1. STARCZYNOWSKI Ireneusz Stanisław, lat 56, zgło-
szony przez KWW JANA CHWIĘDACZA - lista nr 28
2. OLSZEWSKI Tomasz Wojciech, lat 38, zgłoszony przez 
KWW - IMIELIN - WSPÓLNA SPRAWA - lista nr 30

Okręg nr 10 
(ulice: Apteczna, Bluszczowa, Jana Brzozy, Marii Dą-
browskiej, Floriana, Świętego Brata Alberta od nr 1 do 
nr 45 nieparzyste i od nr 2 do nr 32c parzyste, Złocista)
1. CHAJDAS Piotr Wiesław, lat 47, zgłoszony przez 
KWW „TRADYCJA I PRZYSZŁOŚĆ” - lista nr 27
2. JURECKI Jan Paweł, lat 62, zgłoszony przez KWW 
JANA CHWIĘDACZA - lista nr 28
3. KUBICA Zenon Bernard, lat 47, zgłoszony przez 
KWW - IMIELIN - WSPÓLNA SPRAWA - lista nr 30

szy ranking gazety „Wspólnota”, w któ-
rej ostatnią kadencję podsumowano we 
wszystkich samorządach. Nasz powiat 
zdobył drugie miejsce, gdy idzie o wy-
datki na drogi i całą infrastrukturę. To 
nie my się oceniamy, to nas oceniają. 
Miejsce na podium o czymś świadczy.
- A konkretnie w Imielinie. Bo że w 
powiecie dużo wydano, to nie znaczy, 
że w Imielinie…
A. Kubica: - Zapewniam, jako przewod-
nicząca komisji rewizyjnej, że nie byliśmy 
gorsi. W ostatnich 4 latach na drogi powia-
towe w Imielinie wydanych zostało ponad 
8 mln zł, w tym 2 mln pochodziło z mia-
sta, a 4 mln ze środków zewnętrznych. 
W. Goczoł: - Wymieniając po kolei by-
ły to remonty ulic: Brata Alberta (wy-
konana w 2 etapach), ul. Satelickiej, ul. 
Nowozachęty i ul. Podmiejskiej, która 
jest obecnie w realizacji. Po 2. etapie re-
montu ul. Nowozachęty (jeszcze w tym 
roku) mieszkańcy spodziewać się mogą 

nowej nawierzchni asfaltowej oraz prze-
dłużenia ciągu rowerowo-pieszego.
- Ale jak wygląda to w porównaniu do 
innych gmin powiatu?
A. Kubica: - Wypadliśmy dobrze. Ale 
porównując trzeba pamiętać, że Bieruń 
i Bojszowy były dotknięte powodzią, a 
Imielin nie. Stąd nakłady na odbudowę 
i naprawę dróg ze zrozumiałych powo-
dów były tam większe.  
W. Goczoł: - Weźmy też pod uwagę, że 
w Bieruniu jest 16 dróg powiatowych o 
długości 21 km, w Bojszowach również 
16, ale o 2 km dłuższych, a w Imielinie 
zaledwie 6 dróg długości 13 km. Gdy się 
weźmie pod uwagę proporcje i uwzględ-
ni szkody powodziowe, to okaże się, że u 
nas zrobiono więcej. 
- Starosta jest z Bojszów, to zapewne 
dbał o nie bardziej niż o inne gminy, 
co zresztą zarzucano mu w gazetach. 
A. Kubica: - Tylko w niektórych gaze-
tach... Robili tak też niektórzy radni, ale 

jak popatrzymy na bilans całej kaden-
cji, to okaże się, że nie mieli racji.   
W. Goczoł: - Szczególnie w tym roku 
bardzo krytykowali starostę, ale według 
mnie to wynikało z tego, że już prowadzi-
li kampanię wyborczą i chcieli się poka-
zać przed mieszkańcami jak to dbają… 
- Bo nie musiał.
A. Kubica: - Ale mógł. Władze Imieli-
na miały świadomość, że jak dołożą, to 
da też powiat i łatwiej zdobędzie środki 
zewnętrzne.
- Dlaczego łatwiej?
W. Goczoł: - Bo w konkursach o do-
tacje punktuje się też, że powiat miał 
partnerów, jeszcze inne, dodatkowe 
źródła finansowania. 
- A co państwo możecie zaoferować w 
nowej kadencji?
A. Kubica: - Dobrą współpracę z wła-
dzami miasta, która jak widać, jest naj-
lepszym sposobem na sukces. 

Dziękuję za rozmowę. (zz)

Okręg nr 11 
(ulice: Ksawerego Dunikowskiego, Stefana Kuczyń-
skiego, Janusza Kusocińskiego, Rubinowa, Zacisze)
1. SYNOWIEC Marian Aleksander, lat 58, zgłoszony 
przez KWW JANA CHWIĘDACZA - lista nr 28
2. ĆWIONKAŁA Adam Rafał, lat 22, zgłoszony przez 
KWW MŁODZI DLA IMIELINA - lista nr 29
3. ORZEŁ Barbara Małgorzata, lat 42, zgłoszona przez 
KWW BARBARY ORZEŁ - lista nr 31

Okręg nr 12 
(ulice: Akacjowa, Tadeusza Banachiewicza, Biskupa 
Stanisława Adamskiego)
1. GÓRNIK Natalia Anna, lat 26, zgłoszona przez KW 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. HOCHUŁ Krzysztof Jan. lat 30, zgłoszony przez 
KWW „TRADYCJA I PRZYSZŁOŚĆ” - lista nr 27
3. STASZEWSKI Dariusz Józef, lat 50, zgłoszony 
przez KWW JANA CHWIĘDACZA - lista nr 28

Okręg nr 13 
(ulice: Grabowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, Podmiej-
ska, Świętego Brata Alberta od nr 45a do nr 107 nie-
parzyste i od nr 34 do nr 110 parzyste, Wierzbowa)
1. FELIKS Marek Janusz, lat 43, zgłoszony przez 
KWW „TRADYCJA I PRZYSZŁOŚĆ” - lista nr 27
2. KOMANDERA Tadeusz Józef, lat 55, zgłoszony 
przez KWW JANA CHWIĘDACZA - lista nr 28
3. CZAMBERG Irena Anna. lat 49, zgłoszona przez 
KWW - IMIELIN - WSPÓLNA SPRAWA - lista nr 30

Okręg nr 15 
(ulice: Dobra, Francuska, Krótka, Karola Miarki, Mi-
ła, Urocza, Wiosenna, Żeńców)
1. PUDEŁKO Krzysztof Jerzy, lat 28, zgłoszony przez 
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. HERICHT Tadeusz Franciszek, lat 57. zgłoszony 
przez KWW JANA CHWIĘDACZA - lista nr 28
3. PALUCH Krystyna Maria, lat 57, zgłoszona przez 
KWW - IMIELIN - WSPÓLNA SPRAWA - lista nr 30
Wszyscy kandydaci do Rady Miasta mieszkają w 
Imielinie. (oprac. zz)
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Z nauką i kulturą za pan brat

Szkoła przyjazna i bezpieczna

Dokończenie ze str. 1

Otwarcie hali 
nastyki artystycznej i pokaz 
sztuk walki. Tańczyli uczestnicy 
Tito Dance Studio. Wieczorem 
pierwszego dnia odbył się turniej 
siatkówki drużyn z powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego. Jakub Ficek 
i Łukasz Żak czyli imielińscy Mi-
strzowe Grilla serwowali krup-
nioki z kiszoną kapustą oraz kieł-
basy z rożna. Przyjechali również 
motocykliści. Można było poćwi-
czyć zumbę podczas warsztatów 
tanecznych, zobaczyć pokaz tań-
ca towarzyskiego w wykonaniu 
uczniów Szkoły Tańca WIR, a 
przedszkolacy i żacy rozgrywali 
turnieje piłki nożnej. 

Z tej okazji zobaczenia hali 
skorzystała również Sylwia Ku-
bica, która powiedziała nam, że 
wzięłaby udział w ćwiczeniach 
w siłowni. Natomiast Monika 
Stolarz, która przy okazji od-
wiedzin w hali zbadała sobie 
wzrok, liczy na ofertę zajęć dla 
dzieci oraz  zumba i aerobik. 
Hala zainteresowała nie tylko 
mieszkańców Imielina. Z po-
bliskiego Jelenia przyjechała 
Urszula Proksa, której 6-letnia 
córka Ala gra w już szachy. 
Ona także wzięłaby udział w 
zajęciach sportowych. 

Hala to inwestycja w przy-
szłość Imielina i kolejny obiekt 
służący całej społeczności 
dzięki temu, że mogą się w nim 
odbywać różnorodne zajęcia. 

hala widowiskowo-sportowa posiada wielofunkcyjne boisko sportowe, które pozwala 
rozgrywać mecze siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, halowej piłki nożnej, tenisa 
ziemnego, badmintona, judo i zapasów, widownię na 500 miejsc. Na parterze są rów-
nież pomieszczenia do rehabilitacji i odnowy biologicznej do masażu, do hydroterapii 
oraz szatnie. Natomiast na piętrze wielofunkcyjne salki gimnastyczne z lustrami mogą 
służyć jako siłownia, do ćwiczeń fitnes, areobiku, zumby, tańca czy rytmiki. Są też 
szatnie, pokoje dla instruktorów oraz magazynki sprzętu sportowego. hala posiada wy-
posażenie wymagane w obiektach, na których można rozgrywać zawody na najwyższym 
szczeblu rozgrywek krajowych. Dzięki łącznikowi z gimnazjum można przejść do hali 
na zajęcia ze szkoły.  
Kosztem prawie 9,5 miliona złotych wybudowała halę firma „Wodpol” z Żywca. Inwesty-
cja została dofinansowana 2,5 mln zł przez Ministerstwo Sportu i turystyki. Zarządza-
niem halą zajmie się od stycznia przyszłego roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Obiekt bardzo oczekiwany, od-
powiadający na zapotrzebowa-
nie społeczne. (zz)  
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Karin Stanek - Monodram muzyczny
30 listopada (niedziela) godz.18.00

Karin Stanek to pierwsza „rockendrolówa”, gwiazda polskiej 
piosenki. Minęło 50 lat od debiutu tej niezwykłej dziewczyny z 
Bytomia i ponad rok od jej śmierci.  

Lata 60. ubiegłego wieku należały do niej. Każdy był w stanie za-
nucić jej hity: „Chłopiec z gitarą”, „Autostop” czy „Malowana lala”. 
Po prawie 20 latach big-bitowego szaleństwa wyjechała do Niemiec. 
Wciąż zaplatała warkocze i porywała tłumy, ale nigdy więcej nie 
osiągnęła takiego sukcesu jak wcześniej. O prywatnym życiu Karin 
Stanek też wiadomo niewiele. Nie założyła rodziny, nie związała się 
na stałe z żadnym mężczyzną. Dlaczego?

Na te pytania spróbują odpowiedzieć autorka i reżyserka Alina 
Moś-Kerger oraz aktorka Agnieszka Wajs, które w monodramie 
muzycznym postanowiły zmierzyć się z legendą. Całość wzboga-
cona jest piosenkami w nowych aranżacjach Piotra Górki. Przed-
stawienie opowiada o początkach kariery bytomianki, jej niewy-
obrażalnym sukcesie, relacjach z rodziną i mężczyznami, ale też 
o tęsknocie i samotności, które towarzyszyły piosenkarce po wy-
jeździe do RFN. Wystąpią Agnieszka Wajs jako Karin Stanek oraz 
Piotr Górka – kontrabas, Łukasz Forest Piechota – piano i Łukasz 
Kurek - perkusja.

Miejskie Centrum Kultury 
- Dom Kultury „Sokolnia” ser-
decznie zaprasza na V Imielin 
Blues Festival. Impreza zainicjo-

Dzieci z Przedszkola Miej-
skiego w Imielinie wzięły udział 
w konkursie plastycznym „Mu-
zyczne marzenia najmłodszych”, 
zorganizowanym przez powiat 
bieruńsko-lędziński. Celem 
konkursu była promocja i popu-
laryzacja XV Festiwalu „Jesień 

Tegoroczny Jesienny Imieliń-
ski Tercet Literacki trwał od 20 
do 22 października. Czytelnicy 
najpierw spotkali się z Grzego- 
rzem Kasdepke, autorem literatu-
ry dziecięcej. Uczniowie klas III 
poznali twórczość pisarza, jego 
plany na przyszłość, pytali o to, 
co będzie w następnej książce i o 
to jak to jest być pisarzem. 

W kameralnym gronie pod-
czas  drugiego spotkania czytel-
nicy mogli usłyszeć odpowiedzi 
na pytania zadawane Oldze Rud-
nickiej. Dotyczyły nowej książki, 
tego dlaczego policjanci cieszą się 
takim uznaniem i poważaniem 
autorki i skąd się biorą pomysły. 
Na koniec autorka zapytała o po-
mysły czytelników na zbrodnie i 
o to czy w Imielinie coś się dzieje 
zbrodniczego. 

W ostatnim dniu gościem był 
Jacek Hugo-Bader - dwukrotny 
zdobywca najważniejszej nagro-
dy dziennikarskiej Grand Press. 
Opowiedział, co czuje człowiek 
na szczycie góry, jak to jest mieć 
pomysł i go zrealizować – choć 
jest to często niebezpieczne. Mó-
wił o realizacji reportaży i po-
wstaniu swoich książek oraz po-
mysłach na następne. Pod koniec 
spotkania odpowiadał na pytania 
uczestników oraz rozdawał auto-
grafy. (bm)

Gwiazda Betlejemska - teatr Komanderów 
14 grudnia (niedziela) godz. 18.00

Gwiazda Betlejemska to 3-aktowa sztuka Josepha Eckerskorna 
(1867 – 1938). Będzie to wznowienie, ponieważ dzieło miało swoją 
imielińską premierę na deskach Sokolni w roku 2007. Eckerskorn 
to autor przede wszystkim popularnych w pierwszej połowie XX 
wieku sztuk o charakterze moralizatorsko-pedagogicznym, sięga-
jących często do tematyki biblijnej (Lucyfer, Dawid, Siostra Emi-
lia) i przeznaczonych raczej dla młodzieżowej widowni. 

Akcja Gwiazdy Betlejemskiej rozgrywa się w środowisku miesz-
czańskim i obraca się głównie wokół mezaliansu jednej z głów-
nych bohaterek. Rzecz dzieje się w okresie  Bożego Narodzenia, 
a w finale rozbrzmiewa kolęda „O Gwiazdo Betlejemska” – stąd 
tytuł całego utworu. Sztuka jest wysoce sfeminizowana, bowiem 
występują w niej same panie: Agata Thede, Stanisława Szczepanik, 
Julia Pańczuk, Justyna Piekorz, Klaudia Piekorz, Wiktoria Mazur-
kiewicz i Sandra Gawlik. Autorką inscenizacji i reżyserii jest Sta-
nisława Szczepanik, kostiumy uszyła Elżbieta Komandera, światło 
i dźwięk: Artur Nagi i Grzegorz Guzenda.

wana przez jednego z najlepszych 
polskich gitarzystów Grzegorza 
Kapołkę w tym roku obchodzi 
pierwszy skromny jubileusz. Tak 

 V Blues Festival 
jak w poprzednich latach i tym 
razem nie obędzie się bez wy-
stępów gwiazd. Pierwszego dnia 
imprezy (w sobotę 22 listopada) 
o godz. 18:00 w DK „Sokolnia” 
zagrają: „Jerry’s Fingers”, Jan 
Gałach Band, a w niedzielę (23 li-
stopada), po ogłoszeniu wyników 
i półrecitalu laureata festiwalu, 
wystąpi Oberschleisen i „Śląska 
Grupa Bluesowa”. 

Odbywający się w ramach 
festiwalu konkurs adresowany 
jest do amatorskich zespołów 
grających szeroko rozumianego 
bluesa. Daje on możliwość kon-
frontacji, wymiany doświadczeń, 
wspólnego muzykowania, a także 
posłuchania najlepszych polskich 
jazzmanów i bluesmanów. 

Jako goście poprzednich fe-
stiwali wystąpili m.in.: Andrzej 
Zieliński, Leszek Winder, Marek 
Dykta, Andrzej Chochół, Da-
rek Ziółek, Irek Głyk, Ryszard 
Sygitowicz, Mirek Rzepa, Sła-
wek Wierzcholski, Adam Kulisz 
Band, „Krzak”, Marek Makaron 
z zespołem i „Jorgos Skolias Or-
kiestra”. (sok)

Organowa w Powiecie Bieruń-
sko-Lędzińskim”. 13 paździer-
nika odbyła się wystawa pokon-
kursowa, na której zostały wrę-
czone nagrody. Jedną z trzech 
wyróżnionych prac był rysunek 
wykonany przez Maję Baruchę  
z grupy „Słoneczka”. (mp)

Muzyczne marzenia Mai Jesienny tercet

Regulamin na www.sokolnia.imielin.pl
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z kart historii Imielina

Jubilatka 

Ginęli tak jak polscy ofice-
rowie – od strzału w tył 

głowy. 6288 funkcjonariuszy 
polskich służb mundurowych 
przetrzymywanych w obozie je-
nieckim w Ostaszkowie. Jednym 
z ich był Wilhelm Spyra. Urodził 
się 6 kwietnia 1896 r. w Imieli-
nie. W I wojnie światowej służbę 
wojskową odbywał w armii nie-
mieckiej. Wziął udział I i III Po-
wstaniu Śląskim. W śląskiej po-
licji służył od 1920 r., a od 1922 
do 1939 r. w Hajdukach Wiel-
kich w powiecie świętochłowi-
ckim – dziś to Chorzów Batory. 
Gdy wybuchła II wojna świato-
wa, został ewakuowany, tak jak 
większość funkcjonariuszy poli-
cji, ze Śląska na wschód Polski. 
Po zajęciu tych terenów przez 
ZSSR został aresztowany i osa-
dzony w obozie w Ostaszkowie. 
Akta NKWD odnotowują, że 
został wpisany na listę nr 026/4 
z dnia 13 kwietnia 1940 r., poz. 
53, nr akt 2104. Zamordowano 
go w Kalininie (obecnie Twer) i 
pogrzebano w Miednoje.

23 października przy staro-
stwie w Bieruniu posadzono dwa 
dęby i odsłonięto tablicę. Upa-

miętniają one dwóch funkcjona-
riuszy policji - Wilhelma Spyrę z 
Imielina i Walentego Piekorza ze 
Świerczyńca. 

Sadzenie Dębów Pamięci to 
ogólnopolska akcja, która ma za 
zadanie oddać hołd funkcjona-
riuszom przedwojennej policji za-
mordowanym przez sowieckich 
oprawców. Wymienieni to dwóch 
spośród 13 policjantów, którzy 
urodzili się na terenie naszego 
powiatu lub tu służyli w okresie 
międzywojennym.  

- Haniu, dej banieczka, a ty Sta-
siu leć do skały na źródlano woda 
– wspomina dziś Staś czyli Sta-

nisław Spyra z Imielina, bratanek 
Wilhelma. Woda, którą miał przy-
nieść ośmioletni Staś pochodziła 
ze źródła w pobliżu kamienioło-
mu. Była orzeźwiająca, bardzo 
smaczna i przypominała przyjezd-
nemu z Hajduk czasy dziecińska, a 
Hania to matka pana Stanisława, 
bratowa Wilhelma. - Przyjeżdżał 
zawsze w mundurze policyjnym i 
z psem. My z mamą i tatą często 
do niego jeździliśmy do Hajduk – 
opowiada W. Spyra. – Był bardzo 
dobrym człowiekiem, słownym, 
uczynnym. Domu, w którym się 
urodził, już nie ma. Mieliśmy dużo 
zdjęć rodzinnych, ale jak Rosjanie 

wchodzili do Imielina w 1945 r. to 
spalił się nasz dom i razem z nim 
wszystkie zdjęcia, na których był. 
Jak wynika z zachowanej policyj-
nej dokumentacji, został odzna-
czony Medalem Niepodległości, 
Krzyżem na Śląskiej Wstędze 
Waleczności i Zasługi oraz Me-
dalem Dziesięciolecia Odzyskanej 
Niepodległości.

Pan Stanisław opowiada jesz-
cze jeden epizod wojenny: - Przy-
padkiem na wschodzie spotkał 
się ze swoim kuzynem Józkiem 
Szwedą (matka Wilhelma była 
z domu Szwed), który był żoł-
nierzem, szeregowcem. Bardzo 
krótko się widzieli, zdążyli się 
tylko wymienić kartkami, żeby 
ten, który pierwszy wróci do do-
mu, dał znać rodzinie. Szwedzie 
udało się przeżyć. Wilhelm Spyra 
nie wracał z wojny. Żona wypła-
kiwała oczy.   

Przez wiele lat po wojnie o Ka-
tyniu, pomordowanych żołnie-
rzach polskich i policjantach, nie 
wolno było wspominać. Oficjal-
na wersja była taka, że zrobili to 
Niemcy w 1941 r. Prawda wróciła 
dopiero po latach. 

23 października w Bieruniu 
oddano hołd tym, którzy stracili 
życie za to, że byli funkcjonariu-
szami państwa polskiego. Dęby 
posadzili i pamiątkowy kamień 
odsłonili starosta Bernard Bed-
norz i Józef Berger, przewodni-
czący Rady Powiatu. Poświęcił 
go ks. dziekan Janusz Kwapi-
szewski. Odbył się apel pamięci. 
Przed kamieniem zostały złożone 

26 października Jadwiga Kopiec obchodziła 90. urodziny. Z 
tej okazji odwiedzili ją Bernadeta Ficek, przewodnicząca Rady 
Miasta i burmistrz Jan Chwiędacz. Przekazali seniorce wraz z 
najlepszymi życzenia bukiet kwiatów i kosz z podarunkami. (zz)

Dęby Pamięci ofiar zbrodni
kwiaty - również przez Krzysz-
tofa Szluzego, wiceburmistrza 
Imielina. Młodzież klas pierw-
szych bieruńskiego LO, szkoły 
która przygotowała uroczystość, 
złożyła ślubowanie. Uroczystość 
uświetnił chór Czerwono-Czarni 
z Gimnazjum im. Powstańców 
Śląskich w Imielinie pod kierow-
nictwem Zofii Kostorz.

Przed uroczystością odbyła się 
sesja historyczna na temat przed-
wojennej Policji Państwowej i 
Policji Województwa Śląskiego, 
martyrologii jej funkcjonariuszy, 
którzy znaleźli się w 1939 roku na 
ziemiach polskich zagarniętych 
przez wojska sowieckie. Przed-
stawione zostały sylwetki obu 
policjantów. Wykłady wygłosili: 
Sebastian Karwat, pracownik 
Muzeum Narodowego w War-
szawie, Anna Skiendziel z IPN 
w Katowicach i Grzegorz Grześ-
kowiak – członek zarządu sto-
warzyszenia „Rodzina Policyjna 
1939” w Katowicach. Natomiast 
w holu starostwa została otwarta 
okolicznościowa wystawa. 

Pozostałych zidentyfikowa-
nych 11 policjantów urodzonych 
lub pełniących służbę w obec-
nym powiecie bieruńsko-lę-
dzińskim, a zamordowanych w 
podobnych okolicznościach to: 
Jan Dłubis, Józef Frysz, Fran-
ciszk Gnyp, Michał Latusek, 
Artur Mendrela, Maksymilian 
Michalski, Jan Pająk, Dominik 
Pietrzyk, Jan Studnicz, Izydor 
Szuła i Jan Tetla. 

Czy ta lista jest pełna? (zz)

Stanisław Spyra z żoną Lidią przy tablicy odsłoniętej w Bieruniu, 
która upamiętnia jego wujka Wilhelma Spyrę.

Świętowali Dzień Seniora
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Imielińscy emeryci obchodzili 
23 października Dzień Seniora. 

Najpierw spotkali się na mszy św. 
odprawionej w intencji żyjących 
i zmarłych emerytów, a potem w 
Sokolni. Życzenia dla nich przeka-
zały dzieci ze świetlicy szkoły pod-
stawowej wraz z pedagogiem Ag-
nieszką Pawelec, a prezes Bernard 
Stolorz podziękował władzom 
miasta za wspieranie działalności 
statutowej związku emerytów. 

W ostatnich tygodniach eme-
ryci uczestniczyli w wyjazdach 
do Zakopanego, do Turzy Śląskiej 
i Rud, gdzie zwiedzili zespół 
klasztorno-pałacowy, a także na 
rowerach podróżowali po Imieli-
nie. Podczas tej wyprawy zwie-
dzili halę sportowo-widowisko-
wą, dotarli do wybranych placów 
zabaw oraz do winnicy przy ul. 
Poniatowskiego. Podróżowanie 

zakończyli poczęstunkiem u Ge-
nowefy i Rufina Wieczorków. 
Wzięli również udział w konsul-
tacjach społecznych organizowa-
nych przez powiat. 

- Przyjmijcie nasze serdeczne 
gratulacje oraz życzenia wszel-
kiej pomyślności, szczęścia i 
miłości na kolejne długie lata 
wspólnego życia – tymi słowa-
mi prezes B. Stolorz zwrócił się 
do małżonków obchodzących w 
tym roku jubileusze małżeńskie. 
55 rocznicę świętowali Berna-
deta i Szczepan Skubiszowie, 
Adelajda i Antoni Nawroccy 
oraz Otylia i Alojzy Olesiowie, 
natomiast złote gody są udzia-
łem Heleny i Józefa Magoszoów, 
Genowefy i Józefa Stokłosów, 
Genowefy i Rufina Wieczorków 
oraz Hildegardy i Franciszka Żo-
ławskich. 

W spotkaniu uczestniczyli 
również burmistrz Jan Chwię-
dacz, radny Jan Jurecki oraz 
Kazimiera Cygan - skarbnicz-
ka Zarządu Oddz. Rejon. PZE-
RiI w Mysłowicach.

Solenizanci września to: Ce-
cylia Brom - 65 lat, Hildegarda 
Habryka - 70 lat, Rozalia Kowal-
ska-Dosman, Edward Matusyk, 
Piotr Gretka, Genowefa Wieczo-
rek, Gertruda Osoba 70 lat, He-
lena Magosz 70 lat, Adelajda Na-
wrocka, Małgorzata Cichy - 65 
lat, Irena Mrzyk, Gerard Byczek 
- 75 lat, Łucja Gąszcz, Jadwiga 
Ryszka, Aniela Gniełka, Alicja 
Mańka, Stanisław Marek. Sole-
nizanci października: Franciszek 
Habryka, Franciszek Pudełko, 
Urszula Pawlas, Henryk Boga-
cki, Alicja Rak, Maria Gretka 
- 75 lat, Elżbieta Szewczyk - 75 
lat, Irena Gierlotka, Ryszard 
Klein - 75 lat, Józef Magosz - 80 
lat, Hildegarda Żoławska, Jan 
Urbańczyk.

Kolejne spotkanie - andrzej-
kowe emeryci zaplanowali na 
20 listopada. (zz)
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Chciałoby się w tym miejscu 
zacytować słowa popularnej 

piosenki: „40 lat minęło jak jeden 
dzień”. Tak też było u solenizan-
tów obchodzących wspólnie 
swoje 40 urodziny. - Minęło… i 
nikt nie wie kiedy, lata lecą – do-
dają sentymentalnie panie.

Obchodzili nie tylko urodzi-
ny, ale też 25 lat od ukończenia 
szkół podstawowych w Imie-
linie. Nie spotkali się po raz 
pierwszy – poprzednich było 
co najmniej sześć i z każdym 
razem chętnych do biesiady 
klasowej i urodzinowej nie 
brakowało. I tym razem zjawi-
li się dość licznie, bo w gronie 
ponad czterdziestu osób. 

Po uroczystej mszy w ich in-
tencji spotkali się w restauracji 
„U Knopka”, by powspominać 
czas, który minął od ostatnie-
go spotkania i pobawić się przy 
muzyce.

Do tego klasowego stołu za-
prosili również swoje wycho-
wawczynie: Adelajdę Nawro-
cką i Wandę Starczynowską 
- obie panie z radością przy-
były do swoich dawnych wy-
chowanków. Organizatorkami 
spotkania były Joanna Macko, 
Beata Hajda, Barbara Politań-
ska i Beata Kudra.

Rzadko się zdarza spotykać w 
tak szerokim gronie. Widać, 

że wydarzyło się coś ważnego 
– tymi słowami Andrzej Dziu-
ba, prezydent Tychów, zwrócił 
się 4 listopada do siedzących na 
sali tyskiego Miejskiego Zarządu 
Komunikacji (MZK). Byli to bur-
mistrzowie i wójtowie 16 gmin. 
Słowom prezydenta Tychów to-
warzyszył trzask odbijanych na 
dokumentach pieczątek i szum 
przesuwanych kartek porozumie-
nia, które właśnie było podpisy-
wane. Jednym z 16 był burmistrz 
Imielina Jan Chwiędacz. 

Tym, co zmusiło samorządo-
wych włodarzy do tak solidar-
nego działania, była katastrofa 
komunikacyjna, która mia-
ła miejsce w drugiej połowie 
października. Wtedy to z dnia 
na dzień oświęcimski PKSiS 
(ostatnio funkcjonujący pod 
nazwą Trans Vobis) zawiesił 
kursowanie swoich autobusów. 
Kryzysową sytuację opisaliśmy 
w poprzednim numerze „Kurie-
ra” zapowiadając przesiadkę do 
autobusów MZK od stycznia. 
Wydarzenia potoczyły się tak 
szybko, że przesiadka nastąpiła 
ponad 2 miesiące wcześniej.  

Jak do tego doszło
16 października dotarła do 

Imielina informacja, że oświę-
cimski przewoźnik od następ-
nego dnia zawiesza kursowanie 
(i tak dotąd bardzo kulawe) 

swoich autobusów. W związku z 
tym postawione pod ścianą wła-
dze miasta musiały natychmiast 
zorganizować komunikację za-
stępczą. Od 17 października na 
trasie linii 554 kursowały busy 
– ale zaledwie 6 kursów tam i z 
powrotem. W tym czasie trwały 
rozmowy z tyskim Przedsiębior-
stwem Komunikacji Miejskiej 
(organizatorem komunikacji) 
w sprawie uruchomienia linio-
wych autobusów. Stało się to 
23 października. Od tej pory 
do Tychów odbywają się w dni 
robocze 32 kursy (było przed 
kryzysem 30), a w soboty i dni 
świąteczne 8 kursów (było 15). 

Solidarne działanie 
Wpadka z dotychczasowym 

przewoźnikiem zmobilizowała 
odpowiedzialnych za komunika-
cję w gminach. Do liczącego do 
tej pory 7 członków międzyg-

minnego porozumienia na czele 
z Tychami przystąpiło nie tylko 
5 gmin „porzuconych” przez 
PKS Oświęcim czyli Imielin, 
Chełm Śl., Bieruń, Bojszowy i 
Lędziny. Dało się do niego na-
mówić również miasto i gminę 
wiejską Oświęcim oraz Miedźną 
i Pszczynę. Słowo „namówić” 
oznacza: przekonać, by też pono-
siły koszty kursowania autobu-
sów na swoim terenie. Stąd pre-
zydent Tychów 4 listopada dzię-
kował za kompromis obecnym 
na sali, mówiąc że „tam gdzie w 
grę wchodzą pieniądze, trudno o 
postawę koncyliacyjną.” Obiecał 
też, że od 1 stycznia we wszyst-
kich 16 gminach komunikacja 
będzie funkcjonowała tak dobrze 
jak w Tychach. 

Czego się spodziewać
Ze słów obecnych na spotkaniu 

dyrektorów MZK i PKM wyni-

kało, że wiek liczącego obecnie 
85 autobusów taboru MZK to 
niespełna 6 lat (oświęcimskie 
pochodziły głównie z ubiegłego 
wieku). W tym jest 40 pojazdów 
zasilanych ekologicznym gazem 
ziemnym. MZK jest na etapie 
rozstrzygnięcia przetargu na ko-
lejnych 36 autobusów zasilanych 
gazem, a w planach ma zakup 50 
autobusów elektrycznych. 

Planuje się wprowadzenie na 
każdym z 1100 przystanków ob-
sługiwanych przez MZK tablic 
elektronicznych. Już teraz auto-
busy wyposażone są w nadajni-
ki GPS, które będą połączone z 
tablicami. Będzie na nich można 
sprawdzić rzeczywistą godzinę 
przyjazdu autobusu - także przy 
pomocy telefonu komórkowego 
(www.tychy.kiedyprzyjedzie.
pl), gdzie na trasie jest oczekiwa-
ny przez nas autobus. Planowane 
jest też połączenie tego systemu 

ze Śląską Kartą Usług Publicz-
nych wprowadzaną przez KZK 
GOP. 

Ile to będzie kosztowało 
Najpierw trzeba stwierdzić, 

że koszt funkcjonowania ko-
munikacji zastępczej MZK do 
grudnia br. to wydatek rzędu 
90 tys. zł. Natomiast w roku 
2015 ok. 260 tys. zł. Jest to o 
100 tys. więcej niż wynosiły 
koszty PKS-u Oświęcim. Obec-
ne koszty wynikają i z tego, że 
obecnie podróżujący nie płacą 
za przejazdy. Wbrew pozorom 
brak opłat nie jest przedwybor-
czym chwytem, ale wynika z 
trudności proceduralnych, czyli 
po prostu niespełnienia wymo-
gów prawnych, by można te 
opłaty wprowadzić. 

- Miasto dopłaci w przyszłym 
roku więcej do komunikacji, 
ale za to podniesie się standard 
świadczonych usług – powie-
dział nam burmistrz Jan Chwię-
dacz. – Będzie to dotyczyło 
znacznie wyższej jakości tabo-
ru, jak i pewności kursowania 
autobusów. Sądzę, że warto po-
nieść wyższe koszty, by miesz-
kańcy podróżowali do pracy czy 
szkoły w sposób bardziej kom-
fortowy. 

Jakie zmiany w komunika-
cji autobusowej czekają nas od 
stycznia 2015 r. napiszemy w 
grudniowym wydaniu „Kurie-
ra”. (zz) 

Autobusowy kryzys pokonany 

Burmistrz Jan Chwiędacz był jednym z 16 sygnatariuszy porozumienia międzygminnego.

W spotkaniu 40-latków 
uczestniczyli:

Grzegorz Musioł, Joanna 
Smykała, Jacek Mikunda, Ma-
rek Kruszyński, Irena Dzię-
dziel, Jacek Nawrocki, Marze-
na Twaróg, Beata Hajda, Alek-
sandra Pikania, Renata Raszka, 
Tomasz Wyciślik, Krzysztof 
Saternus, Beata Rogowska, Ma-

rek Solarczyk, Ireneusz Żora-
wik, Joanna Macko, Agata Róg, 
Piotr Nosek, Tonika Krzyż, An-
na Malinowska, Michał Oren-
dorz, Monika Starczynowska, 
Ilona Wanot, Aneta Piegrzyk, 
Renata Mika, Barbara Politań-
ska, Agnieszka Zimmermann, 
Jacek Miś, Sławomir Lysko, 
Dariusz Chwiędacz, Ewa Noga, 

Marzena Szostok, Marek Smo-
larczyk, Anna Jurczyk, Graży-
na Sternal, Krzysztof Gąsiorek, 
Beata Kudra, Damian Bielecki, 
Łukasz Stolorz, Sylwia Figura, 
Mariusz Gaweł, Aleksandra 
Stolorz, Justyna Brom, Ilona 
Goździcka, Ilona Koczuba, 
Piotr Jaromin (nazwiska kobiet 
panieńskie). (da)

„Czterdzieści lat minęło…”
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 Witamy we wspólnocie  

Dzieci ochrzczone 11 października w imielińskim kościele

Karolina Maria Dubiel córka Daniela i Barbary
Urodzona 16 września 
Chrzestni: Damian Noras i Dominika Pioskowik

Dawid Marek Frączkiewicz syn Marka i Anny
Urodzony 5 września
Chrzestni: Łukasz Tworek i Katarzyna Balcer

Zuzanna Aleksandra Kuczowicz córka Dawida i Natalii
Urodzona 8 lipca 
Chrzestni: Mariusz Dominik i Barbara Handy

Katarzyna Gabriela Kwiecień córka Piotra i Anny
Urodzona 21 kwietnia 
Chrzestni: Michał Bieroński i Agnieszka Skrzydło

Maja Magdalena Palka córka Marcina i Magdaleny
Urodzona 20 sierpnia 
Chrzestni: Arkadiusz Świerzy i Anna Palka

Maja Monika Siwoń córka Marcina i Moniki
Urodzona 16 sierpnia
Chrzestni: Łukasz Stasiak i Sabina Górka

Anna Sroka córka Marcina i Moniki
Urodzona 6 sierpnia 
Chrzestni: Mariusz Sroka i Elżbieta Paczyńska

Nikola Lena Strzoda córka Krzysztofa i Barbary
Urodzona 13 sierpnia
Chrzestni: Marcin Dominik i Bożena Daraż


