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Tak będzie wyglądał rynek 

Do października tego roku 
centralny punkt Imielina 

zwany rynkiem powinien zostać 
przebudowany zgodnie z powyż-
szą wizualizacją. 

- Gdy straż przeprowadzimy 
do nowej siedziby przy ul. Drzy-
mały, obecny jej budynek zosta-
nie wyburzony, a w ten sposób 
powiększy się teren, który mo-
żemy na nowo zagospodarować 
– wyjaśnia burmistrz Jan Chwię-
dacz. – Rynek jest reprezentacyj-
ną przestrzenią publiczną miasta, 
powinien być jego wizytówką 
- mieć odpowiedni wygląd i wa-
lory estetyczne. W przyszłym 
roku planujemy zagospodarować 
skwer po drugiej stronie ul. Imie-
lińskiej – między ul. Apteczną a 
kapliczką, aby nadać mu podob-
ny charakter jak terenowi wokół 
pomnika. Powinny one stanowić 
całość pod względem architekto-
nicznym – dodaje burmistrz. 

Ta część miasta nie tylko z 
powodu zwartej zabudowy, ale 
i bliskiego położenia ratusza, 
biblioteki, poczty, kościoła para-
fialnego, zabytkowej kapliczki, 

figury św. Jana Nepomucena, 
czy szkół oraz wielu sklepów za-
służyła na miano centrum mia-
sta. Dlatego panuje tu duży ruch 
pieszych, również w związku z 
pobliskim przystankiem autobu-
sowym. 

Projektanci z tyskiej firmy 
AB-Projekt założyli, że powsta-
nie w tym miejscu przestrzeń 
publiczna atrakcyjniejsza niż 
obecnie i dodatkowo poszerzona 
o teren po wyburzeniu budynku 
remizy OSP. Oparto się na zało-
żeniu, że musi ona przyciągnąć 
mieszkańców i spowodować, iż 
pozostaną w niej przez jakiś czas. 
Zaprojektowano zatem większą 
ilość ławek, ładniejszą zieleń, 
mały pawilon gastronomiczny, a 
także fontannę. Teren ten stanie 
się również ciekawszy dzięki jed-
nolitej małej architekturze i nowej 
nawierzchni. 

Fontanna „mokry chodnik” 
Budynek wykorzystywany 

przez strażaków przed wojną 
służył jako stajnia, której właś-
cicielem była żydowska rodzi-

na Grünpetrów. Nie posiada on 
większej wartości historycznej 
ani architektonicznej. W tym 
miejscu powstanie fontanna typu 
„mokry chodnik” – czyli bez lu-
stra wody, z kilkoma dyszami, z 
których będzie wytryskała woda,  
dodatkowo podświetlona lampa-
mi ledowymi. 

Pawilon gastronomiczny
W pobliżu postawiony zo-

stanie parterowy, przeszklony 
pawilon gastronomiczny o pro-
stej formie architektonicznej. 
Do jego budowy wykorzystana 
będzie stal i drewno. 

Istniejąca tablica ogłosze-
niowa wraz z mapą i zegarem 
będzie przeniesiona w nowe 
miejsce – tak by nie zasłaniała 
pomnika, który jest i pozosta-
nie najważniejszym elementem 
placu. To charakterystycz-
ny obiekt, który nadaje temu 
miejscu powagę. Upamiętnia 
powstańców śląskich, ale i żoł-
nierzy września 1939 r., harce-
rzy, partyzantów i ofiary hit-
leryzmu. Aby go zatem lepiej 

wyeksponować, zostanie obró-
cony o 180 stopni – w kierunku 
ul. Imielińskiej. 

Dużo zieleni
W jego otoczeniu znajdzie się 

dużo zieleni. Projekt przewiduje 
posadzenie krzewów, drzew (trzy 
klony kuliste), bylin i traw ozdob-
nych. Usunięte zostaną natomiast 
cztery drzewa iglaste i jedna ka-
talpa, która rośnie w cieniu lipy. 
Krzewy i trawy szczelnie pokry-
ją nowo wydzielone powierzchnie 
zieleni, tworząc zróżnicowane ze-
stawienia przez kolor pędów, liści 
oraz kwiatów, które zmieniać się 
będą w zależności od pór roku.  

Przy parkingu od strony ul. 
Wyzwolenia pojawi się kilka 
pojemników z bukszpanami, na-
tomiast wzdłuż ul. Imielińskiej 
znajdą się  pojemniki z trawą 
ozdobną. Od strony zachodniej 
(w pobliżu fontanny) powstanie 
trejaż z pnączami. 

Mała architektura
Zamontowanych zostanie 

szereg elementów tzw. małej ar-

chitektury jak ławki, stojaki ro-
werowe, kosze, donice, maszty 
flagowe, kraty pod drzewa i inne. 
Zostaną one wykonane w takiej 
formie, by pasowały do siebie. 

Żaden z istniejących obiektów 
na skwerze nie zostanie usunię-
ty, ani nie będzie uszczuplona 
liczba miejsc parkingowych. 
Natomiast automat biletowy 
znajdzie się bliżej zaprojekto-
wanej na nowo wiaty przystan-
kowej z oświetleniem. 

Do całości dopasowana zo-
stanie nawierzchnia placu, do 
której wykorzystana będzie 
bezfazowa kostka betonowa z 
pasami z granitu. 

Prace budowlane wykona do 
października firma Concret z 
Tychów, która wygrała prze-
targ, oferując za realizację pro-
jektu niespełna 2,7 mln zł. 

Imielin dzięki przebudowie 
zyska na estetyce. Powstanie 
kolejne miejsce zwracające 
uwagę przejeżdżającym przez 
miasto, ale szczególnie zyskają 
mieszkańcy, którzy będą z nie-
go korzystać na co dzień. (zz)
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PORADY PRAWNE

DYŻUR RADNYCH  
4 czerwca (poniedzialek) w sali nr 21 Urzędu Miasta w godz. 

1600-1700 dyżur pełnią radni: Bernadeta Ficek, Józef Pacwa i Jerzy 
Gołaszczyk. (um)

Darczyńca w związku z 
dokonaną darowizną ma 

prawo oczekiwać od obdarowa-
nego wdzięczności i szacunku. 
Czasami zdarza się tak, że ob-
darowany postępuje względem 
darczyńcy w sposób naganny. 
Zgodnie z art. 900 Kodeksu 
cywilnego (dalej k.c.) odwoła-
nie darowizny następuje przez 
oświadczenie woli złożone 
obdarowanemu na piśmie. W 
odwołaniu powinny być wska-
zane przyczyny odwołania, tj. 
przytoczenie tego z jakim za-
chowaniem się obdarowanego 
należy łączyć dopuszczenie się 
wobec darczyńcy rażącej nie-
wdzięczności (art. 898 § 1 k.c.). 
Odwołanie jest skuteczne, jeże-
li dotrze do obdarowanego (art. 
61 k.c.). 

Skuteczność odwołania da-
rowizny zależy natomiast od 
tego, czy jest to „rażąca nie-
wdzięczność” obdarowanego 
w stosunku do darczyńcy. 
Ustawodawca wprowadzając 
pojęcie „rażącej niewdzięcz-
ności” nie podał (nawet przy-
kładowo), jakie zachowania 
obdarowanego wypełniają tę 
przesłankę z uwagi na zróż-
nicowane sytuacje życiowe. 
O tym, czy została spełniona, 
decydują w każdym wypadku 
konkretne okoliczności, przy 

O skuteczności odwołania darowizny
uwzględnieniu zwyczajów pa-
nujących w danym środowisku 
społecznym. O rażącej nie-
wdzięczności z reguły nie mo-
że być mowy, gdy obdarowany 
dopuszcza się wobec darczyń-
cy działań godzących w jego 
dobra, ale czyni to nieumyślnie 
- a nawet umyślnie, lecz dzia-
łania te nie wykraczają poza 
ramy zwykłych konfliktów 
życiowych (rodzinnych). W 
szczególności nie mogą być 
uznane za rażącą niewdzięcz-
ność przykrości i krzywdy 
czynione impulsywnie, lecz 
mieszczące się w granicach 
zwykłych konfliktów życia 
codziennego.

Podsumowując: nie każdy 
spór i nie każdy przejaw zacho-
wania sprzecznego z wolą dar-
czyńcy uzasadnia twierdzenie 
o dopuszczeniu się przez obda-
rowanego rażącej niewdzięcz-
ności. Odwołanie darowizny 
jest wyjątkiem od obowiązują-
cej zasady trwałości i dotrzy-
mywania umów. Dlatego za ra-
żącą niewdzięczność mogą być 
uznane tylko takie zachowanie 
obdarowanego, które cechuje 
się znacznym nasileniem złej 
woli kierowanej na wyrządze-
nie darczyńcy krzywdy lub 
szkody majątkowej. Ponadto 
zachowanie obdarowanego 

musi cechować upór, nieprze-
jednanie, nieprzyjazny zamiar. 
Wśród przykładów czynów 
świadczących o rażącej nie-
wdzięczności obdarowanego 
wymienia się w szczególno-
ści odmówienie pomocy w 
chorobie, odmowę pomocy 
osobom starszym, naruszenie 
czci, naruszenie nietykalności 
cielesnej, rozpowszechnianie 
uwłaczających informacji o 
darczyńcy, pobicie czy ciężkie 
znieważenia. Jednocześnie nie 
uzasadniają odwołania daro-
wizny, czyli nie noszą znamion 
rażącej niewdzięczności czyny 
nieumyślne obdarowanego, a 
także drobne czyny umyślne, 
ale niewykraczające w okre-
ślonych środowiskach poza 
zwykłe konflikty życiowe i ro-
dzinne, jak też zdarzenia wy-
wołane zachowaniem się, czy 
działaniem samego darczyńcy. 

Darowiznę należy uznać za 
odwołaną, jeśli wystąpią prze-
słanki faktyczne rażącej nie-
wdzięczności i o ile darczyńca 
w okresie nieprzekraczającym 
roku od powzięcia wiedzy o 
tej niewdzięczności w sposób 
stanowczy wyrazi, na piśmie, 
skierowaną do obdarowanego 
wolę odwołania darowizny. 

Dariusz Orzeł 
radca prawny

W najbliższych miesiącach 
powstanie w Imielinie  

8 Otwartych Stref Aktywności 
- placów zabaw. Zlokalizowa-
ne zostaną przy ulicach: Sateli-
ckiej, Miarki, Banachiewicza, 
Drzymały, Lipowej - Adam-
skiego, Wandy, Poniatowskie-
go (obok Golcówki) i Orlej. W 
każdej strefie planuje się mon-
taż urządzeń sprawnościowych 
dla dzieci młodszych (plac za-
baw) oraz zestawy urządzeń 
siłowni plenerowych dla mło-
dzieży i dorosłych. Każdy plac 
zabaw będzie również wyposa-

żony w stół do gry w szachy/
warcaby, cztery ławki z opar-
ciem, kosz na śmieci i tablice 
z regulaminem. Zamontowana 
zostanie na nich bezpieczna 
nawierzchnia, a teren zostanie 
ogrodzony i obsadzony ziele-
nią.

Na dofinansowanie pięciu 
stref miasto złożyło wniosek 
do Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki, dwa zostaną sfinanso-
wane przez Starostwo Powia-
towe w Bieruniu, a jeden w 
całości ze środków własnych 
miasta.

3 kwietnia strażacy gasili suchą trawę przy ul. Rzemieślniczej 
i  ul. Brata Alberta.

14 kwietnia paliła się trawa przy ul. Wandy. 
15 kwietnia strażacy zostali wezwani do potrąconej sarny na 

ul. Rubinowej. 
24 kwietnia strażacy interweniowali podczas wypadku drogo-

wego na ul. Wyzwolenia – nietrzeźwy kierowca wjechał w ogro-
dzenie prywatnej posesji.

27 kwietnia palił się kontener na śmieci na ul. Pokoju (cmentarz). 
28 kwietnia strażacy gasili pożar śmieci na ul. Wyzwolenia. 
29 kwietnia strażacy na ul. Imielińskiej pomagali pogotowiu ra-

tunkowemu w transporcie osoby nieprzytomnej. (osp)

14 kwietnia, włamano się do budynku nastawni kolejowej przy 
ul. Drzymały, skąd skradziono 15 przekaźników i transformator 
pulpitu, a ponadto zniszczono 4 przekaźniki, transformator trafo 
oraz 5 płyt JAZ.

19 kwietnia mieszkaniec ul. Drzymały zgłosił oszustwo. W 
sklepie internetowym zakupił konsolę Sony Play Station 4, której 
nie otrzymał do 13 kwietnia jak również zwrotu pieniędzy. 

24 kwietnia na ul. Wyzwolenia policjanci zatrzymali 53-letnie-
go mieszkańca Imielina, który w stanie nietrzeźwości kierował 
samochodem – wynik badania 1,12 mg/l. 

Tegoroczne „Wakacje w mieście” planowane są od 2 do 13 lipca 
(od poniedziałku do piątku) w budynku SP nr 1 w Imielinie przy 
ul. Sapety 8. Uczestnikami wakacji mogą być dzieci, które w danym 
roku kalendarzowym mają nie mniej niż 6 i nie więcej niż 15 lat.

Warunkiem udziału dziecka w półkoloniach jest wypełniona przez 
rodzica lub opiekuna „karta informacyjna dziecka” (do pobrania w 
najbliższym czasie ze strony internetowej Urzędu Miasta Imielin www.
imielin.pl - zakładka „Ważne” lub bezpośrednio w Referacie Edukacji, 
Zdrowia Kultury i Sportu Urzędu Miasta Imielin (pokój 36). Na stro-
nie internetowej będzie również dostępny regulamin „Wakacji”.

Składanie kart od 4 do 22 czerwca bezpośrednio w Referacie Edu-
kacji, Zdrowia, Kultury i Sportu (pokój 36). Ze względów organiza-
cyjnych po tym terminie karty informacyjne nie będą przyjmowane.

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych lub studenci, którzy ukoń-
czyli kurs na wychowawcę wypoczynku i chcą pracować w charak-
terze wychowawcy-opiekuna podczas „Wakacji w mieście”, proszeni 
są o osobiste złożenie podania w Referacie Edukacji, Zdrowia, Kul-
tury i Sportu (pokój 36) do 30 maja. (um)

Od 27 kwietnia do 6 maja nad bezpieczeństwem osób poruszają-
cych się po drogach powiatu bieruńsko-lędzińskiego czuwało ponad 
80 mundurowych. Na drogach można było spotkać więcej patroli. Po-
licjanci sprawdzali, czy kierujący poruszają się zgodnie z przepisami i 
dozwoloną prędkością. Kontrolowali także stan trzeźwości kierowców, 
stan techniczny pojazdów oraz czy wszyscy podróżujący mają zapięte 
pasy, a dzieci przewożone są w fotelikach. W tym czasie doszło do 12 
kolizji i 1 wypadku, w którym ranna została jedna osoba. Zatrzymano 
7 kierowców, którzy prowadzili swoje pojazdy po alkoholu.

Dodatkowo 4 maja policjanci z drogówki ujawnili 23 przypadki nie-
korzystania przez uczestników ruchu drogowego z pasów bezpieczeń-
stwa w trakcie jazdy. (kpp)

Zapisy na wakacje w mieście 

24 maja w hali widowisko-
wo-sportowej przy ulicy Sape-
ty 8a nastąpi uroczyste otwar-
cie Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w sportach halowych. Będą to 
wojewódzkie finały współza-
wodnictwa sportowego szkół z 
województwa śląskiego. 

Otwarte Strefy Aktywno-
ści to ogólnodostępne miejsca 
przeznaczone do rekreacji i 
odpoczynku w mieście. Obec-
nie trwa weryfikacja wniosku 
przez Ministerstwo Sportu. 
Rozstrzygnięcie planowane 
jest jeszcze w maju. Po otrzy-
maniu dofinansowania w wy-
sokości 50% kosztów budowy 
miasto rozpocznie postępowa-
nie przetargowe w celu wyło-
nienia wykonawcy, a w lipcu 
i sierpniu przedsięwzięcie 
powinno zostać zrealizowane. 
(um)

Zawody zostaną rozegrane 
w piłce siatkowej dziewcząt i 
chłopców, piłce ręcznej dziew-
cząt i chłopców, koszykówce 
dziewcząt i chłopców, badmin-
tonie, tenisie stołowym oraz 
pływaniu. W imielińskiej hali 
będziemy świadkami finało-

wych zmagań w piłce siatkowej 
chłopców. Pozostałe rozgrywki 
odbędą się na halach w Bieru-
niu, Bojszowach, Tychach oraz 
Łaziskach Górnych. Honorowy 
patronat nad wydarzeniem objął 
Marszałek Województwa Ślą-
skiego. (um)

8 placów zabaw 

Finał wojewódzkich igrzysk
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1) 8 czerwca 2017 r. – Ob-
wieszczenie RDOŚ o wszczęciu 
postępowania w sprawie wyda-
nia decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsię-
wzięcia pn. Wydobywanie węgla 
kamiennego ze złoża „Imielin 
Północ” na wniosek Rajmunda 
Horsta reprezentującego PGG 
Piast-Ziemowit.

2) 20 czerwca 2017 r. PGG 
Piast-Ziemowit zorganizowała 
spotkanie informacyjne doty-
czące koncesji na wydobywanie 
węgla ze złoża „Imielin Północ”, 
na które zaproszono radnych 
Rady Miasta Imielin (dalej 
„RMI”) i Burmistrza Imielina 
(dalej „Burmistrza”). Spotkanie 
odbyło się w Lędzinach.

3) 30 sierpnia 2017 r. RMI 
podjęła uchwałę w sprawie wy-
rażenia sprzeciwu wobec eks-
ploatacji węgla ze złoża „Imielin 
Północ”.

4) 13 września 2017 r. Bur-
mistrz przesłał powyższą uchwa-
łę do RDOŚ.

5) 20 września 2017 r. Bur-
mistrz przesłał ją również Pre-
zesowi Rady Ministrów, Mi-
nistrowi Energii, Ministrowi 
Środowiska, Marszałkowi Wo-
jewództwa Śląskiego, senatoro-
wi Czesławowi Ryszce i posłom 
z województwa śląskiego.

6) 14 września 2017 r. w Urzę-
dzie Miasta Imielin odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami 
Stowarzyszenia Nasza Ziemia z 
Mysłowic, którzy odwołują się 
od decyzji RDOŚ ustalającej 
środowiskowe uwarunkowania 
dla przedsięwzięcia pn.: Wydo-
bywanie węgla kamiennego ze 
złoża „Brzezinka 3”. 

7) 21 września 2017 r. Komi-
sja Budżetu i Rozwoju Miasta 

przyjęła wniosek o wykonanie 
ekspertyzy hydrogeologicznej 
w sprawie Raportu o oddziały-
waniu na środowisko eksplo-
atacji węgla ze złoża „Imielin 
Północ”. 

8) 22 września 2017 r. - Ob-
wieszczenie RDOŚ informujące, 
że Jacek Suchocki jako przedsta-
wiciel Stowarzyszenia „Granice 
Natury” z Imielina zwrócił się 
o dopuszczenie Stowarzyszenia 
na prawach strony do udziału 
w postępowaniu administracyj-
nym w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunko-
waniach dla eksploatacji węgla 
ze złoża „Imielin Północ”.

9) 27 września 2017 r. - Ob-
wieszczenie RDOŚ informujące 
o przedłożonych przez inwesto-
ra organowi wyjaśnienieniach i 
uzupełnieniach do raportu o od-
działywaniu na środowisko eks-
ploatacji węgla ze złoża „Imielin 
Północ”.

10) 3 października 2017 r. 
- Obwieszczenie RDOŚ informu-
jące, że Natalia Głombek, przed-
stawicielka Stowarzyszenia Na-
sza Ziemia z Mysłowic, zwróciła 
się o dopuszczenie Stowarzysze-
nia na prawach strony do udziału 
w postępowaniu administracyj-
nym w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunko-
waniach dla przedsięwzięcia pn. 
Wydobywanie węgla kamienne-
go ze złoża „Imielin Północ.”

11) 6 października 2017 r. 
Burmistrz zgłosił udział miasta 
Imielin w postępowaniu w spra-
wie wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: Wydobywa-
nie węgla kamiennego ze złoża 
„Imielin Północ” w charakterze 
strony.

12) 18 października 2017 r. 
Burmistrz i Przewodniczący Ra-
dy na spotkaniu z mieszkańcami 
poinformowali o planowanej 
przez PGG eksploatacji węgla ze 
złoża „Imielin Północ” obejmu-
jącej dzielnice: Granice, Paduch, 
Pasieczki, Jamnice, Jazd i Cen-
trum Imielina.

13) 30 października 2017 r. 
przewodniczący RMI Tomasz 
Lamik wystąpił z pismami do: 
Przewodniczącego Rady Po-
wiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, 
Przewodniczącego Rady Miasta 
Mysłowice i Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Jaworznie o 
wsparcie działań Rady Miasta 
Imielin odnośnie do sprzeciwu 
wobec planowanej eksploatacji 
węgla ze złoża „Imielin Północ”.

14) 6 listopada 2017 r. - RDOŚ 
w odpowiedzi na wystąpienie z 
9 października 2017 r., przeka-
zała Burmistrzowi odpowiedź 
inwestora na wniesione uwagi w 
sprawie wydania decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach 
dla eksploatacji węgla ze złoża 
„Imielin Północ”. 

15) 9 listopada 2017 r. Bur-
mistrz wystąpił do RDOŚ o 
przeprowadzenie otwartej dla 
społeczeństwa rozprawy admini-
stracyjnej.

16) 14 listopada 2017 r. Bur-
mistrz wystąpił do RDOŚ o 
udostępnienie złożonych przez 
PGG Piast-Ziemowit załącz-
ników graficznych do pisma 
z 20 września 2017 r.  (nr 1, 2, 
3 i 4, przedstawiających infor-
macje dotyczące 3 pokładów 
warstw łaziskich tj. 206/1, 207/2, 
209/2 oraz harmonogramu biegu 
ścian).

17) 20 listopada 2017 r. 
RDOŚ w odpowiedzi na wnio-

sek z 14.11.2017 r. powiado-
miła Burmistrza, że do czasu 
rozpatrzenia wniosku PGG 
z 2.10.2017r. o wyłączenie z 
udostępnienia wskazanych we 
wniosku dokumentów, nie jest 
możliwe ich udostępnienie.

18) 6 grudnia 2017 r. RDOŚ 
wystąpiła do Rajmunda Hor-
sta z PGG Piast-Ziemowit z 
wezwaniem do złożenia uzu-
pełnień oraz wyjaśnień w kwe-
stiach: I. W zakresie informacji 
zawartych w raporcie o od-
działywaniu przedsięwzięcia 
na środowisko oraz złożonych 
uzupełnieniach; II. W zakresie 
uwag złożonych w trakcie pro-
wadzonego postępowania.

19) 8 grudnia 2017 r. pismo 
Prezydenta Miasta Jaworzno 
zawierające m.in. poparcie 
dla działań prowadzących do 
ochrony miasta, poprawy sta-
nu środowiska i przestrzeni 
miejskiej.

20) 11 grudnia 2017 r. Bur-
mistrz wystąpił z wnioskiem 
do RDOŚ o dopuszczenie do-
kumentu opracowanego przez 
dr. Michała Wilczyńskiego i dr. 
Henryka Jacka Jezierskiego pn. 
„Ocena raportu o oddziaływa-
niu na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia pn. Eksploata-
cja węgla kamiennego ze złoża 
Imielin Północ” jako dowodu 
w sprawie oraz zobowiązanie 
inwestora do sporządzenia no-
wego raportu oddziaływania na 
środowisko, względnie uzupeł-
nienia raportu zgodnie z wnio-
skami wynikającymi z treści 
opracowania.

21) 21 grudnia 2017 r. Ra-
da Miasta Mysłowice podjęła 
uchwałę w sprawie poparcia 
uchwały RMI z 30 sierpnia 
2017 r. w sprawie wyrażenia 
sprzeciwu wobec planowanej 
eksploatacji węgla ze złoża 
„Imielin Północ”.

22) 16 stycznia 2018 r. Ope-
rator Gazociągów Przesyło-
wych Gaz-System Oddział w 
Świerklanach skierował pismo 
do RDOŚ dotyczące zabezpie-
czenia gazociągu wysokiego 
ciśnienia DN 500 Oświęcim 
– Szopienice - Tworzeń stano-
wiącego jedno z głównych źró-
deł zasilania gazem Górnego 
Śląska.

23) 23 stycznia 2018 r. - 
Obwieszczenie RDOŚ infor-
mujące o przedłożonym przez 

inwestora III uzupełnieniu do 
raportu o oddziaływaniu na 
środowisko planowanej eks-
ploatacji węgla i zawiadamia-
jące, że wniosek Rajmunda 
Horsta, reprezentującego PGG 
Piast-Ziemowit z 28.04.2017 r. 
w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowa-
niach dla eksploatacji węgla ze 
złoża „Imielin Północ” będzie 
rozpatrzony do 28.09.2018 r.

24) 23 stycznia 2018 r. 
RDOŚ powiadomiła Burmi-
strza, że odpowiedź inwestora 
wraz z III uzupełnieniem do 
raportu o oddziaływaniu na 
środowisko eksploatacji węgla 
ze złoża „Imielin Północ” zo-
stała przedłożona 19.01.2018 r. 
i znajduje się w aktach sprawy.

25) 30 marca 2018 r. Pań-
stwowe Gospodarstwo Wod-
ne Wody Polskie Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Gliwicach uzgodniło realizację 
przedsięwzięcia oraz określiło 
warunki tej realizacji.

26) 11 kwietnia 2018 r. Bur-
mistrz wystąpił z wnioskiem do 
RDOŚ o ponowne opracowanie 
„Analizy możliwych konflik-
tów społecznych związanych z 
planowaną eksploatacją węgla 
ze złoża „Imielin Północ” oraz 
skorygowanie raportu oddzia-
ływania na środowisko tego 
przedsięwzięcia w punkcie 12.: 
Analiza możliwych  konflik-
tów społecznych związanych 
z planowanym przedsięwzię-
ciem. Do wniosku dołączono 
76 list zawierających 1287 pod-
pisów mieszkańców pod prote-
stem dotyczącym ubiegania się 
PGG Piast-Ziemowit o konce-
sję na wydobywanie węgla ze 
złoża „Imielin Północ”. 

27) 16 kwietnia 2018 r. Bur-
mistrz wystąpił z wnioskiem 
do RDOŚ o przeprowadzenie 
otwartej dla społeczeństwa 
rozprawy administracyjnej, o 
której mowa w art. 36 ustawy 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na śro-
dowisko.

28) 16 kwietnia 2018 r. 
Obwieszczenie RDOŚ o przy-
stąpieniu do przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na śro-
dowisko eksploatacji węgla ze 
złoża „Imielin Północ”. (um)

Planowane wydobycie węgla w Imielinie 
Do 25 maja można wnieść uwagi!

   Polska Grupa Górnicza Oddział KWK Piast-Ziemowit (w skrócie PGG Piast-Ziemowit) od 28 
kwietnia 2017 r. prowadzi działania związane z uzyskaniem koncesji na wydobycie węgla 
kamiennego ze złoża „Imielin Północ”. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katow-
icach (RDOŚ) poinformował, że dysponuje „Raportem o oddziaływaniu na środowisko dla 
przedsięwzięcia pod nazwą Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”. Został 
on złożony przy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dlatego RDOŚ 
przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia. 
   Do 25 maja br. każdy może zapoznać się z wnioskiem, raportem oraz innymi dokumentami 
zebranymi w przedmiotowej sprawie, w tym uzupełnieniami do raportu o oddziaływaniu 
tego przedsięwzięcia na środowisko. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie RDOŚ 
w Katowicach (ul. Dąbrowskiego 22, pokój 404 w godzinach od 800 do 1500) po uprzed-
nim uzgodnieniu pod nr tel. 32 4206 813. Uwagi i wnioski  mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  Na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.imielin.pl) w menu głównym w zakładce 
EKSPLOATACJA WĘGLA KAMIENNEGO ZE ZŁOŻA „IMIELIN PÓŁNOC” jest zamieszczony 
raport wraz z pozostałymi dokumentami w tej sprawie.
  Poniżej przedstawiamy podjęte działania przez Radę Miasta Imielin i Urząd Miasta w 
związku z planowaną eksploatacją węgla ze złoża „Imielin Północ”.

Co działo się do tej pory  
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Antonina Łytko, Milena 
Rogalska oraz Antoni 

Grzyśka (na zdjęciu poniżej) 
– przedszkolaki z Przedszkola 
Miejskiego w Imielinie, zostali 
laureatami  Powiatowego Kon-
kursu Gwary Śląskiej „Po na-
szymu”, którego organizatorem 
było Przedszkole nr 3 w Bie-
runiu. Antosia po mistrzowsku 
przedstawiła opowieść o swoim 
imieniu, którą napisała jej mama 
i zdobyła pierwszą nagrodę w 
kategorii dzieci w wieku 5-6 lat. 
W tej samej kategorii Milenka 
zdobyła drugie miejsce, nato-
miast Antoś w kategorii dzieci 
4-5-letnich zajął również drugie 
miejsce. 

Obie dziewczynki wzięły 
również udział w jubileuszo-

Trzy tytuły mistrzowskie i 
jeden wicemistrzowski to 

dorobek uczniów imielińskiej 
„dwójki” w III Powiatowym 
Konkursie Matematycznym. 
Wzięli w nim udział uczniowie 
7 szkół podstawowych: dwóch z 
Chełmu Śl., trzech z Lędzin, jed-
nej z Bojszów i jednej z Imielina. 

Konkurs odbył się 26 kwiet-
nia w Imielinie w dwóch kate-
goriach tematycznych: „Mistrz 
matematyki” (przeznaczony dla 
klas I-V i będący testem wiedzy 
i umiejętności matematycznych) 
oraz „Matematyka wokół nas” 

– będącym wyrazem twórczości 
artystycznej w postaci projektów 
i prac plastycznych uczniów ob-
serwujących zjawiska matema-
tyczne w świecie. W I kategorii 
konkursu wzięło udział 20 ucz-
niów, którzy zostali wyłonieni z 
eliminacji szkolnych, zaś do II 
nadesłano 32 prace.

„Mistrzami matematyki” zo-
stali: klasy I - Antoni Drab SP nr 
1 w Lędzinach, kl. II - Urszula 
Gmyrek SP nr 2 w Imielinie, kl. 
III - Paweł Szaflarski SP nr 1 w 
Lędzinach, kl. IV - Aleksandra 
Wojtowicz SP nr 2 w Imielinie, 

Sukcesem imielińskich ucz-
niów zakończył się jubileu-

szowy XX Konkurs Recytacji w 
Gwarze Śląskiej „Śląska Ojczy-
zna Polszczyzna” zorganizowa-
nym przez Bibliotekę Miejską 
w Mysłowicach. Uczniowie 
imielińskiej dwójki startowa-
li w 2 kategoriach wiekowych: 
kl. I-III oraz kl. IV-VI. Jury w 
składzie prof. Helena Synowiec 
i prof. Danuta Krzyżyk miało 
duży problem z wyłonieniem 
zwycięzców ze szkół mysło-
wickich, imielińskich i chełm-
skich, stąd przyznawano także 
nagrody równorzędne. 

W kategorii I (kl. I-III) wy-
różnienie zdobył Ksawery Le-
wiński. Natomiast w kategorii 
II (kl. IV-VI) zwyciężyła Pa-
trycja Szala, miejsce II zajęła 
Natalia Stolorz, a miejsce III 
Jakub Łytko. 

Laureaci wzięli udział 25 
kwietnia w gali wręczenia na-
gród, która odbyła się w Mysło-
wickim Centrum Kultury. Wśród  
gości byli: prezydent Mysłowic 
Edward Lasok, prof. Helena Sy-
nowiec i prof. Danuta Krzyżyk 
i Izabela Partyka, dyrektorka 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Najlepsi matematycy w powiecie

kl. V - Natalia Weidemann SP 
nr 2 w Imielinie. Ponadto tytuł 
II wicemistrza w kl. I zdobył 
Mateusz Boba z Imielina. W II 
kategorii nagrodzono uczniów z 
Lędzin, Chełmu Śl. i Bojszów.  

Fundatorami nagród i statue-
tek dla zwycięzców byli: powiat 
bieruńsko-lędziński, Biblioteka 
Miejska w Imielinie oraz Rada 
Rodziców SP nr 2 w Imielinie. 
Nad organizacją konkursu czu-
wały matematyczki imielińskiej 
dwójki: Maria Stolecka, Halina 
Stolecka, Agnieszka Honkisz 
oraz Zofia Cichy. (zz)

Od lat uczniowie imielińskiej 
dwójki są laureatami konkur-
sów gwarowych, m.in. Regio-
nalnego Konkursu Recytacji w 
Mowie Śląskiej w Chorzowie. 
Cieszy fakt, że uczniowie na-
dal wynoszą z rodzinnych do-
mów zamiłowanie do gwary, 
tradycji i obyczajów śląskich. 
Szkoła sama organizuje Po-
wiatowy Konkurs Recytacji w 
gwarze śląskiej „Jak to dawniej 
bywało”. 

Budując więzi z „małą ojczy-
zną” w tym roku nauczyciele 
SP 2 prowadzą innowację pe-
dagogiczną pod nazwą „Miesz-
kam tu, więc znam i szanuję 

tradycje Górnego Śląska”, 
którą zainicjowały Joanna Ro-
galska i Gabriela Iwanek-Wilk. 
Jej celem jest nie tylko pozna-
nie gwary śląskiej, ale także 
uświadomienie odmienności 
kulturowej regionu, pielęgno-
wanie tradycji i poczucia dumy 
z bycia Ślązakiem. Uczniowie 
czytają po naszymu, bawią się 
w śląski tyjater, organizują ślą-
sko wilijo, czy spotykają się na 
wysiadach z ludźmi z naszego 
regionu. Bydom tyż tańcować, 
czy warzyć śląskie jodło. Na-
uka przez doświadczenie po-
winna przynieść jak najlepsze 
rezultaty. (sp)

wej XX edycji konkursu recy-
tatorskiego w gwarze śląskiej 
„Śląska Ojczyzna Polszczy-
zna”, w którym Milenka zdo-
była pierwsze miejsce w swojej 
grupie wiekowej. Przedstawiła 
komisji tekst o łodpuście w 
Imielyniu, którego autorką by-
ła mama.

Konkursy gwary śląskiej 
cieszą się dużą popularnoś-
cią, co jest dowodem, że nasza 
gwara nie zanika, a najmłodsze 
pokolenie podtrzymuje śląskie 
tradycje. Cele konkursów to 
między innymi rozbudzanie 
zainteresowań gwarą śląską i 
ukazanie jej piękna, kształto-
wanie poczucia własnej tożsa-
mości oraz budzenie szacunku 
do naszej małej ojczyzny. (kw)

Przedszkolaki „po naszymu”

Poradzą godać 
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Dzień Ziemi 

Majowe spacery

Ponad dwustu mieszkańców 
Imielina wzięło udział w 

akcji, którą z okazji 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości i 
Dnia Flagi przygotowały dla 
nich Urząd Miasta wraz z Miej-
skim Centrum Kultury w Imie-
linie. Był to spacer po mieście 
do Kopca Wolności, do kaplicz-
ki Matki Boskiej Częstochow-
skiej i kapliczki św. Jana przy 
ul. Ściegiennego. Tam czekali 
harcerze z 41 Drużyny Soko-
łów, którzy przybijali okazjo-
nalne pieczątki w specjalnych 

Gdzie pójdziemy, tam po-
wiemy, że przyrodę sza-

nujemy! Niech wiedzą wszyscy 
w całym powiecie, że środowi-
sko szanują dzieci! - Taka myśl 
przewodnia towarzyszyła imie-
lińskim przedszkolakom, kiedy 
20 kwietnia maszerowały ulica-
mi naszego miasta.

Przypadający 22 kwietnia 
Dzień Ziemi poprzedziły cało-
tygodniowe zajęcia poświęco-
ne ochronie środowiska. Dzieci 
utrwalały swoją wiedzę o przyro-
dzie, poznawały czyhające na nią 
zagrożenia, ale przede wszystkim 
uczyły się, jak mogą dbać o włas-
ne środowisko. 

Na koniec odbyło się Święto 
Ziemi. Przedszkolne grupy zgro-
madziły się w holu przedszkola z 
emblematami przyrodniczymi i 

ekologicznymi. Najpierw dzieci 
obejrzały przedstawienie ekolo-
giczne pt. „O tym, jak dzieci las 
posprzątały” w wykonaniu swoich 
pań i rówieśników. Wysłuchały 
również wiersza, w którym przed-
szkolaki opowiadały, jak dbają 
o przyrodę. Następnie młodsze 
dzieci zajęły się sprawdzaniem 

Znak przekreślonego tele-
fonu komórkowego ozna-

czający zakaz posługiwania się 
tym urządzeniem spotkać można 
w wielu szkołach. Natomiast w 
imielińskiej „Jedynce” smartfon 
staje się niezbędnym przyborem 
szkolnym. Wkrótce może mieć 
nawet większe znaczenie niż ze-
szyt czy podręcznik.

A stanie się tak dzięki na-
uczycielom, którzy biorą udział 
w projekcie „Niewielka Śląska 
Szkoła XXI wieku“ finansowa-
nego przez Europejski Fundusz 
Społeczny - Program Operacyj-
ny Wiedza, Edukacja, Rozwój 
(Power) w ramach „Ponadna-
rodowej mobilności kadry edu-
kacji szkolnej“. Te technologie 
to już nie sam komputer czy 
odtwarzacz video. To ekran 
multimedialny w połączeniu z 
przyjaznym, znanym każdemu 
uczniowi smartfonem, którym 
bardzo dobrze umie się posłu-
giwać i wykorzystuje go naj-
częściej do porozumiewania się 
i do zabawy. Ale to urządzenie 

ma też ogromne możliwości, 
gdy idzie o nauczanie różnych 
przedmiotów.   

- W ciągu niespełna tygodnia 
spędzonego na Malcie wśród 
kilkuset podobnych nam na-
uczycieli, dowiedzieliśmy się 
– relacjonuje Anna Kubica, 
dyrektorka imielińskiej SP nr 
1 – w jaki sposób pracować na 
lekcji, wykorzystując przyjazne 
dla uczniów aplikacje. Nie ma 
co ukrywać, że podręcznikowe 
przekazywanie wiedzy nie jest 
zbyt atrakcyjne. Młode pokole-
nie włada dość dobrze językiem 
angielskim, a smartfon świetnie 
ułatwia poszukiwanie wiedzy, 
jest doskonałym narzędziem 
w edukacji, jeśli potrafi się go 
umiejętnie wykorzystywać.  W 
nowoczesnej szkole – konty-
nuuje A. Kubica – zmienia się 
rola nauczyciela: staje się prze-
wodnikiem, który wskazuje, 
jak uczeń ma znaleźć potrzeb-
ne  informacje. Jego zadaniem 
jest wyposażyć ucznia w takie 
narzędzia, które w przyszłości 

stanu czystości okolic naszego 
przedszkola. W tym czasie grupy 
pięciolatków udały się na spacer 
ulicami miasta. Dzieci zabrały 
ze sobą symbole przyrody i hasła 
ekologiczne, aby przypomnieć 
mieszkańcom o tym, że o własne 
środowisko musimy dbać przede 
wszystkim my sami. (kw)

Smartfon lepszy od podręcznika?

ułatwią mu zdobywanie wiedzy 
i umiejętności.

Nowością jest też zintegro-
wane nauczanie przedmiotowo-
językowe (z ang. CLIL), czyli 
łączenie tematów z różnych 
przedmiotów – np. historii i 
geografii czy polskiego i histo-
rii z elementami języka obcego.

Zanim nauczyciele z „Jedyn-
ki” między 29 kwietnia a 5 maja 
odwiedzili Maltę, poświęcali 
wolne soboty na naukę języka 
angielskiego. Wyjazd i kursy 
językowe były możliwe dzięki 
pozyskaniu ponad 188 tys. zł z 
funduszy europejskich. Jeden 
poświęcony jest nowoczesnemu 
nauczaniu, drugi zaznajamiają-
cy z lokalnym folklorem i tra-
dycjami Malty oraz sposobami 
przenoszenia lekcji poza mury 
szkoły. Przed nimi jeszcze jeden 
wyjazd szkoleniowy na Maltę 
(na przełomie lipca i sierpnia) 
oraz najbliższe półtora roku, w 
czasie których muszą udowod-
nić, że będą stosować w szkolnej 
edukacji poznane metody. (zz)

broszurkach, zredagowanych na 
tę okoliczność i wydanych przez 
MCK.  Dzięki temu 2 maja w 
Święto Flagi można było ode-
brać nagrodę. 

1 maja był bardzo pogodnym 
dniem, dobrym nie tylko na 
wypoczynek ale i na spacery 
rodzinne. Frekwencja świad-
czy, że z propozycji chętnie 
skorzystali mieszkańcy Imie-
lina - dzieci z rodzicami, mło-
dzież, babcie, dziadkowie i 
znajomi. Był to bardzo przy-
jemnie spędzony dzień. (da) 
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Dokończenie ze str. 1.

Jednym z piękniejszych tradycji, które 
wspominam z dzieciństwa, i myślę że 

nie tylko ja, było nabożeństwo majowe 
pod krzyżem. Na Gaci majowe odprawia-
ne było pod krzyżem, który stał w naroż-
niku ogródka nieistniejącego już domu. 

Były to czasy, kiedy gościńcem prze-
jechały dwa lub trzy auta na dzień i 
można było w zaciszu spokojnie prowa-
dzić modlitwy i śpiew. Jak tylko pogoda 
pozwalała, babcie zmawiały się na ma-
jowe. Jak się już ugadały, posyłały bajtli 

po domach, żeby małe i starsze dzieci 
się zwiedziały. Starsze frelki zrywały 
wyrośnięte już żółte kwiaty na mlycach 
i co większe gęsipompki i uplatały ma-
łym dzieciom wianuszki. Babcie zakła-
dały paradne zopaski, brały stare książ-
ki kościelne i z ryczkami  pod pachą 
przychodziły ku dzieciom pod krzyż. 
Małe dzieci ucieszone kolorowymi wia-
nuszkami na głowach siadały pod krzy-
żem i czekały na śpiew. 

Każde majowe zaczynała najstar-
sza babcia tą samą pieśnią ku czci Naj-
świętszej Maryi Panny - „Chwalcie łąki 
umajone, góry, doliny zielone”. Jak wy-
śpiewało się wszystkie zwrotki, babcie 
zakładały bryle, otwierały książki i rzy-
kały maryjne modlitwy. Dzieci słuchały 
z otwartym ustami i patrzyły w niebo 
wypatrując Maryi. Majowe kończyło się 
śpiewem „Cześć Maryi, cześć i chwała” 
ostatnią zwrotkę pieśni dzieci powoli bez 
śpiewu powtarzały za babcią prowadzą-
cą majowe „Dziatki lube, jeśli chcecie / 
Błogi żywot wieść/ Dajcie, jako Jezus 
Dziecię / Pannie Świętej cześć”. 

Z biegiem lat ulica z przydrożnym 
krzyżem stała się na tyle ruchliwa, że 
odprawianie majowego na Gaci stało się 
już niemożliwe.

Henryk Wieczorek

87 osób – potomków Julii i 
Wojciecha Kubiców oraz An-
ny i Jana Synowców spotkało 
się 21 kwietnia w Lędzinach 
na pierwszym zjeździe  ro-
dzinnym. Byli to mieszkańcy 
Imielina, Mysłowic, Siemiano-
wic Śl., Tychów, Katowic oraz 
Wrocławia - przedstawiciele 
wszystkich pokoleń protopla-
stów rodu z linii: Teodora i 
Franciszki Kubiców, Piotra i 
Wiktorii Kubiców, Julii i Leona 
Malornych, Wiktora i Jadwigi 
Kubiców, Alberta i Joanny Ku-
biców oraz Antoniego i Fran-
ciszki Kubiców.

Drzewo dla 284 osób
- Niełatwo dotrzeć do infor-

macji o krewnych wiele pokoleń 
wstecz. Przygotowanie drzewa 
genealogicznego wymaga du-
żej determinacji, konsekwencji 
w działaniu oraz poświęcenia 
wielu lat na zbieranie i porząd-
kowanie uzyskanych materia-
łów – powiedział  Bernard Sto-
lorz, inicjator spotkania i twór-
ca drzewa genealogicznego ro-
dziny. Udało mu się ustalić, że 
drzewo genealogiczne rodziny 
Kubiców i Synowców obejmuje 

284 osoby, z których żyje 212. 
Najdłużej trwające małżeństwo 
ma już 59 lat. Najdłużej żyjący 
w rodzinie mężczyzna zmarł w 
wieku 92 lat, a kobieta 92 lata. 
Najstarsza żyjąca kobieta ma 
91 lat, a mężczyzna 87 lat. 

Prezentacja rodzin
Spotkaniu towarzyszyła 

wspaniała, ciepła, rodzinna at-
mosfera. Po przywitaniu gości 
i wspólnej modlitwie w intencji 
zmarłych członków rodziny zo-

stała przedstawiona prezentacja 
multimedialna, wprowadzająca 
w meandry tworzenia drzewa 
genealogicznego. Następnie 
nastąpiła prezentacja rodzin 
przybyłych z różnych stron kra-
ju. W trakcie spotkania złożono 
życzenia solenizantom i jubila-
tom obchodzącym w najbliż-
szym czasie swoje święto. 
Skierowano także podziękowa-
nia na ręce organizatorów. Po 
sesji zdjęciowej nastąpiła inte-
gracja gości poprzez tzw. mię-

Rodzinny zjazd Kubiców i Synowców

dzypokoleniową wymianę do-
świadczeń. Oprawą muzyczną 
ze wspólną zabawą oraz wznie-
sieniem toastu za pomyślność 
i zdrowie wszystkich żyjących 
członków rodziny podsumowa-
no to pierwsze spotkanie.

Następne za rok?
- Mam nadzieję, że każde 

wypowiedziane tutaj do widze-
nia, nie było pożegnaniem, lecz 
znaczyło do zobaczenia, zwia-
stujące kolejne spotkanie za 

rok – takimi słowy podsumo-
wał spotkanie Bernard Stolorz, 
współorganizator spotkania. 

Organizatorzy spotkania ser-
decznie dziękują wszystkim 
obecnym, licząc na współpracę i 
cenne uwagi, mogące się przyczy-
nić do sprawniejszej organizacji 
kolejnego zjazdu rodzinnego. A 
organizatorzy to Bernard Stolorz, 
który przez parę lat gromadził 
materiały i tworzył drzewo gene-
alogiczne obu rodów oraz Anna i 
Zenon Kubicowie. (zk)

Majowe na Gaci

Większość z młodzieńczych wybry-
ków kończy się na zbesztaniu przez 
rodziców, ewentualnie na skaleczonym 
palcu, ale niestety są i takie sytuacje, 
które mają swój tragiczny finał. W 
opisanym powyżej przypadku chłopak 
przeżył, ale został kaleką na resztę ży-
cia. Biorąc pod uwagę, że zdecydowa-
na większość ludzi pracowała wówczas 
fizycznie, łatwej przyszłości przed sobą 
nie miał, choć z pewnością dzięki kale-
ctwu ominęła go służba wojskowa, a co 
za tym idzie również późniejsza heka-
tomba pierwszej wojny światowej.

Zdecydowanie najgorzej, jeśli chodzi 
o bezpieczeństwo dzieci, wyglądały 
ostatnie miesiące wojny i lata powo-
jenne, kiedy to w całej okolicy zalegały 
tony różnego rodzaju materiałów wy-
buchowych i broni. Aż nazbyt cieka-
wa świata młodzież często zabawiała 
się tymi przedmiotami, co nierzadko 

114 lat temu w gazecie 
„Głos Śląski” z 1904 roku (nr 121) pisał:

kończyło się tragicznie. W maju 1945 
roku w sąsiednim Chełmie Śl. grupka 
chłopców znalazła w bunkrze granat, 
przy którym zaczęli manipulować. W 
pewnej chwili nastąpiła eksplozja, która 
zabiła na miejscu sześciu chłopców. W 
Lędzinach, w podobny sposób, zginęła 
kolejna trójka.

Pomimo upływu dziesiątek lat w 
ziemi nadal zalegają różnego rodzaju 
„ustrojstwa” będące niepożądanymi pa-
miątkami po minionej wojnie. W 2009 
roku w Kosztowach znaleziono pocisk 
artyleryjski, a rok później w Bieruniu 
200-kilogramową bombę lotniczą. Tyl-
ko czujność kopiących w ziemi pracow-
ników zapobiegła tragedii. 

Te przypadki dobitnie świadczą o 
tym, że niewypały to nadal problem i 
że konieczne jest edukowanie dzieci, 
jak mają się zachować w przypadku ich 
znalezienia.       Przemysław Żołneczko



7

Ku
ri

er
   

  m
aj

 2
01

8

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA
21 maja (poniedziałek) godz. 17:30 – 21:30 „Sobótka na Kopcu” 

Jak co roku w drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego, czyli w tzw. Zielone Świątki na Kopcu Wolno-
ści przy ul. Wyzwolenia odbędzie się tradycyjny festyn rodzinny pt. „Sobótka na Kopcu”. Prastary, wywo-
dzący się jeszcze z czasów pogańskich zwyczaj palenia ognisk w ten dzień powoli zanika, ale w Imielinie 
jest ciągle żywy, do czego przyczynia się właśnie ta plenerowa impreza. Uroczystość jak zwykle rozpocznie 
się krótkim nabożeństwem pod pomnikiem na Kopcu, po czym nastąpi powitanie mieszkańców przez wła-
dze miasta oraz występy dzieci z imielińskich placówek oświatowych. 

Około godz. 19.00 przewidziany jest koncert Imielińskiej Orkiestry Dętej pod dyr. Andrzeja Króla z 
udziałem wokalistki Karoliny Leszko. O godz. 20:00 na scenie pojawi się gwiazda wieczoru, czyli zespół 
KGB. Nazwa dość upiorna, gdy ją jednak rozszyfrować, okazuje się, że to działająca od 2005 roku „Kabare-
towa Grupa Biesiadna”, która potrafi rozbawić każdą, nie tylko śląską publiczność. W programie koncertu 
oczywiście głównie znane wszystkim popularne śląskie piosenki przeplatane kabaretowymi wstawkami. 
W przerwie występu KGB (ok. godz. 20.30) nastąpi rozpalenie tradycyjnego ogniska.

27 maja (niedziela) godz. 18:00 Wojciech Gąsowski
W niedzielę po Dniu Matki Miejskie Centrum Kultury zaprasza wszystkie mamy i nie tylko na trochę 

nostalgiczny koncert zatytułowany „Gdzie się podziały tamte prywatki”. Rozpoczynająca się od tych słów 
piosenka przyniosła w latach 80. sławę Wojciechowi Gąsowskiemu – popularnemu piosenkarzowi. Wy-
kona ją też w Sokolni. Oprócz tego artysta zaśpiewa wiele innych swoich przebojów, takich jak „Zielone 
wzgórza nad Soliną” i in. 

W. Gąsowski związany był przed laty z kilkoma polskimi zespołami (Czerwono-Czarni, Polanie, ABC), 
jednak największe sukcesy odnosił zawsze jako solista. Jest wykonawcą tytułowych piosenek w „Wojnie 
domowej” oraz w emitowanym do dzisiaj i liczącym już prawie 1400 odcinków serialu „M jak miłość”.

Jedną z ciekawostek z jego życiorysu jest fakt, że 1985 roku był jednym z zakładników na porwanym 
przez palestyńskich terrorystów włoskim statku „Achille Lauro”. Na szczęście wyszedł z opresji bez 
szwanku, czego dowodem będzie jego obecność na scenie Sokolni. Wejściówki w cenie 20 zł do nabycia w 
placówkach MCK.

3 czerwca (niedziela) godz. 15:00–18:00 „Kosmiczny Dzień Dziecka”
Miejskie Centrum Kultury zaprasza wszystkich najmłodszych mieszkańców Imielina do Domu Kultury 

Sokolnia. Tym razem impreza odbędzie się w ramach akcji „Metropolitalne Święto Rodziny”, zainicjo-
wanej w 2007 roku przez ówczesnego Metropolitę Górnośląskiego arcybiskupa Damiana Zimonia. Nie 
zabraknie różnego rodzaju atrakcji. Dla dzieci zaśpiewa Alicja Olschowsky, której towarzyszyć będą dwie 
tancerki-animatorki. Pani Alicja wykonana m.in. popularne piosenki z repertuaru Majki Jeżowskiej i Nata-
lii Kukulskiej, takie jak: „Puszek okruszek”, „Na raz, na dwa”, „A ja wolę swoją mamę” i in. Usłyszymy też 
piosenki Elzy z filmu „Kraina Lodu”. Poza tym najmłodszych zabawiać będą animatorki z firmy Gabi-Art. 
Można będzie poskakać na różnego rodzaju dmuchańcach. Przewidziane są darmowe lody i wata cukrowa. 
No i najważniejsze – będzie najprawdziwsza kosmiczna rakieta, która wszystkich chętnych zabierze w 
przestworza, co prawda trochę na niby, ale i to z pewnością będzie niemałą atrakcją.  

9 czerwca (sobota) godz. 19:00 – „Stare Dobre Małżeństwo” 
Jest to przełożony z 14 kwietnia koncert popularnej grupy „Stare Dobre Małżeństwo”, który wówczas się 

nie odbył z powodu choroby artysty. Zakupione uprzednio bilety zachowują ważność.  

10 czerwca (niedziela) godz. 15:00 – Farskie Ogrody
Rzymsko-katolicka parafia Matki Boskiej Szkaplerznej oraz Urząd Miasta w Imielinie już po raz szes-

nasty zapraszają na rodzinny festyn „Farskie Ogrody”. Jak zwykle impreza rozpocznie się bajką dla dzieci. 
Najmłodsi widzowie będą mogli zobaczyć przygody Wilka i Zająca, które przedstawi agencja artystyczna 
Art-Re z Krakowa. Po Mszy Św. – ok. godz. 17.00 wystąpią lokalne zespoły parafialne (m.in. Faradajs), 
zaś gwiazdą wieczoru będzie tym razem jeden z czołowych zespołów muzyki chrześcijańskiej o dość ta-
jemniczej nazwie „iGramy z Pokusą”. Wśród licznych dodatkowych atrakcji: loteria z cennymi nagrodami, 
farski wuszt, swojskie wypieki, lody i in. Całość zakończy jak zwykle Apel Jasnogórski ok. godz. 21:00. 
Wstęp wolny.

17 czerwca (niedziela) godz. 18:00 - Marcin Wyrostek
Na zakończenie sezonu artystycznego 2018/2019 Miejskie Centrum Kultury w Imielnie przygotowało 

nie lada atrakcję – koncert Marcina Wyrostka - guru współczesnego akordeonu.
Akordeon, instrument stosunkowo młody, bo skonstruowany dopiero w połowie XIX wieku, kojarzył się 

jeszcze kilkadziesiąt lat temu z muzyką nie najwyższych lotów, weselami, biesiadami itd. Jednak ostatnio 
urósł do rangi instrumentu jak najbardziej artystycznego,  „poważnego”, głównie za sprawą takich wy-
konawców i kompozytorów jak Astor Piazzola, Andrzej Krzanowski, czy właśnie Marcin Wyrostek. Ten 
ostatni należy bezsprzecznie do największych współczesnych wirtuozów akordeonu. Ukończył katowicką 
Akademię Muzyczną, z którą jest nadal związany, ale już jako wykładowca. Jego wielka kariera rozpoczęła 
się od zwycięstwa w drugiej edycji popularnego show TVN „Mam Talent” (2009).

Później były już tylko sukcesy, wypełnione po brzegi sale koncertowe, aplauz publiczności, nagrody, na-
grania radiowe i telewizyjne, płyty. Na jego koncerty trudno dostać bilet, nawet w liczącej ok. 1800 miejsc 
sali koncertowej NOSPR. W Imielinie Marcin Wyrostek zaprezentuje program pt. Corazon Polacc”. 

Wejściówki w cenie 30 zł do nabycia w placówkach MCK od 27 maja. 

Stanisław Kracla skończył 90 
lat 29 kwietnia. Z tej okazji 

dostojnego solenizanta odwiedzili 
burmistrz Jan Chwiędacz i prze-
wodniczący Rady Miasta Tomasz 
Lamik. 

Pan Stanisław urodził się na 
Goławcu, a ożenił się w 1954 ro-
ku z Marią Gdak. Zamieszkali w 
jej domu rodzinnym w Imielinie. 
Przez kilkanaście lat mieszkał z 
nimi, będąc już na emeryturze, 
brat pani Marii, śp. ks. Jan Gdak. 

Stanisław Kracla pracował 
na kopalni - najpierw „Piast”, a 
potem „Ziemowit”. Wychował 
z żoną troje dzieci: Józefa, który 
został księdzem za przykładem 
wuja Jana (jest proboszczem w 
parafii św. Klemensa w Lędzi-
nach - na Klemensowej Górce), 
Rafała i Krystynę.

Mają czworo wnucząt i pię-
cioro prawnucząt. Z żoną są już 
razem 64 lata, jak mówi – na do-
bre i złe, w zdrowiu i chorobie. 
Nie zawsze i nie we wszystkim 
się zgadzają, ale trwają ze sobą. 
Świętowali najpierw złote gody, 

potem diamentowe i zbliżają się 
do żelaznego jubileuszu - czyli 
65-lecia małżeństwa.

Pan Stanisław mimo swo-
ich 90 lat jest człowiekiem dość 
energicznym. Sami z żoną radzą 
sobie nieźle, choć pomoc rodziny 
jest też potrzebna, bo oboje są 
już przecież wiekowi (żona ma 
84 lata), więc w wielu życiowych 
sprawach przydatna jest pomoc 
najbliższych. (da) 

Górnik z Ziemowita

Organizatorzy proponują 
przedsiębiorcom miejsca 

ekspozycyjne w namiotowej hali 
wystawienniczej na parkingu 
przy CMC Metale Plus oraz na 
terenie otwartym.

Powierzchnia stoisk: modu-
ły 6 m2, 8 m2, 10 m2, 12 m2 itd. 
Dla firm z powiatu bieruńsko-
lędzińskiego powierzchnia 
ekspozycyjna w hali 30 zł/m 
(netto), na terenie otwartym 
10 zł/m (netto).

Oferta obejmuje: powierzch-
nię ekspozycyjną w hali, boks, 
stolik, 2 krzesła, gniazdko 230 

V, umieszczoną na plafonie nad 
stoiskiem nazwę firmy oraz 
wpis do Katalogu wystawców.

Pakiet dla Mikrowystawcy: 
60 zł (netto). Oferta dla firm 
zatrudniających do 3 osób.

Pakiet obejmuje: powierzch-
nię wystawową w hali 2 m2, 
stolik i krzesło oraz wpis do 
Katalogu wystawców.

18 czerwca to termin zgłoszeń 
oraz termin złożenia wpisu do 
Katalogu wystawców (w wer-
sji elektronicznej) Formularze 
zgłoszeniowe do pobrania na 
www.powiatbl.pl
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 Witamy we wspólnocie 
Dzieci ochrzczone 14 kwietnia w imielińskim kościele

Burmistrz Imielina zaprasza do 
udziału w XV Biegu Przedszkolaka, 
Dzieci Szkolnych i Młodzieży oraz w 
XXV Jubileuszowym Crossie Ekolo-
gicznym, które odbędą się w sobotę 7 
lipca br. na Stadionie Miejskim przy ul. 
Gen. Hallera 37 a.

Udany początek 
Podczas zawodów rozpoczynających 

sezon wędkarski w imielińskim kole, 
które odbyły się 14 kwietnia dopisała 
pogoda i ryby. Na stawie Michalik węd-
karze złapali 40 karpi, toteż nie było 
problemu z wyłonieniem zwycięzców. 
Pierwsze miejsce zajął Józef Synowiec 
(6900 pkt.) przed Wiesławem Gajdem-
skim (5940 pkt.) i Piotrem Smołką (5740 
pkt.). Kolejne miejsca zajęli: Jarosław 
Zimny, Adam Bialucha, Krzysztof We-
idemann, Andrzej Szczepański i Zyg-
munt Ptasiński. Zarząd koła gratuluje 
zwycięzcom. (kw)

Bartosz Jakub Knapik urodzony 29 stycznia
syn Arkadiusza i Eweliny 
chrzestni: Dariusz Knapik i Katarzyna Piąstka 

Hanna Irena Kozioł urodzona 15 grudnia
córka Roberta i Anny 
chrzestni: Kamil Gucik i Iwona Paluch 

Michał Damian Synowiec urodzony 15 lutego
syn Damiana i Klaudii 
chrzestni: Dawid Brodowiak i Izabela Goczoł 

Maria Joanna Turczyńska urodzona 26 stycznia
córka Tomasza i Joanny 
chrzestni: Damian Turczyński i Agnieszka Sitko 

Podczas zawodów rozpoczynających 
sezon wędkarski w imielińskim kole, 
które odbyły się 14 kwietnia dopisała 
pogoda i ryby. Na stawie Michalik węd-
karze złapali 40 karpi, toteż nie było 
problemu z wyłonieniem zwycięzców. 
Pierwsze miejsce zajął Józef Synowiec 

Udany początek sezonu
(6900 pkt.) przed Wiesławem Gajdem-
skim (5940 pkt.) i Piotrem Smołką (5740 
pkt.). Kolejne miejsca zajęli: Jarosław 
Zimny, Adam Bialucha, Krzysztof We-
idemann, Andrzej Szczepański i Zyg-
munt Ptasiński. Zarząd koła gratuluje 
zwycięzcom. (kw)

Zgłoszenia do wszystkich biegów będą 
przyjmowane wyłącznie drogą elektro-
niczną za pomocą formularza zgłoszenio-
wego. Regulaminy i formularze zgłosze-
niowe do biegów będą dostępne na stronie 
internetowej www.imielin.pl w zakładce 
„Ważne” oraz w zakładce „Sport”. (um)

Zapisy na biegi


