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Dokończenie na str. 7.

Przyszła eksploatacja węgla na 
terenie połowy Imielina to pa-

lący problem dla naszego miasta 
– powiedział na początku zebrania 
burmistrz Jan Chwiędacz. Słowa 
te padły na zorganizowanym 18 
października spotkaniu mieszkań-
ców w sprawie wydobycia węgla 
ze złoża „Imielin Północ”. Tego 
dnia sala widowiskowa w Sokol-
ni nie była w stanie pomieścić 
wszystkich zainteresowanych.

Wzięli w nim udział również 
Tomasz Lamik – przewodniczący 
Rady Miasta Imielin, geolog Mał-
gorzata Manowska - pracownik 
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwer-
sytetu Śląskiego, Natalia Głom-
bek ze stowarzyszenia „Nasza 
Ziemia” z Mysłowic, Jacek Su-
chocki ze stowarzyszenia „Gra-
nice Natury” z Imielina, Robert 
Wawręty - wiceprezes Towarzy-
stwa Na Rzecz Ziemi z Oświę-
cimia, radca prawny Andrzej 
Zmarzły,   radni z Mysłowic: To-
masz Wrona i Antoni Zazakowny 
oraz radni z Imielina.  

Celem spotkania było przeka-
zanie informacji na temat eksplo-
atacji węgla, która ma się odby-
wać pod centrum Imielina oraz 
Granicami, Paduchem, Pasiecz-
kami, Jamnicami i Jazdem oraz 
Kosztowami w Mysłowicach.

- W marcu 2016 roku zostało 
przez kopalnię zlecone opraco-
wanie Raportu oddziaływania tej 
inwestycji na środowisko – rela-
cjonował burmistrz. Raport ten 
opisuje wszystkie sprawy zwią-
zane z wpływem eksploatacji na 
środowisko, ludzi, zwierzęta, ro-
śliny. Natomiast wpływ eksploa-
tacji na mieszkańców i budynki w 
tym raporcie opisany jest bardzo 
znikomo. Ani autorzy Raportu, 
ani przedstawiciele kopalni na 
etapie opracowania raportu nie 
spotkali się z władzami miasta 
w celu omówienia spraw zwią-
zanych z planowaną eksploatacją. 
Każdy inwestor, który chce coś 
robić w mieście, przychodzi do 
urzędu i sprawdza dokumenty 

planistyczne, pyta nas o opinię, a 
w tym wypadku nikt z nami nie 
rozmawiał – zauważył J. Chwię-
dacz. Jaki jest wpływ eksploata-
cji węgla wiemy po tym, jak była 
ona prowadzona w latach 70. i 80. 
ubiegłego wieku na terenie Gaci i 
Wiosek oraz 10 lat temu, gdy eks-
ploatowano obszar „Imielin Połu-
dnie” – do strony Chełmu Śl., gdy 
były nią objęte ulice Grzybowa, 
Sikorskiego, Malczewskiego, Ka-
rolinki (zaledwie 10 proc. obszaru 
miasta). Wiemy, jakie wtedy były 
problemy i jakie problemy ta eks-
ploatacja do dzisiaj stwarza.

Po tym wystąpieniu glos zabrał 
T. Lamik, który przedstawił plan 
spotkania oraz poinformował że 
to, co planuje kopalnia, zostało  
zakwalifikowane jako poważnie 
oddziałujące na środowisko, a 
eksploatacja planowana jest me-
todą na zawał. Okazuje się, że 
złoże „Imielin Północ” ze wszyst-
kich stron graniczy z terenami, na 
których udokumentowano wy-
stępowanie węgla i planowane 
jest wydobycie, albo złoża te już 
są eksploatowane przez Tauron 
Wydobycie ZG Sobieski, KWK 
Piast-Ziemowit czy KWK Mysło-
wice-Wesoła.

Wydobycie do roku 2046!
Gdy stwierdził, że wydobycie 

planowane jest już od roku 2019 
i aż do 2046, przez salę przeszedł 

złowrogi pomruk. To wydobycie 
do roku 2030 ma się odbywać na 
dwóch ścianach równocześnie i 
wynieść 10 tys. ton na dobę, a po 
tym roku na czterech ścianach i 
osiągnąć 18 tys. ton na dobę, co 
spowoduje osiadanie terenu do 
6,5 metra.

Poinformował również, że każ-
dy mieszkaniec może być stroną 
postępowania i zgłosić swoje 
uwagi i wnioski (wystarczy po-
siadać interes prawny, czyli być 
właścicielem działki na terenie 
objętym obszarem „Imielin Pół-
noc”). Trzeba w tej sprawie wy-
stąpić do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska. Zadekla-
rował pomoc Urzędu Miasta w 
Imielinie w załatwieniu takiego 
wniosku.

O zagrożeniach związanych z 
eksploatacją węgla mówiła geo-
log M. Manowska, posiłkując się 
prezentacją. Efektem osiadania 
terenu będzie powstawanie nie-
cek – ich lokalizację przedstawi-
ła na mapie. Pokazała również na 
przykładzie ul. Wyzwolenia, jak 
po eksploatacji zdeformowana 
zostanie droga. Ponieważ pod 
Imielinem znajduje się 8 bloków 
tektonicznych, a na ich grani-
cach są uskoki, to powstanie 
zagrożenie, że naruszenie szcze-
lin między blokami spowoduje 
nieprzewidziane uszkodzenia na 
powierzchni. Zwróciła uwagę, że 

we wspomnianym wyżej Rapor-
cie o tym zagrożeniu się nie mó-
wi. W tych miejscach (uskoków) 
powinny być filary ochronne, ale 
jest to rozwiązanie nierentowne. 
Następnie omówiła zagrożenia 
hydrogeologiczne. Raport mówi, 
że złoże charakteryzuje się trud-
nymi warunkami ze względu na 
podziemne zbiorniki, natomiast 
nie wspomina się, jaki to będzie 
miało wpływ na powierzchnię. 
W wyniku eksploatacji może 
być uszkodzony Zbiornik Imie-
liński, ale o tym Raport też nie 
wspomina.

Prawo górnicze ważniejsze
Zabierając z kolei głos J. 

Chwiędacz zauważył, że Rada 
Miasta Imielin podjęła uchwałę, 
w której sprzeciwiła się eksplo-
atacji węgla z obszaru „Imielin 
Północ”, ale jest to dokument o 
charakterze społeczno-politycz-
nym i nie ma mocy prawnej. Po-
nadto zwrócił uwagę, że decyzja 
środowiskowa (a także koncesja 
na wydobywanie węgla) musi być 
zgodna z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Natomiast w planach nie wolno 
niczego zapisywać, co by utrud-
niało działalność górniczą (nawet 
w tych gminach, w których usiło-
wano zapisać takie ograniczenia, 
wojewoda te uchwały uchylał). 
- Prawo górnicze ma większą ran-

gę niż prawo o zagospodarowaniu 
przestrzennym. Zablokowanie ta-
kiej inwestycji jest bardzo trudne 
, ale możliwe. Koncesja jest tylko 
opiniowana przez burmistrza i 
jest to opinia niewiążąca – nie ma 
mocy sprawczej. Jesteśmy obec-
nie na etapie wytykania autorom 
raportu nieścisłości – dodał bur-
mistrz.

Z kolei przewodniczący             
T. Lamik przedstawił podjęte 
przez władze samorządowe mia-
sta Imielin działania odnośnie 
wyrażenia sprzeciwu wobec eks-
ploatacji węgla ze złoża „Imielin 
Północ” (pełny wykaz znajduje 
się na stronie www.imielin.pl).

- Prawo przewiduje bez-
względny obowiązek ochrony 
złóż kopalin. Należy racjonalnie 
gospodarować tymi zasobami i 
kompleksowo je wykorzystywać. 
Wynika z tego, że mieszkańcy 
praw nie mają, coraz większe 
prawa mają natomiast inwesto-
rzy górniczy – powiedziała na 
spotkaniu N. Głombek ze stowa-
rzyszenia „Nasza Ziemia” z My-
słowic, które boryka się z inwe-
storami chcącymi eksploatować 
węgiel ze złóż „Brzezinka 3” oraz 
„Brzezinka 1”. Przedstawiła rów-
nież fragment programu TV, w 
którym pokazano, jak mieszkań-
cy sprzeciwiający się wydobyciu 
węgla blokowali drogę. - Od tego, 

Mieszkańcy są przeciw
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Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i opracowania na-
desłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
ogłoszeń.

DYŻUR RADNYCH  

PORADY NOTARIUSZA

W grudniu nie ma dyżuru radnych. Kolejny odbędzie się na 
początku stycznia. O terminie poinformujemy w grudniowym 
wydaniu „Kuriera”. 

W „Gazecie Wyborczej” 
opublikowano artykuł, 

w którym ujawniono nowy typ 
wyłudzania pieniędzy – po-
przez podszywanie się pod no-
tariusza.

Działanie oszusta polega 
na tym, że każe przelać na 
rachunek bankowy kancelarii 
notarialnej pieniądze jako za-
liczkę na poczet sporządzenia 
notarialnej umowy pożyczki 
- z tą różnicą, że ten rachunek 
bankowy należy do oszusta…

Powyższa sytuacja zazwy-
czaj dotyczy osób, które pilnie 
potrzebują gotówki, jak np. 
pani Izabela, o której mowa 
w artykule opublikowanym 
w gazecie. Ponieważ ani ban-
ki, ani żadne inne instytucje 
finansowe nie chciały udzie-
lić jej dodatkowej pożyczki, 
więc umieściła ogłoszenie, że 
pożyczy od prywatnej osoby 

5 tys. zł na okres od 6 do 12 
miesięcy.

Odezwała się osoba, która 
podała swoje imię i nazwisko 
oraz adres e-mail z takim sa-
mym imieniem i nazwiskiem. 
Pani Izabela korespondowała 
z nią mailowo, żeby ustalić 
warunki pożyczki. Miała do-
stać 10 tys. zł, a oddać 17 tys. 
w 60 ratach. Osoby ustaliły, że 
podpiszą powyższą umowę po-
życzki notarialnie. Wcześniej 
pani Izabela wysłała tej osobie 
skan swojego dowodu osobi-
stego. 

Kontakt się urwał, gdy pani 
Izabela przelała kwotę pienięż-
ną, jako zaliczkę dla notariu-
sza za sporządzenie umowy 
pożyczki. Pani Izabela dostała 
nawet adres kancelarii nota-
rialnej, gdzie miała podpisać 
umowę pożyczki. Była przeko-
nana, że to właśnie tam przelała 

200 zł na poczet sporządzenia 
przez notariusza umowy, ale 
do kancelarii pieniądze nigdy 
nie doszły, bo jak się okazało, 
konto na które wpłaciła 200 zł 
nie należało do kancelarii tylko 
do oszusta. 

W internecie można znaleźć 
ostrzeżenia przed naciągacza-
mi, którzy próbują wykorzy-
stać osoby w ciężkiej sytuacji 
finansowej, poszukujące po-
życzek od osób prywatnych. 
Oszuści prześcigają się w wy-
myślaniu coraz to bardziej kre-
atywnych sposobów wyłudza-
nia pieniędzy. 

Proszę pamiętać, że przed 
sporządzeniem czynności no-
tarialnej powinniśmy upewnić 
się, że rozmawiamy z notariu-
szem i że wskazane konto nale-
ży do kancelarii notarialnej.

Paulina Siekańska
Notariusz w Imielinie

Uwaga – oszustwo na notariusza18 października na ul. Nowozachęty policjanci zatrzymali 
dwóch mieszkańców Mysłowic w wieku 23 i 20 lat, którzy posia-
dali przy sobie 15,55 grama marihuany.

2 listopada na ul. Wróblewskiego policjanci zatrzymali na go-
rącym uczynku 22-letniego mieszkańca Mysłowic, który dokonał 
kradzieży telefonu komórkowego LG K10 oraz kierował w sto-
sunku do osoby pokrzywdzonej groźby karalne.

4 listopada włamano się do domu przy ul. Bartniczej, skąd 
skradziono mienie.

8 listopada na ul. Dunikowskiego uszkodzony został samo-
chód Iveco. Przebito w nim dwie opony, porysowano lakier na 
drzwiach i na bocznej szybie oraz rozbito lusterko.

8 listopada na ul. Zachęty policjanci zatrzymali dwóch miesz-
kańców Chełmu Śl., którzy posiadali przy sobie 0,91 grama ma-
rihuany. (kpp)

Henryk Komendera, prezes 
Zarządu Stowarzyszenia 

Przedsiębiorców Imielina, na 
spotkaniu które odbyło się 22 
października, podjął decyzję o 
wystosowaniu pisma do dyrek-
tora Regionalnego Ochrony Śro-
dowiska wnosząc o przeprowa-
dzenie przez organ administracji 
publicznej szerokich konsultacji 
społecznych z przedsiębiorcami 
wchodzącymi w skład stowa-
rzyszenia oraz mieszkańcami 
Imielina. Powinni oni – zdaniem 
prezesa i wszystkich członków 
- zapoznać się z ich uwagami, 
wnioskami oraz obawami zwią-
zanymi z toczącym się postę-
powaniem administracyjnym 
w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowa-
niach dla przedsięwzięcia „Wy-
dobycie węgla kamiennego ze 
złoża Imielin Północ”.

Udział członków Stowa-
rzyszenia oraz mieszkańców 
Imielina w wydawaniu decyzji 
o środowiskowych uwarunko-
waniach przewidują przepisy 
ustawy z 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 
W związku z tym mieszkańcy 
Imielina, w tym przedsiębiorcy 
wchodzący w skład Stowarzy-
szenia są zainteresowani toczą-

cym się postępowaniem admi-
nistracyjnym i zgodnie z prze-
pisami ustawy chcieliby mieć 
możliwość zgłosić swoje uwagi, 
wnioski oraz zaprotestować 
przeciwko wydaniu decyzji w 
tym przedmiocie poprzez kon-
sultacje. Zgodnie z zasadami 
postępowania administracyj-
nego – jak zauważają przedsię-
biorcy - organ wydający decy-
zję administracyjną powinien 
brać pod uwagę nie tylko inte-
res strony, ale także słuszny in-
teres społeczny i jego działania 
nie mogą zaskakiwać obywateli 
oraz godzić w zaufanie obywa-
teli do państwa. Wydanie przez 
organ administracji publicz-
nej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wpłynie 
negatywnie na życie społecz-
ności lokalnej oraz utrudni w 
znaczący sposób prowadzenie 
działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorców wchodzących 
w skład stowarzyszenia – na-
pisali w swoim piśmie do Dy-
rekcji Ochrony Środowiska w 
Katowicach.

Zgoda na wydobycie wę-
gla kamiennego pod miastem 
Imielin pociągnie za sobą de-
gradację środowiska przyrod-
niczego, doprowadzi do obni-
żenia poziomu gruntu oraz na-
razi nieruchomości na uszko-
dzenia w skutek działalności 
ruchu zakładu górniczego. 
Dotychczasowe doświadcze-
nia związane z działalnością 
zakładu górniczego w sąsied-
nich miejscowościach rodzą u 
mieszkańców Imielina uzasad-
nione obawy, iż decyzja umoż-
liwiająca kopalni prowadzenie 
robót górniczych pod Imieli-
nem przyczyni się do powsta-
nia szkód w mieniu i na zawsze 
zmieni krajobraz przyrodniczy 
w miejscu prowadzenia robót. 
Przedsiębiorcy imielińscy chcą 
też spotkania z przedstawi-
cielem organu prowadzącego 
sprawę z członkami stowarzy-
szenia i mieszkańcami mia-
sta w celu ich wysłuchania, 
zaprotokołowania ich uwag, 
wniosków, argumentów oraz 
uzasadnionych obaw. (da)

5 i 6 października w związku z silnymi porywami wiatru 
strażacy kilkakrotnie interweniowali. Pierwszego dnia z ul. 
Imielińskiej (w lesie kosztowskim) usuwali powalone drzewa 
- jedno z nich spadło na przejeżdżający samochód nissan. Na 
ul. Dunikowskiego zostali wezwani do uszkodzonego poszycia 
dachowego, na ul. Podmiejskiej do uszkodzonego wyłazu da-
chowego. 

6 października usuwali drzewo z ul. Św. Brata Alberta, z ul. 
Grzybowej drzewo, które pochyliło się nad jezdnią, a na ul. Wy-
zwolenia drzewo pochylone na linie energetyczne. 

10 października na trasie S1 strażacy usuwali skutki wypadku 
drogowego oraz udzielali pierwszej pomocy osobom poszkodo-
wanym.

10 oraz 19 października na ul. Imielińskiej strażacy unieszkod-
liwiali plamy oleju na jezdni. 

22 października strażacy zajęli się powalonym drzewem na ul. 
Satelickiej. 

28 października strażacy wezwani zostali na ul. Ściegiennego, 
by usunąć z jezdni potrąconą sarnę. 

29 października po raz kolejny w tym miesiącu wiał silny wiatr. 
Na ul. Dunikowskiego strażacy usuwali zerwane kable energe-
tyczne, a ul. Satelickiej powalone drzewo. (osp)

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Imielina 
zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 

7 grudnia 2017 r. o godz. 19.00 

w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej 
w Imielinie

Tematy spotkania:
1. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - jak się 
przygotować do zmian w VAT zachodzących od 
1 stycznia 2018 r. – dotyczy mikroprzedsiębiorstw.
2. Moda w biznesie - spotkanie poprowadzą 
właściciele Centrum Mody „Trend” w Bieruniu.

Zapraszamy

Przedsiębiorcy chcą konsultacji

Przed dwoma miesiącami in-
formowaliśmy o przesunięciu 
remontu ul. Sapety na przyszły 
rok z powodu braku chętnych 
firm, które chciałyby go zrea-
lizować. Podobny los spotkał 

Przełożone remonty
ul. Heweliusza. Na ogłoszo-
ny przez miasto przetarg nie 
zgłosił się żaden wykonawca. 
W najbliższym czasie będzie 
ogłoszony następny przetarg. 
(zz)
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Spotkanie w sprawie złoża 
„Imielin Północ”

- 10 lat temu, kiedy plano-
waliśmy budowę przedszkola, 
nie przypuszczałem, że za 10 
lat będzie za małe – przyznaje 
burmistrz Jan Chwiędacz. – W 
2006 roku mieliśmy rozezna-
nie w sytuacji demograficznej 
- to znaczy wiedzieliśmy, ile 
dzieci rodzi się w poszczegól-
nych latach i jakie w związku 
z tym będą potrzeby. Dlatego 
z dwóch wariantów: przed-
szkole z siedmioma salami lub 
z dziewięcioma po szerokich 
konsultacjach wybraliśmy ten 
pierwszy. Dziś okazuje się, że 
nawet obiekt z dziewięcioma 
salami byłby niewystarczający 
– dodaje burmistrz.

Wcześniejsze analizy „wzię-
ły w łeb”, gdyż trudno sprecy-
zować tzw. wskaźnik migracji, 
czyli ile osób przeprowadzi się 
do miasta, a ile z niego wypro-
wadzi. W ostatnich latach na-
stąpił w Imielinie dynamiczny 
rozwój budownictwa, dzięki 
któremu co roku liczba miesz-

kańców miasta zwiększa się o 
ponad sto osób.

Nie bez znaczenia są też 
zmiany społeczne – coraz 
mniej jest rodzin trzypokole-
niowych. Dziećmi już tak czę-
sto nie zajmują się dziadkowie, 
a kobiety chcą pracować, więc 
pozostaje problem opieki nad 
dziećmi. Wtedy nieodzowne 
staje się przedszkole czy żło-
bek. (O tym, że takie potrzeby 
istnieją, świadczy chociażby to, 
że w Imielinie z powodzeniem 
działają dwa prywatne żłobki 

– pisaliśmy o nich w lipcowym 
wydaniu „Kuriera”.)  

Trzecim czynnikiem są 
zmiany polityczne w oświacie. 
Raz namawia się, by 6-latki 
poszły do szkoły, a potem je 
tam przenosi. Za rok następuje 
zwrot o 180 stopni i 6-latki zo-
stają w przedszkolu. Jak w tej 
sytuacji nie tylko w Imielinie, 
ale i we wszystkich gminach w 
kraju można na bieżąco zarzą-
dzać oświatą – nie wspomina-
jąc już o jakimkolwiek plano-
waniu.    

- Brak miejsc w przedszko-
lu, to wyzwanie przed którym 
obecnie stoimy i musimy mu 
sprostać – zauważa. J. Chwię-
dacz. W związku z tym na 
etapie konsultacji i zbiera-
nia opinii są dwie koncepcje: 
pierwsza mówi o rozbudowie 
istniejącego przedszkola, dru-
ga o budowie nowego w innym 
miejscu.

Pierwsze rozwiązanie jest 
tańsze w budowie, dalszej eks-
ploatacji i utrzymaniu. Przeciw 

Przedszkole – budować czy rozbudować?

Mając na uwadze poprawę 
stanu środowiska natu-

ralnego, gmina Imielin zamierza 
ubiegać się  o dofinansowanie in-
westycji z zakresu odnawialnych 
źródeł energii w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego.

Przedmiot projektu zakłada 
montaż instalacji fotowolta-
icznych do produkcji energii 
elektrycznej, których głów-
nym przeznaczeniem będzie 
wykorzystanie wyprodukowa-
nej energii na własne potrzeby 
w budynkach stale zamiesz-
kałych położonych na terenie 
Imielina.  

Z możliwości udziału w pro-
jekcie wykluczone będą budynki, 
w których prowadzona jest dzia-
łalność gospodarcza, działalność 
rolnicza oraz działalność agrotu-
rystyczna.

Uczestnicy projektu będą zo-
bowiązani do pokrycia wkładu 
własnego w wysokości 15% 
kosztów kwalifikowanych, po-
większonych o podatek VAT. Na-
bór do projektu będzie trwał od 
14 listopada do 15 grudnia br.

Niezbędne do złożenia wzo-
ry dokumentów udostępnio-
ne zostaną 14 listopada br. na 
stronie www.imielin.pl oraz w 
Urzędzie Miasta Imielin (Re-

Do końca listopada wymie-
nionych zostanie 40 pieców 

centralnego ogrzewania starego 
typu. Z czego 37 będzie wymia-
ną starych kotłów zasypowych na 
nowe węglowe, które spełniają             
5 klasę emisji zanieczyszczeń, 
natomiast pozostałe 3 inwestycje 
to likwidacja kotłów węglowych 
i zastąpienie ich kotłami gazo-
wymi. W przyszłym roku będzie 
można wymienić 120 pieców, w 
roku 2019 również 120.

ferat Ochrony Środowiska, II 
piętro budynku pok. 31).

Informacje w powyższej 
sprawie udzielane są w Urzę-
dzie Miasta Imielin, ul. Imie-
lińska 81 (Referat Ochrony Śro-
dowiska, II piętro budynku pok. 
31 tel. (32) 225 41 23 oraz pok. 
33 tel. (32) 225 41 05. (um)

przemawiają natomiast trudno-
ści komunikacyjne i gęsta za-
budowa. Przedszkole znajduje 
się przy wąskiej drodze gmin-
nej, co nie ułatwia dojazdu i 
parkowania, a dzisiaj niemal 
wszystkie dzieci dowożone są 
do przedszkola samochodami.  

Realizacja drugiego wa-
riantu wymaga większych 
nakładów finansowych na in-
westycję i dalsze utrzymanie. 
Ale można by wybudować 
wówczas przedszkole ze żłob-
kiem w innej części miasta, 
w miejscu, do którego można 
łatwiej dojechać – np. na osi 
komunikacyjnej:  Imielińska, 
Brata Alberta i Nowozachęty. 
Mogłoby ono mieć budowę 
modułową, czyli można by je 
jeszcze rozbudować, albo część 
przeznaczyć na inne potrzeby.

W najbliższych miesiącach 
powinna zostać podjęta decy-
zja co do dalszego postepowa-
nia w tej sprawie. (zz)

Program montażu 
ogniw fotowoltaicznych

Na wymianę pieca można 
obecnie uzyskać dotację w wy-
sokości 8 tys. zł. Składają się 
na nią pieniądze pochodzące 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska – 4,5 tys. 
zł, z budżetu Imielina – 2,5 tys. 
zł i z budżetu powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego - 1 tys. zł. W 
kolejnych latach przewiduje 
się, że program wymiany pie-
ców będzie finansowany na 
tych samych warunkach. (zz)

W ramach „Programu wspie-
rania edukacji uzdolnio-

nych uczniów przez miasto Imie-
lin” na rok szkolny 2017/2018 
przyznane zostały stypendia na-
ukowe 8 uczniom. W poprzednim 
roku szkolnym jako uczniowie 
szkół podstawowych i gimna-
zjum zdobyli oni tytuły finalistów 
i laureatów w konkursach przed-
miotowych.

Są to: Marta Kopeć, Mag-
dalena Kulik, Zuzanna Mali-
nowska i Filip Skulski, którzy 
w gimnazjum byli finalistami 

konkursu z wiedzy o społe-
czeństwie, Weronika Mazur-
kiewicz - laureatka konkursu 
z języka polskiego oraz fina-
listka konkursu z matematyki 
oraz Marcel Ścierski -   laureat 
konkursu z matematyki.

Natomiast w szkole podsta-
wowej tytuł laureata konkursu 
z matematyki zdobył Michał 
Kubica, a finalistą z tego sa-
mego przedmiotu został Ka-
mil Miś. 

Stypendia wynoszą 250 lub 
300 zł miesięcznie. (zz)

Wnioski o przyznanie na 
rok 2018 stypendiów 

sportowych dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki 
sportowe we współzawodni-
ctwie międzynarodowym lub 
krajowym należy składać do 30 
listopada br.

Stypendia zostaną przy-
znane na podstawie uchwały 
nr XXXIX/253/2014 Rady 
Miasta Imielin z 26 lutego 
2014 roku w sprawie szcze-
gółowych zasad i trybu przy-
znawania i pozbawiania sty-
pendiów sportowych Miasta 
Imielin.

O stypendium mogą się 
ubiegać mieszkańcy Imielina, 

którzy nie ukończyli 25 roku 
życia i spełnią kryteria okre-
ślone w wyżej wymienionej 
uchwale. W załącznikach do 
niej znajduje się wykaz dyscy-
plin sportowych oraz zasady i 
tryb przyznawania i pozbawia-
nia stypendiów sportowych. 
Stypendium na 2018 rok jest 
przyznawane na podstawie 
wyników sportowych uzyska-
nych w roku poprzedzającym 
rok przyznania stypendium (tj. 
z 2017 roku).

Druk wniosku dostępny jest 
na stronie www.imielin.pl. 
Bliższych informacji udziela 
Referat EZKS (pok. 34 lub 36) 
telefon 32 22 54 136. (um)

Przyznano stypendia naukowe

Wnioski na stypendia sportowe

280 pieców do wymiany

Poprawieniu układu ko-
munikacyjnego na ul. M. 

Dąbrowskiej (w pobliżu SP nr 
2) służy projekt opracowany 
przez Biuro Inżynierskie MK 
z Oświęcimia kosztem ponad 
31 tys. zł. Planuje się, że rea-
lizacja tej inwestycji nastąpi w 
2018 lub 2019 roku. Usprawni 
ona dojazd do szkoły i nowej 
hali sportowej, która w przy-
szłym roku zostanie oddana do 
użytku. 

Wykonany zostanie również 
projekt modernizacji ul. Drzy-
mały - pomiędzy ul. Brata Al-
berta a Dobrą, aby docelowo po-
prawić komunikację w związku 
z uruchomieniem nowej remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Koszt projektu to 26 tys. zł. (zz)

Projekty 
drogowe
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Imielińskie przedszkole w ra-
mach społecznej kampanii 

„Cała Polska czyta dzieciom” rea-
lizuje własny program czytelniczy. 
Dzieci mogą skorzystać z biblio-
teczki znajdującej się w holu, tym 
samym uczą się, jak należy korzy-
stać z książek, odpowiedzialności 
i sumienności, gdyż wypożyczo-
ną książkę należy do biblioteczki 
zwrócić. Wszystko odbywa się 
pod okiem rodziców i opiekunów.

W ramach spotkań z książ-
ką nauczycielki we wszystkich 
grupach codziennie w trakcie 
poobiedniego odpoczynku lub w 
porze porannej czytają dzieciom 
bajki. Do akcji angażują również 
rodziców, a także babcie i dziad-
ków przedszkolaków i uczniów 
SP nr 1, którzy raz w tygodniu 
odwiedzają przedszkolaków.

Od początku tego roku szkol-

nego wielu rodziców oraz bli-
skich pojawiło się w przedszkolu, 
aby przyczynić się do rozwoju 
akcji czytelniczej. Jedną z takich 
osób był Maciej Łukaszczyk - ta-
ta Martynki z grupy „Smerfy”. 
Dzieciom te spotkania przynoszą 
wiele radości. Jest to zawsze czas 
bardzo mile i pożytecznie spę-
dzony, za co przedszkole dziękuje 
wszystkim rodzicom!

Akcja „Cała Polska czyta dzie-
ciom” to kampania społeczna 
rozpoczęta w czerwcu 2001 przez 
Fundację „ABCXXI”. Jej celem 
jest propagowanie codzienne-
go czytania dzieciom. Nie do 
przecenienia jest rola, jaką w 
wychowaniu i rozwoju człowie-
ka, i to już od najmłodszych lat, 
odgrywa kontakt z książką, roz-
wijając wrażliwość i wpływając 
na rozwój intelektualny młodego 

Dzieci z pięciu grup zostały 27 
października uroczyście pa-

sowane na przedszkolaka. Boha-
terami spotkania byli najmłodsi z 
grup „Biedronki”, „Jeżyki”, „Żab-
ki” i „Pszczółki” oraz nowoprzy-
jęte dzieci z grupy „Kotki”.

Najpierw kandydaci na przed-
szkolaków zaprezentowali pro-
gram artystyczny, który przygo-
towali pod kierunkiem swoich 
nauczycielek. Wystąpili w uro-
czystych strojach, z emblematami 
swoich grup. Wykazali się przy 
tym zdobytymi już umiejętnoś-
ciami, wiedzą i odwagą – musieli 
bowiem odpowiedzieć na pytania 
z zaczarowanych balonów, któ-
re przebijane pękały z głośnych 
hukiem. Pytania dotyczyły życia 
i zwyczajów panujących w przed-
szkolu.Tenis, gimnastyka, szachy i 

piłka nożna to dyscypliny, w 
których w ostatnich tygodniach 
uczniowie SP nr 1 odnosili sukce-
sy sportowe.

21 października Bartłomiej 
Pruciak – uczeń klasy II gimna-
zjum, na co dzień trenujący w 

Akademii Sportu i Rekreacji, po 
raz drugi został zwycięzcą turnie-
ju tenisa zorganizowanego przez 
MOSiR Katowice. Bartek odnosił 
sukcesy sportowe już w ubiegłym 
roku szkolnym, gdy  zdobywał 
laury w zawodach pływackich w 
stylu grzbietowym i dowolnym.

3 listopada w DK Sokolnia 
odbył się Powiatowy Turniej Sza-
chowy Szkół Podstawowych rocz-
ników 2005 i młodszych. Organi-
zatorem była SP nr 2 w Imielinie. 
Jako gospodarze przystępowali 
do zawodów w roli murowanych 
faworytów i z niej wywiązali się 
bez zarzutu. Drużyna w składzie: 
Wojciech Maślanka, Przemysław 
Myszor, Piotr Banaczyk oraz Mal-
wina Pioskowik pokonała wszyst-
kich przeciwników i bezapelacyj-
nie zajęła pierwsze miejsce.

Mocną pozycję potwierdzili 
8 listopada w Mikołowie, gdzie 
zajęli II miejsce. W Mikołowie 
wystąpili w składzie: Przemy-
sław Myszor, Wojciech Maślanka, 
Łukasz Rapacz i Alicja Rodzyn. 
Kolejnymi rozgrywkami szacho-
wymi będzie Międzygminna Liga 
Szachowa. (an)

Przedszkole promuje czytanie

Szkolni mistrzowie  
Dominika Szala, Wiktoria 

Orzeł i Wiktoria Pilszczek (na 
zdjęciu), uczennice klasy II gim-
nazjum, ćwiczą gimnastykę arty-
styczną. Zdobyły 1 miejsca pod-
czas II Ogólnopolskiego Turnieju 
Grup Rekreacyjnych Gracja Cup, 
który odbył się w październiku w 
Łodzi. Dziewczyny są podopiecz-
nymi UKS „Energia” Imielin.

Szymon Ficek, Jakub Przy-
byłek, Dominika Górecka i 
Maksymilian Klisz zwyciężyli 
w Powiatowym Turnieju Sza-
chowym, który 30 październi-
ka zorganizowany został przez 
Szkołę Podstawową nr 1 w Bie-
runiu. Taki sam sukces młodzi 
szachiści odnieśli w zawodach 
rejonowych i przygotowują się 
do etapu wojewódzkiego.

Siódmoklasiści z klasy VII a 
(czyli sportowej) zwyciężyli w 
szkolnym turnieju, w którym ry-
walizowali ze starszymi od siebie 
uczniami gimnazjum. Rozgryw-
ki odbyły się 25 października w 
imielińskiej hali widowiskowo-
sportowej. (sp)

słuchacza i czytelnika. Czytanie 
dzieciom przynosi wiele korzy-
ści, między innymi powoduje 
zwiększenie zasobu słownictwa 
czynnego i biernego, wzrost wie-
dzy ogólnej, rozwój wyobraźni i 
poczucia humoru, poprawia re-
lacje pomiędzy uczniami i wiele 
innych. (rp)

Punktem kulminacyjnym spot-
kania było uroczyste ślubowanie. 
Po wygłoszeniu przez dzieci 
przyrzeczenia dyrektorka Renata 
Prus  dokonała pasowania każde-
go dziecka, używając magiczne-
go ołówka. Potem otrzymały one 
dyplom poświadczający przyna-
leżność do grona przedszkolaków 
oraz skromny upominek.

Uroczystość ta stanowiła 
zakończenie procesu adaptacji 
dzieci do warunków i zasad 
panujących w przedszkolu. Na 
zakończenie dzieci otrzymały 
słodki poczęstunku i pozowa-
ły do pamiątkowych zdjęć w 
odblaskowych kamizelkach, 
które zakupił z tej okazji Urząd 
Miasta. Dzięki nim będą mo-
gły bezpiecznie uczestniczyć w 
spacerach i wycieczkach. (kw)

Szachowi 
mistrzowie

Pasowanie na przedszkolaka
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Polski Związek Emerytów i 
Rencistów w Imielinie świę-

tował złoty jubileusz – 50-lecia 
działalności na terenie Imielina. 
Obchody jubileuszu połączono 
z corocznym Dniem Seniora. 
Rozpoczęła je uroczysta msza 
w kościele Matki Boskiej Szka-
plerznej. Wzięła w niej udział 
również najstarsza członkini 
koła - 96 letnia Maria Tomala, 
której po mszy prezes Bernard 
Stolorz wręczył Złotą Odznakę 

25 października uczniowie z 
SP nr 2 odwiedzili podopiecz-
nych Domu Opieki w Imielinie. 
Swoimi umiejętnościami re-
cytatorskimi, wokalnymi i in-
strumentalnymi pochwaliły się 
„Nutki”, dzieci ze świetlicy oraz 
trzecio-, czwarto- i piątoklasiści.

Mimo przenikliwego i 
zimnego wiatru kil-

kuset mieszkańców Imielina 
zgromadziło się na rynku pod 
pomnikiem, by uczcić tego-
roczne Święto Niepodległo-
ści. Miejskie Centrum Kultu-
ry przygotowało na ten dzień 
dla dzieci sto wiatraczków w 
narodowych barwach (ale i 
tak zabrakło dla wszystkich). 
Z okazji 220-lecia powstania 
„Pieśni Legionów Polskich we 
Włoszech” rozdano tekst hym-
nu, zachęcając do odśpiewania 

Święto Niepodległości

Honorową PZEiR. Podczas oko-
licznościowego spotkania „U 
Knopka” odznaczenia otrzymali 
Otylia Hantulik (Złotą Odzna-
kę) i Ryszard Klein (Dużą Złotą 
Odznakę Honorową). Natomiast 
Maria Gaweł, Maria Kosma, 
Genowefa Wieczorek, Ilona 
Pacwa, Gertruda Osoba, Urszu-
la Pawlas i Ryszard Klein czyli 
aktualny zarząd został uhonoro-
wany pamiątkowymi dyploma-
mi za działalność na rzecz koła. 

Dyplomy wraz z prezesem wrę-
czali: burmistrz Jan Chwiędacz 
i przewodniczący Rady Miasta 
Tomasz Lamik.

Specjalne podziękowania 
skierował burmistrz do Ber-
narda Stolorza, wieloletniego 
prezesa koła, który tę funkcję 
sprawował przez 22 lata. Wszy-
scy członkowie kola otrzymali 
z Urzędu Miasta nowo wydane 
zestawy kartek okolicznościo-
wych z widokami miasta. (da)

Pół wieku emerytów

Seniorzy otrzymali karty 
okolicznościowe wykonane 
przez zespół świetlicowy oraz 
ciasto upieczone przez Jolantę 
Rogalską – babcię trzeciokla-
sistki, Kingi Kotarby. To było 
miłe i wzruszajace spotkanie. 
(an)

Uczniowie u seniorów

z orkiestrą czterech zwrotek. 
Po hymnie delegacje imie-

lińskich szkół, przedszkola i 
władz miasta złożyły kwiaty 
pod pomnikiem, przy którym 
honorowe warty zaciągnęli 
strażacy i harcerze. Następnie 
z krótkim koncertem polskich 
pieśni wystąpiła Imielińska 
Orkiestra Dęta pod dyrekcją 
Andrzeja Króla. 

Jednymi z mieszkańców, 
którzy pojawili się na rynku, 
byli Michał Pielorz z żoną Bea-
tą i córką Krystyną. – Przyszli-

śmy na ten patriotyczny kon-
cert, by pokazać dzieciom, że 
to jest nasze narodowe święto. 
Jesteśmy tu co roku – powie-
dział pan Michał. Edyta Stol-
orz z córką Julią towarzyszyła 
mężowi, który tego dnia grał w 
orkiestrze.

Na zakończenie orkiestra 
odegrała „Pierwszą brygadę” i 
marszowym krokiem przedefi-
lowała przed zgromadzonymi, 
a burmistrz Jan Chwiędacz za-
prosił obecnych na poczęstunek 
do biblioteki. (zz) 
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Dokończenie ze str. 1.

Za sprawą Jerzego Freitaga z 
Imielina dostał się w nasze 

ręce niezwykły dziennik Rein-
holda Suchego, opisujący jego 
przejścia wojenne. Postanowi-
liśmy zainteresować się auto-
rem tych zapisków, gdyż bez 
poznania jego życia, nie byłby 
wiele wart. Mieliśmy szczęście, 
że dobrą pamięcią wykazała 
się siostra owego Holdka (tak 
go nazywała), 92-letnia Teresa, 
która udostępniła nam sporo in-
nych pamiątek po bracie (doku-
menty, fotografie, inne zapiski, 
które z lubością wszędzie spo-
rządzał. Oto plon naszych pene-
tracji.

Rodzice z Bytomia
Rodzicami Reinholda Suche-

go byli: Matylda (ur. 1888) wy-
wodząca się z mieszczańskiej 
rodziny Skrobek w Bytomiu-
Bobrku. Wychowywała się z 
bratem Alojzym i siostrą Mar-
tą. Bytom był w czasie ich mło-
dych lat miastem kwitnącym. 
Na wysokim poziomie uczono 
zarówno w szkołach powszech-
nych jak i średnich. Rodzeń-
stwo Skrobek przeszło przez te 
szkoły, wynosząc z nich znako-
mitą umiejętność posługiwania 
się językiem niemieckim, która 
im później pomagała w życiu. 
Również w domu mówiono po 
niemiecku.

Ojciec Hermann Suchy (ur. 
1885) wywodził się z bytom-
skiej dzielnicy Karb. Z zawodu 
był kolejarzem, pracującym jed-
nak w zarządzie kolei. Dość do-
brze zarabiał. W biurze poznał 
urodziwą Matyldę i poślubił 
jeszcze przed wybuchem I woj-
ny światowej. Otrzymali miesz-
kanie służbowe w Karbiu, więc 
rodzina miała odpowiednie wa-
runki, aby mieć dzieci. Rodziły 
się kolejno: Gertruda (1915), Re-
inhold (1918), Eleonora (1921), 
Klara (1923) i Teresa (1925).

Przeprowadzka do Murcek
W 1922 roku po plebiscy-

cie, kiedy okazało się, że By-
tom znajdzie się po niemie-
ckiej stronie, rodzina Suchych 
przeniosła się do Murcek. Tu 
otrzymała służbowe (wygodne) 
mieszkanie w budynku dwor-
cowym. W nim to ich dzieci 
spędziły szczęśliwe dzieciń-
stwo i młodość. 

Gertruda uczyła się w kato-
wickiej szkole handlowej i zo-
stała później księgową. 

Eleonora kształciła się w 
gimnazjum odzieżowym i po-
tem w tej branży pracowała. 
Poznała chemika Ksawerego 
Wacławczyka z Brzezinki. 
Osiedlili się w Szczecinie, 
gdzie poszli za pracą.

Klara po szkole handlowej 
podjęła pracę w katowickim 
Heliosie.

Najmłodsza Teresa z nakazu 
władz hitlerowskich pracowała 
w IG Farben w Oświęcimiu i 
dopiero po wojnie podjęła pra-
cę zawodową.

Natomiast Reinhold w 1925 
roku poszedł do szkoły po-
wszechnej w Murckach. Trafił 
tam na nauczyciela Koserczy-
ka, który był ogromnie zami-
łowany w harcerstwie. Swoją 
pasją potrafił zarazić uczniów. 
Holdka Suchego też. W drugiej 
drużynie im. płk. Lisa-Kuli 
zdobywał kolejne stopnie od 
zucha do starszego druży-
nowego. Zachowała się jego 
wspaniale prowadzona kroni-
ka działalności tej drużyny. 
Stanowi ona wielką wartość 
historyczną. Z niej cytujemy 
poniższe fragmenty

Równolegle z harcerską za-
bawą Holdek Suchy uczył się 
stolarstwa w Katowicach. Na-
uki tej nie przerwała wojna. W 
tym warsztacie zdobył kwali-
fikacje czeladnicze, a później 
mistrzowskie.

Na froncie 
Dopiero powołanie do Weh-

rmachtu w grudniu 1940 roku 
uniemożliwiło kontynuowanie 
pracy w zawodzie. Co przeży-
wał na wojnie, ukazują osobiste 
zapiski w wojennym dzienni-
ku, którego fragmenty opubli-
kujemy w następnym numerze 
„Kuriera’.

W sierpniu 1943 roku na-
stąpiła przerwa w zapiskach. 
Feldfebel Reinhold Suchy zo-
stał ranny pod Charkowem i 
przewieziono go do lazaretu 
w Pfalzburgu. Zranioną nogę 
leczył do końca wojny. Wtedy 
zrzucił mundur, zdobył papie-
ry, że był robotnikiem przymu-
sowym i na początku 1946 roku 
zjawił się w domu rodzinnym 
w Imielinie.

Gościnny Imielin
Tymczasem we wrześniu 

1939 r. po wkroczeniu hitle-
rowców do Murcek ojciec Her-

mann został zwolniony z kole-
jarskiej służby i skierowany do 
pracy w kopalni „Kosztowy” 
(była taka!). Wypowiedziano 
mu też służbowe kolejarskie 
mieszkanie. Wtedy przygar-
nęła ich rodzina Stolorzów, 
żyjąca obok imielińskiego 
dworca kolejowego na ówczes-
nej Gneisenaustrasse. Tam za-
mieszkał z całą rodziną. Do te-
go właśnie mieszkania wrócił 
z wojny Holdek. 

Żyli razem – rodzice, sio-
stry i on. Wszyscy pracowa-
li. I wtedy podjęli decyzję o 
budowie własnego domu. Na 
Wioskach przy ul. Lipowej 
kupili parcelę i zaczęli powoli 
wznosić dom. Wprowadzili się 
do niego w 1953 roku. W tym 
czasie Reinhold – przez pol-
skie władze przemianowany 
na Antoni – w mysłowickiej 
stolarni poznał Różę (ur. 1928) 
z Szopienic, z którą w 1954 ro-
ku wziął ślub. Zamieszkali w 
bloku w Szopienicach. Tam w 
1957 roku urodziła się ich je-
dyna córka Krystyna. Tam też 
druh drużynowy, majster sto-
larski, feldfebel Wehrmachtu 
zmarł. Było to 22 września 
2003 roku. 

Rodzice też pomarli w Imie-
linie i tam spoczywają. W do-
mu przy ul. Lipowej w Imieli-
nie pozostały trzy niezamężne 
siostry. To one przechowywa-
ły przez lata cenne pamiątki 
rodowe. Na koniec ich straż-
niczką pozostała nasza roz-
mówczyni - pani Teresa.

Dziennik
16 kwietnia 1939 r.
Święcone dla drużyny i gro-

mady odbyło się w naszej mur-
ckowskiej harcówce. Zostali 
zaproszeni: druh podharc-
mistrz Józef Banot (późniejszy 
powojenny dyrektor LO w Bie-
runiu Starym – dop. red.) oraz 
nasz opiekun - druh Lis. Śpie-
waliśmy pieśni harcerskie. 

Po spożyciu święconego 
poszliśmy do sali dworcowej, 
gdzie zastaliśmy naszych rodzi-
ców. Zaprosiliśmy ich na nasz 
program. Składał się on z na-
stępujących występów: wiersz 
„Wielkanoc” zadeklamowany 
przez druha Brudnego, obra-
zek sceniczny odegrany przez 
zuchów w papierowych stro-

jach pt. „Jak Wielka Sobota 
Wielki Post wyganiała”, potem 
druh Jerzy Goik wygłosił mo-
nolog pt. „Wolna godzina”. Na 
koniec grupa harcerzy przed-
stawiła inscenizację „Gdzie 
strumyk płynie zwolna”. Po 
krótkiej przerwie przygrywała 
własna orkiestra, przy której 
odbywała się maleńka zaba-
wa. Czuwaj!

30 kwietnia 1939 r.
Chcemy poczynić jakieś 

przygotowania do obozu let-
niego, więc opodal dworca 
rozbiliśmy namioty, ucząc 
przy tym przyszłych obozowi-
czów stawiać ich. O 7 godz. 
rano wymaszerowano do koś-
cioła wraz z drużyną harcer-
ską z Katowic, która do nas w 
poprzedni dzień przybyła. Po 
kościele zjedliśmy śniadanie, 
po czym zabawiliśmy się w 
różne gry. 

O godz. 12. otrzymaliśmy 
wiadomość z Lędzin o alar-
mie. Prędko wyruszyliśmy na 
miejsce alarmu, co nam zaję-
ło 2 godz. drogi przez lasy. W 
drodze zaskoczyła nas burza, 
podczas której zmokliśmy do 
suchej nitki. W Lędzinach od-
był się przegląd i zostały nam 
udzielone instrukcje, jak mamy 
zdobywać Stary Bieruń. Były 
dwie drużyny cyklistów i jedna 
piesza. Najbliższym szlakiem 
przez łąki i pola nasza druży-
na szła tyralierą, podczas gdy 
cykliści okrężną drogą jechali 
od Tych i od Imielina.

Cykliści z Imielina dali znać 
ogniem i dymem, że mamy ata-
kować Bieruń. Obliczyliśmy, 
ze wróg ma przewagę liczeb-
ną, więc nasza pomoc cykli-
stom jest potrzebna. W takiej 
liczbie wkroczyliśmy na rynek 
Starego Bierunia, zdobywając 
go. W miejscowej szkole odby-
ło się zakończenie alarmu. 

Wysłano telegram do Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej (sztafetą samolotową) o 
naszych ćwiczeniach. Nasza 
drużyna otrzymała pochwałę 
od druha harcerstwa Lisa za 
sprawne zdobywanie Bieru-
nia. Czuwaj!             

Alojzy Lysko 
i Henryk Ganobis

Jest to fragment nowej książki, 
ktora ukaże się w 2018 roku. 
(red.) 

Część 1. Jak zdobywaliśmy Bieruń Stary 

Rainhold Suchy jako harcerz. 

Dziennik  harcerza i żołnierza
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MIeJSKIe CeNTRUM KULTURY ZAPRASZA

18-19 listopada (sobota, niedziela) VIII Imielin Blues Festival
Imielin Blues Festival organizowany jest od początku przez czołowego polskiego gitarzystę 

bluesowego, mieszkańca Imielina Grzegorza Kapołkę. Pierwszy dzień wypełnią przesłuchania 
konkursowe zgłoszonych do rywalizacji zespołów. Rozpoczną się o godz. 12.00. Późnym popołu-
dniem zostaną ogłoszone wyniki, a o godz. 18:00 rozpocznie się koncert laureatów i zaproszonych 
gości. W sobotę wieczorem, oprócz laureatów, zagrają zespoły: Tandeta Blues Band i „Czarny 
Pies” Leszka Windera. 

Występy gości przewidziane są również w niedzielę wieczorem. Wystąpią  m.in. Duet Sebastian 
Riedel & Sylwester Kramek oraz zespół Easy Rider. Wstęp na przesłuchania konkursowe i koncert 
sobotni jest wolny, natomiast na niedzielny koncert finałowy obowiązują wejściówki w cenie 10 zł 
– już do nabycia w placówkach MCK.

24-26 listopada (sobota, niedziela) - wyjazd do Salzburga
W bogatej ofercie Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie znajduje się również tzw. turystyka 

kulturalna, a więc cieszące się dużym powodzeniem wyjazdy na różne imprezy artystyczne, spek-
takle teatralne, operowe i in. Jedną z form tej turystyki są wycieczki na znane europejskie jarmarki 
adwentowo-świąteczne. W ubiegłych latach chętni mieszkańcy Imielina mogli odwiedzić takie im-
prezy w Wiedniu, Pradze, Dreźnie i Budziszynie, a w tym roku zaplanowano wyjazd do Salzburga 
(Austria).

Salzburg to cudowne położone u stóp Alp miasto Mozarta, który się tam urodził. Miasto na każ-
dym kroku zachwycające architekturą, miejscami związanymi z kulturą przez duże „K”, siedziba 
najbardziej renomowanych światowych festiwali, mekka wszystkich miłośników sztuki, którzy 
zjeżdżają tam z całego globu przez cały rok, bo w Salzburgu zawsze coś ciekawego się dzieje. Jedną 
z atrakcji miasta jest tradycyjny jarmark adwentowo-bożonarodzeniowy, którego początki sięgają 
końca XIII wieku. Odbywa się w scenerii malowniczego zamku Helbrunn i co roku przyciąga gości 
z całego świata. Urozmaicone kramy z tradycyjnym rękodziełem, przytulne kawiarnie i adwentowy 
salon w oranżerii, a także występy zespołów ludowych oraz śpiewanie kolęd wprawią w zachwyt 
każdego.

27 listopada (poniedziałek) - wyjazd do NOSPR
Jest to kolejny wyjazd do siedziby Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach. O 

godz. 20:00 wystąpi tam formacja pod nazwą Zakopower & Atom String Quartet. Na najbardziej 
renomowanej śląskiej scenie muzycznej zagrają właściwie trzy zespoły: wymienione już Atom 
String Quartet i Zakopower oraz trzon Zakopowera, czyli Kapela Sebastiana Karpiela-Bułecki, 
która wzbogacona chórkiem góralek na pewno zadba o odpowiedni, podhalański klimat całego 
wieczoru.

3 grudnia (niedziela) godz. 16.00 
Teatr Komanderów - „Imieniny Św. Mikołaja”

W przeddzień dnia Św. Mikołaja Teatr Komanderów zaprasza do Sokolni wszystkie dzieci i ro-
dziców na bajkę pt. „Imieniny Świętego Mikołaja” w inscenizacji i reżyserii Stanisławy Szczepa-
nik. Jest to wznowienie bardzo ciepłej, świątecznej opowieści, która kilkanaście lat temu miała 
swoją premierę na deskach Sokolni, a od dwóch sezonów jest wznawiana, ciesząc się niezmiennym 
aplauzem najmłodszej widowni. Wstęp wolny.

DK SOKOLNIA 
16 grudnia (sobota) godz. 20.30 
Kabaret „Ani Mru Mru”

Po długich staraniach udało się sprowadzić do Imielina jeden z najlepszych polskich kabaretów 
- „Ani Mru Mru”. Artyści są rozchwytywani i wszystkie terminy mają zajęte na kilka lat do przodu. 
Jednak w połowie grudnia będą występować na Śląsku i zgodzili się zagrać dodatkowy spektakl dla 
imielińskiej publiczności. Ten znakomity zespół powstał we wrześniu 1999 roku w Lublinie, wów-
czas w trochę innym składzie niż obecnie. Skład „Ani Mru Mru” wykrystalizował się ostatecznie 
w roku 2001 i od tego czasu tworzą go: Marcin Wójcik, Michał Wójcik oraz Waldemar Wilkołek. 
Panowie Marcin i Michał nie są ze sobą spokrewnieni, chociaż noszą to samo nazwisko.

Myślimy, że nietypowy przedświąteczny termin miłośnikom dobrej rozrywki nie będzie to prze-
szkadzał i tłumnie przybędą do Sokolni, aby zobaczyć i posłuchać wirtuozów polskiej sceny kaba-
retowej. Wejściówki na spektakl w cenie 30 zł  będą dostępne w placówkach Miejskiego Centrum 
Kultury od 19 listopada (od godz. 17.00 w kasie DK Sokolnia).

DK SOKOLNIA 
17 grudnia (niedziela) godz. 17.00 
XXI Przegląd Młodych Talentów

Przegląd Młodych Talentów tradycyjnie poświęcony jest muzyce klasycznej oraz kolędom. Uzdol-
nioną muzycznie młodzież i dzieci zapraszamy do udziału, który należy zgłosić do 12 grudnia w 
DK Sokolnia, Bibliotece Miejskiej, lub telefonicznie: 32/22-56-092, 530 085 597. (rj)

DK SOKOLNIA 

DK SOKOLNIA 

Aniela Ziobro 7 listopada ob-
chodziła 90 urodziny. Z tej 

okazji odwiedzili ją burmistrz Jan 
Chwiędacz i Tomasz Lamik, prze-
wodniczący Rady Miasta. Złożyli 
życzenia, wręczyli kwiaty i kosz 
upominków.

Jak na taki wiek pani Aniela 
wygląda znakomicie, za bardzo 
nie narzeka, choć – jak mówi - 
trochę już może zdrowie szwan-
kuje, ale w takim wieku to zawsze 
coś dolega. Jej mąż Jan również 
będzie niebawem świętował 
dziewięćdziesiątkę. Urodzinową 
mszę św. w intencji solenizantki 
odprawił w domu proboszcz ks. 
Eugeniusz Mura.

Pani Aniela pracowała naj-
pierw w Hucie Ferrum, a potem 
w imielińskich „Metalach”, a jej 
mąż w KWK Ziemowit. Wycho-

wali czworo dzieci: dwie córki 
- Krystynę i Marię oraz dwóch 
synów – Stanisława i Jerzego. 
Mają czternaścioro wnucząt i 
trzynaścioro prawnucząt.

Napracowała się dużo w życiu 
– jak mówi – budowali dom, w 
którym teraz mieszka wraz z cór-
ką Marią. Mieli też gospodarkę, 
więc było co robić, do tego praca 
zawodowa i prowadzenie domu.

Teraz - w jesieni życia - pani 
Aniela ma wreszcie wytchnienie 
i spokój. Oboje z mężem, któ-
ry choruje, mają pomoc i opie-
kę swoich najbliższych, którzy 
mieszkają niedaleko. Lubi jesz-
cze popatrzeć na telewizor i roz-
wiązywać krzyżówki, a kiedyś 
dużo czytała, ale wzrok słabszy, 
więc coraz mniej jest już tego 
czytania. (da)

ilu nas będzie występować prze-
ciwko wydobyciu, zależeć będzie 
powodzenie naszych działań 
– dodała.

Cztery sytuacje, w których Re-
gionalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska (RDOŚ) może odmówić 
wydania decyzji środowiskowej, 
omówił Robert Wawręty z To-
warzystwa Na Rzecz Ziemi. I 
zauważył, że mieszkańcy muszą 
próbować zrobić wszystko, aby 
doprowadzić do odmowy, gdyż 
decyzja środowiskowa jest pod-
stawą do wydania kopalni kon-
cesji. Pierwsza sytuacja to nega-
tywne oddziaływanie na Obszar 
Natura 2000 (ale taki tu nie wy-
stępuje), druga - niezgodność z 
planami zagospodarowania prze-
strzennego miasta, trzecia - to 
negatywny wpływ na stan wód, a  
czwarta zachodzi wówczas, gdy 
RDOŚ sama zaproponuje inwe-
storowi alternatywne rozwiąza-
nie w zakresie eksploatacji.

Poradził, aby w konsultacjach 
w sprawie realizacji tego przed-

sięwzięcia wzięło udział jak naj-
więcej mieszkańców (właścicieli 
nieruchomości na terenie Imieli-
na) i by złożyli oni swoje uwagi.

Nawiązując do tego bur-
mistrz poinformował, że jedną 
z form wspólnego działania jest 
podpisanie protestu. Już przed 
spotkaniem ustawiła się długa 
kolejka chętnych do złożenia 
swego podpisu. Natomiast pod-
pisy zbierane były również póź-
niej. Do tej pory pod protestem 
podpisało się ponad 550 osób.

W dyskusji, podczas której 
głos zabierali mieszkańcy zwra-
cano uwagę na różne sprawy 
– takie jak opracowanie niezależ-
nego Raportu oddziaływania na 
środowisko, wsparcie ze strony 
powiatu dla działań gminy, prze-
prowadzanie referendum, usu-
wanie szkód górniczych, treści 
protestu, sposobu zablokowania 
eksploatacji, zagrożeniu zdrowia 
i życia w związku z planowanym 
wydobyciem węgla, jego wpły-
wu na rozwój (a raczej zatrzyma-
nie rozwoju) miasta. (zz)

90. urodziny

Dokończenie ze str. 1.

Mieszkańcy są przeciw
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 Witamy we wspólnocie 
Dzieci ochrzczone 14 października w imielińskim kościele

Aaron Marcin Samek urodzony 25 sierpnia 
Syn Marcina i Anny
Chrzestni: Olaf Samek i Marlena Samek

Ministranci imielińscy to nie tylko 
młodzi chłopcy, którzy wiernie i z 

zaangażowaniem pełnią służbę przy oł-
tarzu, ale również dobrzy sportowcy, co 
pokazali podczas ministranckiego tur-
nieju dekanalnego, wygrywając w gru-
pie obejmującej roczniki 1998-2001.

Ministranckie turnieje w poszcze-
gólnych dekanatach rozgrywane są po 

Trójka zawodników ze Skat Klubu 
Sokół Imielin - Janusz Stęchły, Je-

rzy Saternus i Henryk Hozakowski (na 
zdjęciu) - wzięła udział w mistrzostwach 
Europy w skacie sportowym. Odbyły się 
one w Wiśle między 6 a 15 października.

Polska ekipa wywalczyła na tych za-
wodach tytuł wicemistrzowski (pierw-

 

Młodzi piłkarze z LKS Pogoń Imie-
lin (roczniki 2006 i 2007) wygra-

li powiatowe kwalifikacje i awansowali 
do finału wojewódzkiego turnieju Tym-
barku „Z podwórka na stadion”.  Na co 
dzień trenują w klubie, a w turnieju re-
prezentowali Szkołę Podstawową nr 2 w 
Imielinie im. kard. S. Wyszyńskiego.

Turniej kwalifikacyjny odbył się 20 
października w Chełmie Śl. Jego for-
muła przywidywała podział na 2 grupy, 
których zwycięzcy rozgrywali mecz o 
awans do finału wojewódzkiego. Imie-
lińscy piłkarze trafili do grupy A wraz 
z ze zespołami z Lędzin, Kopciowic i 
Bojszów.

W kolejnych meczach pokonali ró-
wieśników z Bojszów (7:0), Kopciowic 
(12:0) i zremisowali (1:1) z Lędzinami. 
Dzięki lepszemu stosunkowi bramek za-
jęli pierwsze miejsce i w finale zwycię-
żyli z zespołem z Bierunia (3:0).

Imielińską drużynę reprezentowali: 
Wojciech Bęben (bramkarz), Maksymi-
lian Kroczek (kapitan), Filip Róg, Igor 
Rogowski, Mateusz Lenart, Kamil Ha-
poniuk, Michał Marszałek, Antoni Fi-
cek, Michał Pacwa i Kacper Doliński.

Trenerem był Łukasz Stęchły, a wycho-
wawcą w SP nr 2 Marek Piłka. Finały wo-
jewódzkie zostaną rozegrane na przełomie 
marca i kwietnia przyszłego roku. (zz)

to, by wyłonić 
najlepszych na 
turniej archidie-
cezjalny.

Tegoroczny mi-
nistrancki turniej 
piłkarski dekana-
tu Lędziny odbył 
się 21 październi-
ka w hali sporto-
wej chełmskiego 
gimnazjum. Do 
rywalizacji sta-
nęło kilkanaście 
drużyn. W gru-
pie chłopaków z 

roczników 2005-2008 najlepsi okazali 
się ministranci z parafii św. Klemensa 
w Lędzinach. Natomiast w drużynach 
z roczniaków 2002-2004 przodowali 
chłopcy z parafii Trójcy Przenajświęt-
szej z Chełmu Śl. Drużyny do turnieju 
przygotowali wikarzy z parafii deka-
natu, którzy opiekują się ministranta-
mi. (da)

sze miejsce zajęły Niemcy, a trzecie 
Belgia). Natomiast indywidualnie nasi 
zawodnicy zajęli następujące miejsca: 
Janusz Stęchły 102. (nagrał 15761 pkt.), 
Jerzy Saternus 325. (nagrał 13772 pkt.), a 
Henryk Hozakowski 526. (nagrał 11200 
pkt.) W zmaganiach uczestniczyło 619 
zawodników - w tym 63 kobiety.

Zawody miały charakter otwarty, dla-
tego oprócz ekip europejskich wzięły 
w nich udział zawodnicy z Argentyny, 
Brazylii, Chile, Paragwaju, Urugwaju, 
USA, Kanady, RPA, Namibii czy Au-
stralii.

- Uczestnicy mistrzostw Europy byli 
mile zaskoczeni profesjonalną orga-
nizacją i byli pod wrażeniem tego, co 
zobaczyli na gali zakończenia XX Mi-
strzostw Europy 2017 w Wiśle – relacjo-
nują imielińscy zawodnicy.

Organizatorami imprezy byli: Polski 
Związek Skata oraz Światowa Federacja 
Skata Sportowego ISPA World. (zz)

Międzynarodowy skat

Ministranci na boiskuZ podwórka na stadion

Klara Laura Dominiak urodzona 8 sierpnia
córka  Artura i Izabeli 
chrzestni: Tomasz Kaiser i Hanna Pisarska 

Magdalena Julia Jamrozowicz urodzona 16 sierpnia
córka Sebastiana i Bernadety 
chrzestni: Daniel Jamrozowicz i Patrycja Cepa

Łukasz Robert Morcinek urodzony 25 sierpnia
syn Roberta i Aleksandry 
chrzestni: Tomasz Morcinek i Klaudia Wawrzenczak 


