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Imielin w metropolii(?)
Prezydent Andrzej Duda            

4 kwietnia w Katowicach 
podpisał ustawę o związku me-
tropolitalnym w województwie 
ślaskim. - Zostaliśmy zapro-
szeni do udziału w nim przez 
Górnośląski Związek Metropo-
litalny (GZM), który pełni rolę 
organizatora przyszłej metropolii 
– powiedział nam burmistrz Jan 
Chwiędacz. – Początkowo miał 
to być związek około trzydziestu 
miast, które łączy położenie geo-
graficzne, komunikacja, zago-
spodarowanie przestrzenne. Dziś 
jest otwarty na inne gminy - rów-
nież wiejskie i może liczyć około 
czterdziestu gmin – np. także te, 
na terenie których znajduje się 
lotnisko w Pyrzowicach. Ma to 
związek z planowanym połącze-
niem lotniska z Katowicami linią 
kolejową – dodaje burmistrz.

Uchwały w sprawie przystą-
pienia do metropolii podejmą 
gminy do 15 maja br. Poprzedzą 
je konsultacje z mieszkańcami. 
Będą miały w każdej gminie for-
mę ankiety, w której mieszkańcy 
odpowiedzą na pytanie, czy są 
za wejściem ich miasta w skład 
związku metropolitalnego. W 
Imielinie konsultacje odbędą się 
prawdopodobnie w drugiej poło-
wie kwietnia, a ankieta zostanie 
ogłoszona na stronie internetowej 
www.imielin.pl. O terminach 
zdecydują radni na nadzwyczaj-
nej sesji, która planowana jest na 
11 kwietnia. 

Jakie będą korzyści Imielina 
z bycia w związku? – Metropo-
lia będzie co roku dysponowała 
około 300 mln zł. Pieniądze te 
nie uszczuplą budżetu naszego 
miasta, ale będą pochodziły z bu-
dżetu państwa (to 5-procentowy 
udział w podatku dochodowym 
od osób fizycznych). Przezna-
czone zostaną na rozwój trans-
portu publicznego, budowę dróg 
w aglomeracji i inne inwestycje, 
które mają służyć mieszkańcom 
regionu – wyjaśnia burmistrz 
Imielina. 

J. Chwiędacz zwraca uwagę 
na bliskość miast położonych w 
uprzemysłowionej części woje-
wództwa śląskiego i na brak orga-
nu, który do tej pory umożliwiał-
by rozwiązywanie wspólnych 
problemów. Tę lukę ma wypełnić 
związek metropolitalny. 

- Pozwoli on na ściślejszą 
współpracę miast przy finanso-
wym wsparciu z budżetu państwa. 
Korzyści odczują mieszkańcy 
regionu. Jestem przekonana, że 
dzięki ustawie metropolitalnej 
zyskamy m.in. w sferze gospodar-

czej, kulturalnej, naukowej, czy 
turystycznej i rekreacyjnej, zna-
cząco przyspieszając upowszech-
nianie innowacji i wprowadzanie 
korzystnych zmian. Patrząc na po-
dobne rozwiązania w Europie wi-
dzimy, jakie efekty przynoszą one 
społecznościom lokalnym. Chce-
my iść w tym samym kierunku co 
na przykład Zagłębie Ruhry – mó-
wi prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik, która jest również 
przewodniczącą Zarządu GZM.

Co będzie należało do zadań 
metropolii? To kształtowanie ła-

du przestrzennego, 
rozwój społeczny i 
gospodarczy metro-
polii, planowanie, 
koordynacja, integra-
cja oraz rozwój pub-
licznego transportu 
zbiorowego, w tym 
transportu drogowe-
go, kolejowego oraz 
innego transportu 
szynowego, a także 
zrównoważonej mo-
bilności miejskiej, 
metropolitalne prze-
wozy pasażerskie; 
współdziałanie w 
ustalaniu przebie-
gu dróg krajowych 
i wojewódzkich na 

stronie internetowej GZM.
Każda gmina będzie miała 

wpływ na decyzje metropolii, po-
dział i wykorzystanie pieniędzy 
i zadania realizowane przez nią. 
Organami związku będą: zgro-
madzenie czyli organ stanowiący 
i kontrolny, złożony z delegatów 
gmin (po jednym z każdej gminy) 
oraz zarząd – organ wykonawczy, 
wykonujący swoje zadania przy 
pomocy urzędu metropolitalne-
go.

Zgromadzenie Związku 
uchwali jego statut, budżet oraz 
dokona wyboru zarządu. Do je-
go kompetencji należeć będzie 
uchwalanie strategii rozwoju oraz 
ramowego studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego związku. 
Zgromadzenie tworzyć będzie 
nowe jednostki organizacyjne 
metropolii.

Zasady działania zarządu, w 
skład którego wejdzie 5 człon-
ków, określi statut związku. Do 
jego zadań należeć będzie m.in. 
wykonanie budżetu związku 
metropolitalnego oraz kierowa-
nie i koordynowanie działalności 
związku i jego jednostek organi-
zacyjnych. (zz)

O konsultacjach przed przystą-
pieniem do metropolii piszemy na 
stronie 2.

Prawdopodobny zasięg przyszłego Związku Metropolitalnego.
terenie metropolii, wreszcie jej 
promocja.

Związek będzie także reali-
zować zadania wykraczające 
poza jedną gminę, powoływany 
jest bowiem dla rozwiązywa-
nia ponadlokalnych problemów. 
Wspólne przedsięwzięcia dadzą 
także możliwość oszczędności. 
Już teraz gminy Górnośląskiego 
Związku Metropolitalnego dzięki 
np. hurtowym zakupom energii 
elektrycznej oszczędzają kilkana-
ście milionów złotych rocznie w 
swoich budżetach. Takich działań 
może być więcej – czytamy na 
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PORADY PRAWNE

DYŻURY RADNYCH
8 maja (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta w godz. 

1600-1700 dyżurują radni: Jan Jurecki, Barbara Orzeł i Krzysz-
tof Hochuł. (um)

4 marca strażacy usuwali martwą sarnę z ul. Nowozachęty.
5 i 8 marca paliła się trawa na ul. Wandy.
15 marca strażacy zostali wezwani do kolizji drogowej na ul. Sapety, 

gdzie jeden z samochodów uderzył w słup telefoniczny.
20 marca strażacy usuwali pochylone drzewa nad jezdnią na ul. Sa-

telickiej. 
21 marca wybuchł pożar trawy na ul. Satelickiej (przy auto-

stradzie A-4).
22 marca strażacy zostali wezwani do wycieku gazu ziemnego przy 

ul. Maratońskiej.
24 marca strażacy interweniowali po wypadku samochodo-

wym na ul. Imielińskiej. Kierująca samochodem osobowym ude-
rzyła w tył samochodu dostawczego, który zatrzymał się przed 
pasami dla pieszych.

25 marca strażacy gasili pożar sadzy w kominie domu jednorodzin-
nego przy ul. Sikorskiego.

27 marca paliła się trawa przy ul. Wandy.
31 marca strażacy interweniowali po wypadku motocyklisty i sa-

mochodu osobowego na ul. Hallera. (osp)

6 marca zgłoszono policji, że na ul. Dunikowskiego w rejonie skle-
pu Groszek, na przełomie lipca i sierpnia ub. r. z wózka dziecięcego 
skradziono telefon komórkowy Samsung Galaxy.

26 marca na ul. Ściegiennego policjanci zatrzymali 29-letniego 
mieszkańca Bierunia, który kierował skodą w stanie nietrzeźwości 
(wynik badania 3,51 promila) i spowodował kolizję drogową.

31 marca na ul. Hallera doszło do tragicznego wypadku z udziałem 
motocyklisty. Okoliczności wypadku wyjaśniają śledczy z Bierunia 
pod nadzorem mysłowickiej prokuratury. Ze wstępnych ustaleń po-
licjantów wynika, że ok. godz. 17.30 kierujący oplem zafirą 61-letni 
mieszkaniec Imielina wykonując manewr skrętu w lewo, nie udzie-
lił pierwszeństwa kierującemu motocyklem Honda, który jechał ul. 
Hallera w kierunku ul. Św. Brata Alberta, w wyniku czego doszło 
do zderzenia pojazdów. Motocyklem kierował 21-letni mieszkaniec 
Imielina, który zmarł w wyniku doznanych obrażeń, pomimo pro-
wadzonej na miejscu reanimacji. Kierowca samochodu osobowego 
nie odniósł żadnych obrażeń. Bieruńscy policjanci wyjaśniają szcze-
gółowe okoliczności tego tragicznego wypadku.

Policja apeluje do kierowców o ostrożność i rozwagę. Rozpoczął 
się sezon motocyklowy. Pamiętajmy o tym i dbajmy o bezpieczeń-
stwo swoje i innych uczestników ruchu. Przestrzegajmy też jazdy z 
dozwoloną prędkością. (kpp)

ZAPROSZENIE
   Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Imielina 
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na 
spotkanie, które odbędzie się 20 kwietnia (czwartek) 
o godz. 19:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Miej-
skiej w Imielinie.
    Tematy spotkania:
1. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumen-
ckich - wykład mec. Pawła Szajdaka.
2. Pozyskiwanie środków na zakup: kredyty inwe-
stycyjne, leasing, maszyny, urządzenia, sprzęt, sa-
mochody (także import), pożyczka ekspresowa „Bi-
znes” (uproszczona rachunkowość).
3. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.

Przełom zimy i wiosny to 
okres, w którym wyraźnie 

wzrasta liczba pożarów traw na 
łąkach i nieużytkach rolnych. 
Spowodowane jest to wypala-
niem suchych traw i pozostałości 
roślinnych. Obszary zeszłorocz-
nej wysuszonej roślinności są 
doskonałym materiałem palnym, 
co w połączeniu z nieodpowie-
dzialnością ludzi skutkuje gwał-
townym wzrostem pożarów. Za 
większość pożarów traw odpo-
wiedzialny jest człowiek. Nieste-
ty, wśród wielu ludzi nadal panuje 
przekonanie, że spalenie suchej 
trawy użyźni w sposób natural-
ny glebę, co spowoduje szybszy 
i bujniejszy wzrost młodej trawy, 
a tym samym przyniesie korzyści 
ekonomiczne.

Pożary traw są niebezpieczne 
dla życia i zdrowia ludzi. Za-
grażają lasom, domom i zabu-
dowaniom gospodarczym, bez-
powrotnie niszczą faunę i florę. 
Prędkość rozprzestrzeniania się 
pożaru może wynosić ponad 
20 km/h. Szybki bieg to prawie 
19 km/h - tak więc człowiek nie 
ma szans uciec przed ogniem. 
W rozprzestrzenianiu ognia po-
maga także wiatr. W przypadku 
dużej prędkości wiatru i nagłej 
zmiany kierunku, pożary bar-
dzo często wymykają się spod 
kontroli i przenoszą na pobliskie 
lasy oraz zabudowania. Niejed-

nokrotnie w takich pożarach lu-
dzie tracą dobytek całego życia. 
Występuje również bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i życia 
ludzi oraz zwierząt. Pożary łąk i 
lasów powodują ogromne straty 
materialne.

Pożary traw na nieużytkach, z 
uwagi na ich charakter i zazwy-
czaj duże rozmiary, angażują du-
żą liczbę strażaków i zasobów ra-
towniczych. W 2016 roku średnio 
co 14 minut strażacy wyjeżdżali 
do pożarów traw i nieużytków 
rolnych. Strażacy, zaangażowa-
ni w gaszenie pożarów traw na 
łąkach i nieużytkach, w tym sa-
mym czasie mogą być potrzebni 
do ratowania życia, zdrowia i 
mienia ludzkiego w innym miej-
scu. Może się zdarzyć, że przez 
lekkomyślność ludzi związaną 
z wypalaniem traw nie dojadą 
na czas tam, gdzie są bardzo po-
trzebni.

W 2016 roku w całym kraju 
powstały 36 442 pożary traw 
w których odnotowano 6 ofiar 
śmiertelnych i 81 rannych. Łącz-
nie spłonęło 12 tys. ha traw, łąk i 
nieużytków rolnych.

W tym roku w całym kraju 
doszło już do ponad 8 tys. poża-
rów łąk i nieużytków rolnych. 
Na terenie działania Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Tychach (miasto Ty-
chy i powiat bieruńsko-lędziń-

ski) w roku bieżącym miało już 
miejsce 55 pożarów traw. 

Należy pamiętać, że wypa-
lanie traw jest zabronione na 
podstawie kodeksu wykroczeń, 
który przewiduje za to karę 
grzywny w wysokości nawet do 
5000 zł. Jeśli wypalanie traw 
spowoduje pożar, w którym za-
grożone zostanie mienie lub ży-
cie, można trafić do więzienia 
nawet na 10 lat. (psp)

Wypalanie traw szkodliwe i niebezpieczne!

Trafność znanego powiedze-
nia, że „zaufanie jest dobre, 

ale kontrola jest lepsza“, w życiu 
codziennym jest wręcz niepod-
ważalna. Niby to oczywiste, ale 
zwróćmy uwagę, że jesteśmy tak 
skonstruowani, aby w pierwszej 
kolejności ufać drugiemu czło-
wiekowi. Czy to źle? Nie, wręcz 
odwrotnie. Dobrze, że nawzajem 
sobie ufamy. Nasze życie byłoby 
o wiele trudniejsze, gdybyśmy 
sobie, co do zasady nie ufali. Kto 
by wsiadł do autobusu, nie bę-
dąc pewnym, czy kierowca zna 
trasę, którą chcemy podróżować 
lub czy poprowadzi autobus bez-
piecznie. Na każdym przystanku 
ludzie wypytywaliby kierowcę o 
stan jego zdrowia, jakie ma do-
świadczenie za „kółkiem”. Każdy 
przystanek to po kilka pytań do 
kierowcy od wsiadających pasa-
żerów, a i pasażerowie już jadący 
autobusem pewnie chcieliby od 
kierowcy dodatkowych informa-

cji. Nie wyobrażam sobie, aby lu-
dzie mogli być na tym etapie roz-
woju cywilizacyjnego, gdyby nie 
wzajemne zaufanie. Dzięki temu, 
że z zasady sobie ufamy, istnieje 
wiele możliwości, aby z tego sko-
rzystać. Każdemu z nas pewnie 
przydarzyła się w życiu sytuacja, 
gdy ktoś kiedyś nadużył naszego 
zaufania. Zapewne nie istnieje 
uniwersalny sposób postępowa-
nia, ale czasami można zadać so-
bie kilka pytań, zanim komuś bez-
granicznie zaufamy. 

Przykład pierwszy to zakupy. 
Duży sklep, mnóstwo towarów, 
a my z wózkiem nastawieni na 
prawdziwe zakupy w związku 
z promocjami, wyprzedażami, 
okazjami cenowymi i obniż-
kami, nie zwracamy uwagi na 
szczegóły. Tym szczegółem 
mogą być ceny. Może być tak, 
że promocyjny towar w kasie 
jest droższy, niż wynika to z ce-
ny na półce. Jeśli nie zwrócimy 

na to uwagi, to kupimy towar 
po takiej cenie, jak została uwi-
doczniona na rachunku, który 
otrzymujemy przy kasie. Jeśli 
zwracamy uwagę kasjerce, że 
to inna cena niż objęta promo-
cją, zazwyczaj możemy usły-
szeć wyjaśnienie, że promocyj-
na cena obowiązywała, ale już 
się skończyła i ktoś zapomniał 
zamienić kartkę na cenę aktual-
ną. Możemy się oburzać, że zo-
staliśmy wprowadzeni w błąd, 
ale to nic nie da, bo w sklepach 
montowane są urządzenia, któ-
re łatwo i szybko pozwalają 
sprawdzić cenę zanim dojedzie 
się do kasy. Dlatego, zwłaszcza 
w przypadku zakupu drogich 
towarów objętych promocją, 
warto zweryfikować, czy cena 
jaką zapłaciliśmy, faktycznie 
była promocyjna. O innych 
przykładach za miesiąc.

Dariusz Orzeł 
radca prawny 

Zaufanie jest dobre, ale kontrola lepsza (1)

W związku z wejściem w 
życie ustawy o związku metro-
politalnym w województwie 
śląskim, każda gmina, mająca 
wejść w skład związku, jest zo-
bowiązana do przeprowadzenia 
konsultacji społecznych wśród 
swoich mieszkańców. Celem tych 
konsultacji jest poznanie opinii 
mieszkańców na temat przystą-
pienia gminy, którą zamieszkują 
do związku metropolitalnego.

Mieszkańcy Imielina będą 
mogli odpowiedzieć na nastę-
pujące pytanie: „Czy jest Pani/
Pan za wejściem miasta Imielin 
w skład tworzonego na terenie 
województwa śląskiego związ-
ku metropolitalnego, o którym 
mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z 
dnia 9 marca 2017 r. o związku 
metropolitalnym w wojewódz-
twie śląskim?” (zz)

Konsultacje 
w sprawie metropolii
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Jak złym powietrzem oddycha-
my zimą, pokazały ostatnie 

miesiące, gdy temperatura spa-
dała znacznie poniżej zera. Nie 
tylko Imielin zasnuwały chmury 
duszącego dymu i smogu. Aby 
w przyszłości przeciwdziałać tej 
sytuacji, Urząd Miasta przystępu-
je do programu wymiany pieców. 
W latach 2017-19 będzie można 
uzyskać dopłatę do zamiany sta-
rego pieca (zasypowego) na no-
woczesny z podajnikiem lub na 
gazowy. Zasady wymiany pie-
ców określi regulamin. Tymcza-
sem organizator akcji, którym jest 
Urząd Miasta, chce dowiedzieć 
ilu mieszkańców Imielina jest 
zainteresowanych uczetnictwem 
w programie. W tym celu prosi o 
wypełnienie stosownej deklaracji/
ankiety. Szczegóły poniżej. 

Działania na rzecz poprawy 
jakości powietrza będą polegały 
na likwidacji niskosprawnych 

pieców/kotłów zasypowych bez 
podajników na paliwo stałe (wę-
giel, drewno) i zastąpieniu ich 
kotłami gazowymi lub kotłami 
węglowymi 5 klasy standardów 
emisyjnych. Opracowanie “Pro-
gramu ograniczenia niskiej emisji 
dla Miasta Imielin na lata 2017-
2019”,  zlecono firmie Eko-Team 
Konsulting z Bielska Białej. 

Zamiar przystąpienia miesz-
kańców miasta do udziału w pro-
gramie zadeklarować należy po-
przez złożenie w Urzędzie Mia-
sta deklaracji/ankiety udziału w 
programie ograniczenia niskiej 
emisji. Od ilości i poprawności 
wypełnionych ankiet zależeć 
będzie jakość opracowania, stąd 
prośba o rzetelne ich wypełnie-
nie. Informacje podane w ankie-
cie będą wykorzystane jedynie 
na potrzeby realizacji Programu 
i nie będą wykorzystywane w 
żadnych innych celach. Urząd 

Miasta zachęca mieszkańców 
Imielina do wypełnienia dekla-
racji/ankiety. Deklaracje/ankie-
ty dostępne będą w Urzędzie 
Miasta Imielin, Referat Ochrony 
Środowiska (pok. nr 31, II pię-
tro) oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Imielin pod adre-
sem: www.imielin.pl.

Ankietyzacja na potrzeby pro-
gramu trwać będzie do 28 kwiet-
nia 2017 r. Wypełnione ankiety 
można przesłać również drogą 
elektroniczną na adres srodo-
wisko@imielin.pl lub w wersji 
papierowej składać w Referacie 
Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta Imielin (p. 31, II p). Dodat-
kowych informacji dotyczących 
Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji dla Miasta Imielin, w tym 
ankietyzacji można zasięgnąć w 
Referacie Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Imielin, pok. nr 
31, II p, tel. 32 22 54 123. (zz)

Na marcowej sesji Rady Mia-
sta radni przyjęli 2 uchwały, 

które określają, gdzie w najbliż-
szych latach będą się uczyli ucz-
niowie dotychczasowej szkoły 
podstawowej. Uchwały te wejdą 
w życie w ciągu 14 dni od ich 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego. 

Gimnazjum od 1 września 
2017 roku stanie się ośmioletnią 
szkołą podstawową, jednak do 
pierwszej klasy przyjmie ucz-
niów ze swojego obwodu w roku 
szkolnym 2019/2020 (spis ulic 
należących do obwodów obu 
szkół zamieściliśmy w lutowym 
wydaniu „Kuriera”). 

Od roku szkolnego 2017/2018 
do byłego gimnazjum przy ul. 
Sapety 8 będą również uczęsz-
czać uczniowie obecnych klas 
VI a, VI b, VI c, VI d. Natomiast 

od roku szkolnego 2018/2019 w 
budynku byłego gimnazjum 
będą się uczyć uczniowie obec-
nych klas V a, V b, V c, V d. 
oraz uczniowie obecnych klas 
II a, II c, II d oraz II h. 

- Nie ma rozwiązania, które 
byłoby satysfakcjonujące dla 
wszystkich. Zawsze znajdzie się 
ktoś w danej klasie, kto chciał-
by chodzić do innej szkoły. W 
tej sytuacji nie ma rozwiązań 
idealnych – skomentował te 
uchwały na sesji burmistrz Jan 
Chwiędacz.

Przypominamy, że w ro-
ku szkolnym 2017/2018 i  
2018/2019 dzieci z terenu ca-
łego miasta w klasach pierw-
szych rozpoczną naukę w 
Szkole Podstawowej im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 
przy ul. Karola Miarki 7. (zz)

Do której szkoły 
pójdą uczniowie 

Jeżeli przedmiot opodatkowa-
nia stanowi współwłasność, 

burmistrz jako organ podatko-
wy wymierza podatek w ogólnej 
kwocie i w jednej decyzji, bez wy-
liczenia poszczególnych udzia-
łów. Organ podatkowy nie może 
z urzędu lub na prośbę podatnika 
wystawiać oddzielnych decyzji 
na każdą część współwłasności, 
ponieważ przedmiotem opodat-
kowania jest cała nieruchomość. 
Wobec tego taką samą decyzję, 
na taką samą kwotę doręcza się 
wszystkim współwłaścicielom. 
Zatem obowiązek uiszczania po-
datku ciąży solidarnie na wszyst-
kich współwłaścicielach. W mo-

mencie, kiedy współwłaściciele 
otrzymają decyzję podatkową, to 
wszyscy ponoszą solidarną od-
powiedzialność za zobowiązanie 
z tytułu podatku. Oznacza to, że 
każdy współwłaściciel zobowią-
zany będzie solidarnie do zapła-
cenia podatku, przy czym uisz-
czenie podatku przez jednego z 
nich zwalnia pozostałych z tego 
obowiązku.

W praktyce często jeden współ-
właściciel płaci podatek od nieru-
chomości w pełnej wysokości, a 
następnie współwłaściciele dzielą 
między sobą kwotę podatku na 
podstawie przypadającego im 
udziału we współwłasności. (um)

Od 1 maja wzrosną ceny wody 
i ścieków. Cena za 1m3 ście-

ków wyniesie (z dopłatą miasta)   
8 zł (do końca kwietnia obowiązu-
je cena 7,50 zł), co oznacza pod-
wyżkę o 50 gr. Natomiast za 1m3 

wody zapłacimy 7,80 zł (do końca 
kwietnia jest 7,50 zł),  podwyżka 
wyniesie zatem  30 gr. Bez zmian 
pozostaje opłata abonamentowa, 
która wynosi 11,99 zł. 

- Podwyżka opłaty za ścieki 
związana jest z koniecznością na-
prawy lub wymiany zaworów w 
studniach sieci kanalizacyjnych 
oraz pomp w pompowniach na tej 
sieci, która ma już 10 lat. Przyłą-
czenie w najbliższych 2 latach ko-
lejnych odbiorców do kanalizacji 
spowoduje, że realny koszt oczysz-
czania ścieków będzie niższy. Jest 
to zatem prawdopodobnie ostatnia 
podwyżka ceny ścieków – wyjaś-
nia burmistrz Jan Chwiędacz. 

Natomiast podwyżkę ceny 

Gdy na stronie interneto-
wej www.siezyje.otodom.

pl wpiszemy „Imielin”, okaże 
się, że pod względem bezpie-
czeństwa zajął on 17 miejsce w 
rankingu małych miast z wyni-
kiem 5,74, podczas gdy średnia 
krajowa wyniosła 5,39.

Otodom to serwis zajmujący 
się pośrednictwem w handlu nie-
ruchomościami. Przeprowadził 
on również ankietę wśród miesz-
kańców całej Polski na temat ich 
poczucia bezpieczeństwa. Mieli 
oni ustosunkować się do zdania: 
„Mieszkam w bezpiecznej okoli-
cy i nie boję się wracać do domu 
po zmroku”. Skala odpowiedzi 
zawierała się między 1 a 7, gdy 
1 znaczyło „zupełnie się nie 
zgadzam”, a 7 „w pełni się zga-
dzam”. W ankiecie wzięło udział 
ponad 140 tys. osób. Dało to 
podstawy do ułożenia rankingu 
bezpiecznych i niebezpiecznych 
miast, a nawet ich dzielnic. Na 
wspomnianej stronie zamiesz-
czono informację, które miejsca 
zajęły duże miasta (od 1 do 100), 
mniejsze miasta musimy wpisać 
w wyszukiwarce. 

W opisie rankingu czytamy, 
że nieco pewniej czują się miesz-
kańcy mniejszych miejscowości 
i wsi. Jednocześnie większość 
dużych miast osiągnęła wynik 
poniżej średniej krajowej. We-
dług policji wynika to z faktu, że 
większe miasta zapewniają ano-
nimowość, która jest przyczyną 

większej liczby drobnych prze-
stępstw, takich jak kradzieże. Im 
większa miejscowość, tym więk-
szy niepokój.

Stąd zapewne gdy wpiszemy 
„Mysłowice”, to wyskoczy wy-
nik 4,74 i 83 miejsce w rankingu 
dużych miast, a przy „Lędziny” 
pokazuje się wynik 5,05 i miejsce 
302. Inne miasta z naszego woje-
wództwa (Będzin, Świętochło-
wice, Bytom, Chorzów) też są w 

ogonie rankingu. Spośród dużych 
miast najlepiej wypadł Rzeszów - 
ocena 5,77 i Tarnobrzeg (5,69.)

Poziom poczucia bezpieczeń-
stwa zależy od wielu, czasem 
nieoczywistych, czynników. Dr 
hab. Piotr Jabkowski dowiódł, że 
„silne więzi z lokalną społecz-
nością, przywiązanie do zajmo-
wanej przestrzeni miasta, czy 
też wreszcie schludna i zadbana 
przestrzeń pozytywnie wpływają 

Współwłasność w podatku

Czujemy się bezpiecznie (podobno)

Dopłaty do wymiany pieców 

na poziom poczucia bezpieczeń-
stwa. Nieocenione znaczenie ma-
ją również wszelkie oddolne ini-
cjatywy sąsiedzkie, jak lokalne 
festyny czy zbiórki, które, poza 
wzmacnianiem poczucia bezpie-
czeństwa, zmniejszają przestęp-
czość w okolicy.” 

Z kolei według innych badań 
poczucie bezpieczeństwa zależy 
od oceny pracy policji. Czyli na-
sze przekonanie o skuteczności 
miejscowych policjantów zmniej-
sza lęk przed przestępczością. Co 
ciekawe: poczucie bezpieczeń-
stwa ma się nijak do statystyk po-
licyjnych. Za przykład podaje się 
Sopot, gdzie przestępczość jest 
bardzo duża, a mimo to miesz-

kańcy czują się bezpiecznie. 
W poprawie poczucia bezpie-

czeństwa pomogą proste działa-
nia: uporządkowanie otoczenia, 
doświetlenie okolicy, a przede 
wszystkim - bliższe poznanie się 
z sąsiadami. Warto też zaangażo-
wać się w działania społeczno-
ści lokalnej, dbać o czystość w 
okolicy, a także pamiętać o tak 
banalnych czynnościach jak za-
mykanie i zasłanianie okien po 
zmroku – czytamy w raporcie o 
wynikach ankiety. 

Jak w przypadku każdej staty-
styki, tak i do wyników tej nale-
ży podejść ostrożnie. Natomiast 
warto przemyśleć zamieszczone 
na końcu uwagi. (zz)

Droższa woda i ścieki 
wody tłumaczy wymianą najbar-
dziej awaryjnej sieci wodociągo-
wej, na której są największe stra-
ty wody, a straty wody wlicza się 
do taryfy. Taryfa opłat za wodę 
musi uwzględniać koszty remon-
tów. W roku 2017 i 2018 na ten 
cel wydanych będzie prawie 1,9 
mln zł. Ponad 60% rurociągów 
w mieście jest już wymienionych 
na rury z polietylenu. 

Wymiana wodociągu na ul. 
Brata Alberta (od parkingu przy 
ul.Niemcewicza do przejazdu ko-
lejowego) wraz z wymianą wo-
dociągów na ul. Brzozy i Blusz-
czowej będzie kosztować ponad 
1,1 mln zł. Kolejnym zadaniem 
(za 750 tys. zł) będzie wymiana 
wodociągu na części ul. Wandy 
(od ul. Malczewskiego do ul. 
Sikorskiego), na ul. Sikorskiego 
(od ul. Wandy do ul. Malczew-
skiego z ulicami bocznymi) oraz 
na ul. Koralowej. (zz)

Konsultacje 
w sprawie metropolii
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Najlepsi z Imielina 

Występ Kabaretu pod Wyrwigroszem zgromadził tłumy. Uczniowie szkoły podsta-
wowej w Imielinie razem 

z nauczycielkami po raz kolej-
ny odwiedzili miejscowy Dom 
Opieki. Tym razem z progra-
mem, w którym przypomnieli 
śląską kulturę, tradycję oraz 
gwarę. Przed pensjonariuszami 
zaprezentowali się: Ksawery 
Lewiński z klasy II e, Patrycja 
Szala z III b oraz Jakub Łytko 
z III a. Śląskie piosenki zaśpie-
wały „Gwiazdeczki” pod opie-

Bardzo dobrą znajomością 
lektur szkolnych popisa-

li się uczniowie imielińskiego 
gimnazjum. Konrad Borówka 
z klasy III a, Julia Galas z III 
c i Wiktoria Trebuniak z III b 
zwyciężyli w powiatowym 
konkursie czytelniczym pod 
nazwą „Znawca lektur”. Wzię-
ło w nim udział 9 trzyosobo-
wych drużyn z powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego i Tychów, a 
odbył się w gimnazjum w No-
wym Bieruniu. 

Konkurs sprawdzał znajo-
mość lektur z programu gim-
nazjum. Kolejne miejsca zajęli 
uczniowie z gimnazjum nr 3 w 
Lędzinach i z Bojszów. (zz)

XV Konkurs Poprawnego Sło-
wa przyciągnął do Gimnazjum 
im. Powstańców Śląskich w Imie-
linie najlepszych młodych znaw-
ców polskiej ortografii z powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego, którzy 
musieli zmierzyć się z najeżonym 
ortograficznymi pułapkami dyk-
tandem. „Komuż przyszłoby do 
głowy, że robiąca furorę ludowo-
popkulturowa Cleo oraz przaśna 
grupa „Jarzębina” są kontynuato-
rami pasji Oskara Kolberga? Nie 
chodzi bynajmniej o hollywoodz-
ką statuetkę, lecz Polaka z podra-
domskiej Przysuchy, badacza 
polskiej kultury ludowej, który 
dzięki swej niespożytej pasji po-
wierzył nam spuściznę, niemają-
cą równej w Europie. Zatrważa-
jące są wyniki sondażu Centrum 
Badania Opinii Społecznej, które 
obnażyły niewiarygodną wręcz 
niewdzięczność potomności.” 
Tak brzmi fragment dyktanda, z 
którym zmierzyli się piszący. 

Tu rozwijamy siłę ducha, 
rozumu, podejmujemy 

wyzwania – jak samotna wę-
drówka, spędzenie nocy w le-
sie, czy chociażby postanowie-
nie, że nie będę jeść słodyczy 
– mówi Monika Kocur, która 
prowadzi w Imielinie 5 Druży-
nę Wędrowniczą „Niezgodni”. 
13 marca drużyna obchodziła 
pierwszą rocznicę istnienia. Jak 
na urodziny przystało, był tort 
(upiekła druhna Ela), goście i 
prezenty.  

- Do harcerstwa przyciągają 
mnie ludzie i atmosfera, któ-
ra tu panuje, a także wartości, 
których tu się nauczyłam. Dru-
żyna składa się ze znajomych 
i przyjaciół, dobrze się wśród 
nich czuję. Łączy nas ogień, 
który symbolizuje ciepło ro-
dzinne, braterstwo – dodaje 
drużynowa Monika. Jest peł-
na werwy i zaangażowania, 
rozdziela zadania, gdy trzeba 
przygotować salę na spotkanie, 
ale i sama ustawia stoły i robi 
dekoracje. Dużo mówi, uśmie-
cha się – jest w swoim żywiole, 
widać, jak żyje drużyną, którą 
prowadzi. 

- Byłam kiedyś na obozie 
harcerskim. Spodobało mi się. 
Gdy w gimnazjum, do którego 
wówczas chodziłam, przyszedł 
drużynowy i ogłosił, że będzie 
harcerstwo, to od razu się zgło-
siłam – wspomina Monika. 

- Mnie do harcerstwa przy-
ciągały zabawy, które rozwi-
jały, bo dzięki nim można się 
było dużo nauczyć i pomaga-
ły współgrać w społeczności. 
Przyszedłem do harcerstwa 
dzięki znajomym, ale nawią-
załem również wiele nowych 
znajomości – mówi Mateusz 

Szlachta. – Harcerstwo to był 
sposób na przyjemne spędza-
nie czasu poza szkołą. Poza 
tym można się było wiele do-
wiedzieć, nabyć nowe umie-
jętności - jak używać kompa-
su, jak się odnaleźć w terenie. 
Odbywały się intersujące dla 
młodego człowieka zajęcia, jak 
podchody, czy przygotowanie 
gier terenowych. Warto jest 
przynależeć do takiej społecz-
ności – dodaje Mateusz. 

Harcerze nie tylko dobrze 
się bawią we własnym gronie 
– służą innym poprzez szko-
lenia w klubie ratowniczym, 
pełnią warty, zdobywają przy-
datne umiejętności, doskonalą 
się. - Wspólnie ustalamy cele, 
nic nie jest narzucane – zauwa-
ża Monika. 

Paweł Laufer, zastępca ko-
mendanta hufca Mysłowice, 
wystawia Niezgodnym pozy-
tywną opinię: - To jest młoda 
drużyna, ale bardzo dobrze 
spisali się organizując „harcer-
ski start”, czyli dużą imprezę 
dla wszystkich drużyn z hufca. 
Pytamy podharcmistrza, czym 
dziś można przyciągnąć mło-
dzież do harcerstwa? – Uroz-
maiconymi zajęciami - w tere-
nie, biwakami. Robimy kursy 
pierwszej pomocy, zajęcia 
obronne z technik wojskowych, 
ćwiczymy musztrę. Poprzez 
zdobywanie stopni harcer-
skich młodzież poszerza swoją 
wiedzę – dodaje, a do obec-
nych zwraca się z życzeniami: 
- Niech harcerstwo będzie dla 
was wielką przygodą. 

Spotkanie ma swój wyjąt-
kowy rytuał – począwszy od 
haseł: „Harcerze nie klaszczą, 
tylko biją brawo” – co jest zob-

Roczek Niezgodnych 

5 Drużyna Wędrownicza „Niezgodni” i jej goście. 

razowane rytmicznymi ude-
rzeniami w dłonie, poprzez 
wspólne okrzyki, do zapalania 
świeczek i wypowiadania har-
cerskich marzeń. 

Burmistrz Jan Chwiędacz 
miał w urodzinowym prezencie 
plakietki z nazwą drużyny. Ży-
czył również Niezgodnym, by 
dalej realizowali swoje pasje i 
robili wspaniałe rzeczy, a także 
powiększenia liczebności dru-
żyny. Docenił ich za obecność 
na miejskich uroczystościach 
podkreślając, że są ważną or-
ganizacją. (zz)

Najlepiej napisał go Adam 
Malczewski z gimnazjum w 
Chełmie Śl. II miejsce zajął 
Konrad Borówka, a na trzecim 
miejscu uplasowała się We-
ronika Mazurkiewicz (oboje 
z gimnazjum imielińskiego). 
Laureaci otrzymali nagrody 
w postaci kart upominkowych 
Empiku, pamiątkowe dyplomy, 
a zwycięzca również okazałą 
statuetkę. 

- To bardzo dobry i potrzeb-
ny konkurs, który kształtuje 
świadomość językową mło-
dych ludzi. W czasach chaosu 
językowego budujące jest to, 
że zwycięzca naszej zabawy 
w tak trudnym dyktandzie po-
pełnił tylko kilka błędów – do-
daje Anna Pawlik, polonistka i 
współorganizatorka konkursu.

Patronat nad konkursem ob-
jął burmistrz Jan Chwiędacz, 
który zwycięzcom wręczył na-
grody (gim)

Najlepsi z ortografii 

ką Jadwigi Lis i Magdaleny 
Szymańskiej. Wśród „Gwiaz-
deczek” znalazła się solistka 
Kinga Kotarba, która na gitarze 
zagrała „Kurki trzy”. Śląskie 
tańce zatańczyły „Iskierki” 
przygotowane przez Kamilę 
Stolecką i Joannę Rogalską. 
Pięknie też zaprezentowały się 
dzieci z klasy II e pod opieką 
Iwony Migały. 

Na zakończenie wszyscy 
mieszkańcy Domu Opieki 

otrzymali od dzieci słodkie 
upominki przygotowane przez 
panią Kotarbę, której bardzo 
serdecznie podziękowano. Na-
tomiast dzieci zostały obda-
rowane przez pensjonariuszy 
cukierkami. (da)

Uczniowie w Domu Opieki

Znawcy lektur 
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W imielińskiej bibliotece 
wieczorem 31 marca zja-

wili się uczniowie klas 5. wraz 
z wychowawczyniami: Zofią 
Cichy i Klaudią Prus-Tyrałą. 
Wzięli oni udział w jedynej w 
swojej rodzaju imprezie czytel-
niczej pod nazwą „Noc z Ander-
senem”. Tak jak w poprzednich 
latach uczniowie rozegrali naj-
pierw grę terenową nawiązu-
jącą do baśni Andersena, którą 
wymyślili imielińscy harcerze 
z 5. Drużyny Wędrowniczej 
„Niezgodni”. Podchody zakoń-
czyło uroczyste posadzenie 10. 
już „drzewa Andersena” . 

Po powrocie do biblioteki 
uczniów czekały kolejne atrak-
cje. Moc wrażeń dostarczyły 
warsztaty iluzji bajkowej, póź-
niej można się było sprawdzić 
w konstrukcji robotów, czy po-

Prawie trzysta osób czyli 86 
załóg kamperowych (przy-

czepy i naczepy campingowe) 
spotkało się od 31 marca do 2 
kwietnia na pierwszym wiosen-
nym zlocie w Imielinie. Przy-
bysze z niemal całej Polski 
południowej rozgościli się na 
polu biwakowym nad Zalewem 
Imielińskim.

- Miało być około 20 przy-
czep, a jest nas 86 – poinformo-
wał Tomasz Wolak, komandor 
zlotu. - Niespotykana ilość. 
Jesteśmy po raz pierwszy w 
Imielinie, ale zapewniam, że 
nie ostatni. Jest tu świetnie, 
warunki do biwakowania do-

Dziesiąta Noc z Andersenem

szaleć na symulatorach ruchu. 
Nie zabrakło wspólnych gier 
i zabaw, do których zapraszał 
sam mistrz baśni wraz z towa-
rzyszącą mu Calineczką. W te 
role wcielili się aktorzy Teatru 
Gabi-Art. O północy Andersen 
zaprosił uczestników na słodki 
poczęstunek – okolicznościowy 
tort. Rano każdy biorący udział 
w imprezie otrzymał pamiątko-
wy kubek z logo imprezy. 

Noc z Andersem to projekt 
międzynarodowy, nawiązujący 
do święta książki dziecięcej, 
które obchodzone jest w dniu 
urodzin najsławniejszego auto-
ra baśni, Hansa Christiana An-
dersena. Jednocześnie świętuje 
się ją w wielu bibliotekach na 
całym świecie. Imprezie prze-
wodniczy czeska biblioteka w 
Uherském Hradišti. (bm)

Tak jak w poprzednich latach uczniowie posadzili drzewo.

Kamperowcy w Imielinie
skonałe, no i co najważniejsze 
- wszędzie blisko – dodał.

Przez trzy dni kamperowcy 
bawili się przy muzyce, spo-
tykali przy ognisku, urządzali 
konkursy, śpiewy, rozgrywki 
sportowe. Zwiedzali również 
okolicę - Muzeum Pożarni-
ctwa w Mysłowicach, zamek i 
skansen w Lipowcu, Pszczynę, 
Oświęcim. Robili wyprawy ro-
werowe po Imielinie. 

Bardzo sobie chwalili miasto 
i przyjaznych gospodarzy pola 
biwakowego. Stwierdzili, że 
jest to dobre miejsce i że będą 
częściej zajeżdżać do Imielina. 
(da)

60 prac twórców indywi-
dualnych i 5 prac zbiorowych 
wpłynęło na konkurs Moja 
Wielkanocna Pisanka. - W 
tym roku dzieci postawiły na 
wyobraźnię; w koszyczkach, 
gniazdkach, a nawet w latają-

cym spodku znalazły się wy-
klejane, malowane, batikowane 
i pisane, a nawet zwijane z pa-
pierkowych paseczków jajka i 
wręcz spore jaja. Nie zabrakło 
również tradycyjnych pisanek 
robionych techniką rysunku 

woskiem oraz kraszanek. Tymi 
technikami posłużyli się Jakub 
i Agatka Komanderowie, Jaś 
Marszołek, Victoria Adamidis 
– ocenia wyniki konkursu Ur-
szula Figiel-Szczepka. (zz)

W tym roku nagrody otrzy-
mali:

I  grupa: 3-4 lata
I miejsce Antoni GRZYŚKA, 

II miejsce Karina STOLARZ, 
Oliwia MASNY, III miejsce 
Wojtuś STYZIŃSKI.

II  grupa: 5-6 lat
I miejsce Jagoda STOLARZ 

i Agata KOMANDERA, II 
miejsce Natalia RICHTER, 
Amelka HERMYT, Antonina 
GOCZOŁ, III miejsce Mar-
tynka KOSMALSKA, Filip 
GRZYŚKA.

III  grupa: 7-8 lat
I miejsce: Jakub KOMAN-

DERA, Martyna KUC, II 
miejsce Marta CHRZĄSTEK, 
Michalina KŁYK, III miejsce 

Marta KUREK, Bartosz MA-
ZURKIEWICZ.

IV grupa: 9–10 lat
I miejsce: Kacper SKITEK, 

II miejsce Radek LUBERDA, 
III miejsce Mateusz ZAJĄC, 
Jakub KOSMALA, Magdalena 
BLEWĄSKA.

V grupa: 11–16 lat
I miejsce: Victoria ADAMI-

DIS, Weronika BISTYGA, II 
miejsce Anna KUREK, Alek-
sandra SZOSTKOWSKA, III 
miejsce Victoria PALKA.

W konkursie wzięły udział 
placówki: Przedszkole Miejskie 
w Imielinie: Grupa „JAGÓD-
KI” – Danuta Jochemczyk, 
Grupa „ŻABKI” – Bożena 
Kobylczyk, Grupa „KOTKI”  
– Katarzyna Wioska. Świetlica 
szkolna SP w Imielinie – Kata-
rzyna Cyroń, Klasa II h Szkoły 
Podstawowej im. Kard. St. Wy-
szyńskiego w Imielinie - Ad-
riana Penczek. 

Konkurs wielkanocny 

Nagrodzone kraszanki Victorii Adamidis. 
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Harcerska warta przy grobie ks. Jana Gdaka na imielińskim cmentarzu.

Nowy sposób: oszustwa „na policjanta” 

Z okazji przypadającej 31 mar-
ca rocznicy urodzin księdza 

Jana Gdaka, pragniemy przypo-
mnieć niezwykle ciekawy życio-
rys naszego szanownego miesz-
kańca. Przyszedł on na świat w 
roku 1931 w Imielinie. W wieku 
siedmiu lat rozpoczął edukację w 
szkole powszechnej, którą ukoń-
czył w roku zakończenia II wojny 
światowej.  

Kolejnym etapem edukacji by-
ła nauka w Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącym im. Tadeusz 
Kościuszki w Mysłowicach. W ro-
ku 1951 zdał w murach tej szkoły 
egzamin dojrzałości. Oprócz ma-
tury, przejawem jego dojrzałości 
było wstąpienie do konspiracyjnej 
organizacji młodzieżowej – Tajne 
Harcerstwo Krajowe, które z cza-
sem zmieniła nazwę na Szeregi 
Wolności. W skład organizacji 
wchodzili uczniowie niegodzą-
cy się z sowietyzacją i ateizacją 
kraju. Jan Gdak używał pseudo-
nimu „Hugo”, który nawiązywał 
do Hugo Kołłątaja, uczestnika 
insurekcji kościuszkowskiej oraz 
pomysłodawcy zespołu publi-
cystów, zwanych „kuźnią koł-
łątajowską”. W rzeczywistości 
komunistycznej, posługując się 
tym pseudonimem, nawiązywał 
do idei wolności, patriotyzmu i 
wartości chrześcijańskich. 

Po maturze podjął decyzję o 
wstąpieniu do Wyższego Śląskie-
go Seminarium Duchownego w 
Krakowie. Na III roku studiów 
teologicznych został aresztowany 

13 listopada 1953 roku za przyna-
leżność do Szeregów Wolności. 
Wskutek zdrady w organizacji 
Urząd Bezpieczeństwa przystą-
pił do aresztowania jej członków. 
Wyrok Rejonowego Sądu Woj-
skowego w ówczesnym Stalino-
grodzie (dzisiejszych Katowi-
cach) głosił, iż Jan Gdak zostaje 
skazany na 6 lat więzienia, utratę 
praw publicznych i obywatelskich 
praw honorowych na okres 2 lat 
oraz utratę mienia. Wyrok od-
bywał najpierw w Katowicach, 
następnie w zamku w Nowym 
Wiśniczu, a na koniec w Krako-
wie. Swoje młodzieńcze lata spę-
dził więc w murach więzienia. Po 
odsiedzeniu wyroku rozpoczął 
pracę jako świecki katecheta w 
szkołach podstawowych w My-
słowicach i Katowicach. 

W tym okresie kontynuował 
studia w Wyższym Seminarium 
Duchownym we Wrocławiu. Po 
ich ukończeniu 24 czerwca 1962 
roku przyjął święcenia prezbita-
riatu w Katedrze Wrocławskiej 

pod wezwaniem Jana Chrzciciela 
z rąk arcybiskupa Bolesława Ko-
minka, późniejszego kardynała. 
Jego pierwsze parafie to: Żary 
(1962-1963), Namysłów (1963-
1964), Wałbrzych (1964-1966), 
Kudowa-Zdrój (1966–1969), 
Wrocław (1969–1972). Najdłużej 
związany był z parafią w Kieł-
czowie pod wezwaniem Matki 
Bożej Różańcowej, gdzie przez 
30 lat był proboszczem. Poprote-
stancki kościół odnowił według 
liturgii posoborowej. Wybudował 
probostwo oraz połączył cmen-
tarz poniemiecki z polskim jako 
jeden wspólny cmentarz para-
fialny. Jego parafianie pochodzili 
z różnych stron Polski, stąd jako 
proboszcz zachęcał ich do kul-
tywowania religijnego folkloru. 
Tytuł magistra teologii obronił w 
1994 roku w Papieskim Fakulte-
cie Teologicznym we Wrocławiu. 
Jego praca magisterska nosiła ty-
tuł „Życie religijno-moralne wier-
nych na terenie parafii Kiełczów 
w latach 1945-1994”, opisał w niej 

w sposób obiektywny problem 
moralny wypędzonych i osiedla-
nych na Ziemiach Zachodnich. 

Ksiądz Jan był członkiem i 
kapelanem Związku Więźniów 
Politycznych Okresu Stalinow-
skiego Oddziału Wrocławskie-
go. W 1998 roku zarząd główny 
tego związku nadał mu Dyplom 
Uznania i przyznał Krzyż Więź-
nia Politycznego 1939-1956. W 
roku 2001 wyjechał do Chicago, 
gdzie włączył się w duszpaster-
stwo Polonii w Jezuickim Ośrod-
ku Millenijnym. W tym czasie 
odbył podróże na Hawaje i do 
Honolulu. Rok później metropo-
lita wrocławski, kardynał Henryk 
Gulbinowicz odznaczył księdza 
Gdaka tytułem Honorowego 
Kanonika Kolegiackiej Świętego 
Krzyża. 

Z powodu choroby nowotwo-
rowej w wieku 71 lat odszedł na 
emeryturę i powrócił do rodzin-
nego Imielina. W strukturach 
kościelnych pozostawał nadal 
kapłanem archidiecezji wrocław-
skiej. W ostatnich latach życia w 
kaplicy św. Ojca Pio na Oddziale 
Szpitalnym Rehabilitacji Ruchu 
w Lędzianach pełnił funkcję ka-
pelana dla niepełnosprawnych 
pacjentów. 13 listopada 2005 roku 
przewodniczył Mszy Św. w koś-
ciele św. Klemensa w Lędzinach, 
sprawowanej w intencji członków 
szkolnej organizacji konspiracyj-
nej w 50 rocznicę aresztowań. 5 
grudnia 2007 roku dostąpił za-
szczytu odznaczenia Krzyżem 

Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, nadanego przez ówczes-
nego prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego. Ksiądz Jan Gdak zmarł 26 
kwietnia 2013 roku w Imielinie i 
został pochowany na cmentarzu 
parafialnym. Na pogrzeb przyby-
li parafianie z Kiełczowa, a litur-
gii pogrzebowej przewodniczył 
arcybiskup wrocławski Marian 
Gołębiewski. 

Postać księdza Jana Gdaka 
jest wzorem do naśladowania dla 
młodych ludzi, którym bliskie są 
ideały Związku Harcerstwa Pol-
skiego, czyli służba człowiekowi 
i Ojczyźnie.  (mh)

Bibliografia:
Larysz Piotr: Działalność kon-
spiracyjna Jana Gdaka w Tajnym 
Harcerstwie Krajowym w latach 
1948-1956. Katowice 2010.
Walencik Dariusz: Osoby du-
chowne i konsekrowane po-
chodzące z parafii Matki Bo-
żej Szkaplerznej w Imielinie. Z 
dziejów Imielina. Imielin 2005.

Upamiętnić postać ks. Gdaka 
pragną uczniowie Gimnazjum 
im. Powstańców Śląskich, któ-
rzy w bieżącym roku kandydują 
do Sejmu Dzieci i Młodzieży, 
realizując projekt „Przestrzeń 
publiczna jako miejsce wolne od 
symboli propagujących systemy 
totalitarne. Lokalni bohaterowie 
w przestrzeni publicznej”. Ucz-
niowie zwrócili się do władz mia-
sta z propozycją nadania jednej z 
ulic nazwy ks. Jana Gdaka. 

120 osób wzięło udział w 
pierwszym spotkaniu rodzinnym 
potomków Jadwigi i Wawrzyńca 
Stolorzów z Imielina, które od-
było się 18 marca w restauracji 
„Pinocy” w Hołdunowie. Zor-
ganizowali je Maria Bogacka 
i Bernard Stolorz, który przez 
dwa lata gromadził materiały i 
stworzył drzewo genealogiczne 
rodu Stolorzów. Na spotkanie 
przyjechali członkowie rodu z 
Imielina, Lędzin, Tychów, Go-
czałkowic Zdroju, Bielska-Bia-
łej, Kiczory, Mysłowic, Katowic 
i Siemianowic Śląskich. Byli to 
potomkowie: Anny i Augustyna 
Stolorzów, Jadwigi i Franciszka 
Stolorzów, Klary i Józefa La-
mików, Florentyny i Franciszka 
Goczołów, Marii i Józefa Brolów, 
Franciszki i Pawła Stolorzów oraz 
Heleny i Wilhelma Komanderów. 

Powstałe dzięki zaangażowa-

niu, chęciom i czasowi poświę-
conemu na gromadzenie mate-
riałów drzewo genealogiczne ze 
statystycznego punktu widzenia 
kształtuje się następująco: Zna-
lazło się w nim 405 osób, z któ-
rych żyją 342; 203 osoby to męż-
czyźni, a 202 osoby to kobiety; 
najdłużej trwające małżeństwo 

ma już 58 lat; najdłużej żyjący 
w rodzinie mężczyzna zmarł w 
wieku 89 lat, a kobieta w wieku 
86 lat; najstarsza żyjąca kobieta 
ma 85 lat, a najstarszy żyjący 
mężczyzna 93 lata; najwięcej 
dzieci w rodzie mieli Jadwiga i 
Wawrzyniec Stolorz, było ich 8; 
najstarszy mężczyzna, któremu 

urodziło się dziecko miał 53 lata, 
zaś najstarsza kobieta w chwili 
urodzenia dziecka miała 43 la-
ta; najpopularniejsze nazwiska 
to: Stolorz, Komandera, Lamik 
i Goczoł; najstarszy uczestnik 
sobotniego spotkania miał 84 
lata, najmłodsze uczestniczki 
(bliźniaczki) niecałe 9 miesięcy 

(w rodzinie występują dwie pary 
bliźniąt, są to dwie pary dziew-
cząt i to między nimi występują 
najmniejsze różnice wieku w ro-
dzeństwie), największa różnica 
wieku pomiędzy najstarszym 
i najmłodszym w rodzeństwie 
wynosi 21 lat. 

Lokalny bohater

Czterystu potomków w rodzie

Dokończenie na str. 7.
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Sokolnia zaprasza
23 kwietnia (niedziela) godz. 16:00 
„Pchła Szachrajka” – bajka dla dzieci

Zapraszamy dzieci na przedstawienie, które jest adaptacją 
popularnej bajki Jana Brzechwy. Spektakl zaprezentuje po raz 
pierwszy goszczący na scenie Sokolni Teatr Żelazny z Katowic. 
„Pchła szachrajka” to kolorowe  widowisko dla najmłodszych wi-
dzów, w czasie którego dzieci odbędą wspaniałą podróż z małą, 
krnąbrną i psotną Pchełką. 

Pomysłowa scenografia przenosi widzów do kolejnych miejsc, 
jakie odwiedza bohaterka. Muzyka lat dwudziestych, barwna 
scenografia i znakomita gra aktorska sprawiają, że najmłodsza 
publiczność bawi się fantastycznie, odwiedzając kolejne miejsca, 
przemierzając lądy i morza. Barwne lalki i wesołe piosenki do-
datkowo dostarczają wielu emocji oraz niezliczonych powodów 
do śmiechu. 

Twórcami spektaklu są: Dariusz Wiktorowicz – reżyser, były 
dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, Marta Marzęcka – 
wieloletnia aktorka Teatru Banialuka w Bielsku-Białej oraz aktor 
Piotr Wiśniewski – pomysłodawca i założyciel Teatru Żelaznego. 
Wstęp wolny.

30 kwietnia (niedziela) godz. 16.00
Wystawa malarstwa Marii Blotko-Kiszki

Maria Blotko-Kiszka, znana z licznych wystaw monumental-
nych tkanin, które były prezentowane zarówno w Polsce jak i za 
granicą, jest związana ze śląską grupą „Przekaz”. Pochodząca z 
Chełmu Śl. artystka ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Kra-
kowie w 1959 r. u prof. Franciszka Walczowskiego na wydziale 
Tkaniny Artystycznej. 

Te dwie dziedziny: malarstwo i sztuka włókna przeplatają się 
w jej twórczości. Nowoczesnym, naznaczonym dużym indywi-
dualizmem „tkaninom”, przeciwstawia się pełne subtelnego wy-
ciszenia malarstwo.

W Galerii Domu Kultury Sokolnia w 2009 r. prezentowane by-
ły tkaniny, a od 30 kwietnia będzie można oglądać prace malar-
skie tej wybitnej artystki. (UFSz)

14 maja (niedziela) godz. 19.00 
„Śpiewające fortepiany”

Śpiewające fortepiany to bardzo popularny w latach 2001-2005 
program muzyczny na licencji The Lyrics Board, emitowany w 
TVP 2 i prowadzony przez Rudiego Schubertha. Obecnie nie 
ma go już w telewizji, ale za to tworzący spektakl artyści często 
występują na żywo w licznych ośrodkach kultury w kraju i za 
granicą. 

W Sokolni zobaczymy i usłyszymy dwóch znakomitych piani-
stów-showmanów, którzy od początku tworzą „Śpiewające forte-
piany”. Będą to oczywiście Czesław Majewski i Janusz Tylman. 
Towarzyszy im Malina Kowalewski Band oraz wokaliści: Joanna 
Stefańska-Matraszek – sopran, związana z Operą Warszawską i 
Ireneusz Miczka – światowej sławy baryton.

Program koncertu to znakomite połączenie klasyki i rozrywki 
doprawione anegdotą i humorem! W programie m.in. parafrazy 
utworów J. S. Bacha, W. A. Mozarta, G. Rossiniego F. Chopi-
na, M. Ravela, E. Griega oraz fragmenty popularnych musicali 
(Skrzypek na dachu, My fair lady, Cats) , największe przeboje 
światowej piosenki (m.in. New York, Walc Embarras, Oczi czior-
nyje) czy znane arie operetkowe (Usta milczą…)

Wejściówki na ten wyjątkowy koncert w cenie 20 zł będą do-
stępne w placówkach MCK od poniedziałku 24 kwietnia. (rj)

1 kwietnia po raz 20. odbyły 
się powiatowe zawody modeli 
balonów na ogrzane powietrze. 
Do zawodów na stadionie LKS 
„Pogoń” Imielin zgłosiło udział 
26 zawodników ze szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych powia-
tu bieruńsko-lędzińskiego.

Zawody w Imielinie oceniali: 
sędzia główny zawodów Marek 
Lizak, sędziowie pomocniczy: 
Wojtek Mrozek, Marek Kalinow-
ski, Kacper Mrozek oraz sędzia 
startowy – Tomasz Michalski. 
Kierownikiem zawodów był 
Andrzej Malorny, prezes LOK 
w Imielinie, a nad całością orga-
nizacji zawodów czuwał Franci-
szek Musioł.

Najlepsi zawodnicy otrzymali 
puchary, medale, dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe, które wrę-
czyli burmistrz Jan Chwiędacz 
i Anna Kubica, przewodnicząca 
Rady Powiatu. Drużynowo wy-
grały Gimnazjum w Imielinie i 
SP3 Lędziny. 

W kategorii gimnazjów wy-
grali Kacper Stolorz i Karol Ha-

chuła z Imielina. – Osiem pła-
tów bibułki trzeba połączyć jak 
najcieńszą warstwą kleju, żeby 
balon jak najmniej ważył. Nie 
można go zbyt długo ogrzewać 
ciepłym powietrzem, żeby się 
nie spalił, ale na tyle długo, by się 
nim napełnił – opowiedział nam 
Kacper, jak należy zrobić balon, 
by zwyciężył w zawodach. W 
tej pracy trzeba mieć zatem wy-
czucie. Kacper je ma, bo od 2 
lat startuje w zawodach i nie jest 
to jego pierwsze zwycięstwo. 
Oprócz balonów zajmuje się rów-
nież budowaniem szybowców i 
sterowanych aut.  - Kolega mnie 
zachęcił, by przyjść do pracow-

ni na zajęcia, spodobało mi się i 
zostałem – opowiada młody kon-
struktor. Kacper nie korzysta z 
książek ani internetu, wystarczy 
to, czego dowie się od instruktora 
Janusza Musika. – Bardzo dobrze 
przekazuje wiedzę. Jest bardzo 
mądry i wszystko dobrze wytłu-
maczy – chwali go gimnazjalista. 
Uczeń marzy o lataniu i chciałby 
w przyszłości być pilotem. 

Inną pasją Kacpra jest lepienie 
wyrobów z gliny – uczy się tego 
na zajęciach w Sokolni. – Robię 
dzbanki, kubki, a także rzeźby. 
Mama ustawia je na półce i cie-
szy się z tego co przynoszę do do-
mu – dodaje chłopak. (da, zz)

Spotkaniu towarzyszyła przy-
jemna atmosfera - po przywi-
taniu gości i rozpoczynającej 
spotkanie modlitwie wyświet-
lona została prezentacja multi-
medialna wprowadzająca gości 
w meandry drzewa genealo-
gicznego, po omówieniu której 
nastąpiło przedstawienie przy-
byłych rodzin. W trakcie spot-
kania podziękowano organiza-
torom. Potem przyszedł czas 
na występ artystyczny zespołu 
wokalnego „Radość”, którego 
instruktorem jest Anna Musioł. 

Pochodzi ona z Imielina  jest 
członkinią rodu Stolorzów.

Zakończeniu spotkania towa-
rzyszyły życzenia wielkanocne 
i urodzinowe oraz nadzieja na 
to, że każde wypowiedziane 
tego dnia do widzenia nie było 
pożegnaniem, lecz znaczyło do 
zobaczenia zwiastujące kolejne 
spotkanie za rok.

Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim obecnym, 
licząc na współpracę i cenne 
uwagi, mogące przyczynić się 
do sprawniejszej organizacji ko-
lejnego zjazdu rodzinnego. (bs)

Najładniejsze i najszybsze balony

Dwie drużyny zawodników 
LKS Pogoń Imielin dotar-

ły do finałowego etapu turnieju 
Tymbarku „Z podwórka na sta-
dion”, który rozgrywany był w 
województwie śląskim. 

Zawodnicy przeszli etapy 
regionalne i ostatnim etapem, 
który umożliwiał grę na Sta-
dionie Narodowym w Warsza-
wie było zwycięstwo w finale 
wojewódzkim. Niestety na 
tym etapie obie drużyny mu-
siały uznać wyższość rywali. 
- Mimo wszystko nasz występ 
trzeba uznać za sukces, gdyż 
jedna i druga grupa znalazła 
się wśród najlepszych drużyn 

iż nie uzyskaliśmy awansu na 
turniej w Warszawie, to po-
kazaliśmy, że mamy jednych 
z najzdolniejszych piłkarzy, z 
czego oczywiście jesteśmy nie-
zmiernie zadowoleni – dodaje 
Ł. Stęchły. (zz)

Drużyna U-8: Maksymilian 
Małek, Olivier Polarz, Kacper 
Gaweł, Maksymilian Buko-
wiec, Mateusz Piekarski, Woj-
ciech Baron, Bartosz Zganiacz, 
Kamil Matczak. Trenerzy: 
Marcin Polarz i Przemysław 
Niewiedział

Drużyna U-12: Wojciech 
Bęben, Maksymilian Kroczek, 
Filip Róg, Kamil Haponiuk, 
Michał Pacwa, Mateusz Le-
nart, Igor Rogowski, Michał 
Marszałek, Antoni Ficek, Kac-
per Doliński. Trener Łukasz 
Stęchły.

Wyniki
Kategoria szkół podstawowych:
1. Kinga Jasińska i Jakub Komandera z SP nr 3 Lędziny
2. Krzysztof Kwiska i Franciszek Siodłok z SP Imielin
3. Barbara Durkalec i Eryk Skrobek z SP nr 1 Bieruń
Kategoria szkół gimnazjalnych:
1. Kacper Stolorz i Karol Hachuła - Gimnazjum Imielin
 2. Konrad Palka i Wiktor Palka - Gimnazjum Imielin
Kategoria balonów nietypowych:
1. Kinga Jasińska i Jakub Komandera SP nr 3 Lędziny
2. Nikodem Wojciech i Szymon Nikiel SP nr 1 Lędziny

W finale wojewódzkim

w województwie – ocenia wy-
niki chłopców trener Łukasz 
Stęchły. - Trenerzy prowa-
dzący inne drużyny przyznali 
jednym głosem, że mimo tego 

Zawodnicy z drużyny U-12.

Czterystu...
Dokończenie ze str. 6.Dokończenie na str. 7.
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  Witamy we wspólnocie 
Dzieci ochrzczone 11 marca w imielińskim kościele

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

Nadia Aleksandra Buczek urodzona 29 grudnia
Córka Tomasza i Aleksandry
Chrzestni: Grzegorz Żurawik i Agnieszka Kramarczyk

Łucja Maria Cetera urodzona 24 listopada
Córka Artura i Sylwii
Chrzestni: Leszek Bożek i Anna Jałowiecki

Maja Julia Jarosz urodzona 27 listopada
Córka Roberta i Anny
Chrzestni: Sławomir Jarosz i Monika Grabowska

Jan Andrzej Król urodzony 29 grudnia 
Syn Andrzeja i Anny
Chrzestni: Janusz Król i Edyta Skowron

Adam Mikołaj Nowak urodzony 8 grudnia 
Syn Łukasza i Katarzyny
Chrzestni: Marcin Weinert i Katarzyna Zięba-Szafarczyk

Mikołaj Adam Ziobro urodzony 7 września 
Syn Adama i Angeliki
Chrzestni: Grzegorz Góra i Daria Mrzyk

Oliwia Barbara Skalska urodzona 25 stycznia 
córka Pawła i Martyny
chrzestni: Łukasz Wójcik i Natalia Wójcik

Antoni Michał Żurek urodzony 20 października 
Syn Dariusza i Agnieszki
chrzestni: Kamila Żurek i Radosław Żurek


