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DYŻUR RADNYCH  

PORADY NOTARIUSZA

Co to jest zachowek? (2)
Jeśli spadkobierca na mocy 

testamentu zostanie wydzie-
dziczony, wtedy w jego miejsce 
wchodzą dzieci i wnuki. Trzeba 
pamiętać o ich wydziedziczeniu, 
ale możliwe jest to tylko wtedy, 
jeżeli są pełnoletni.

Zachowek nie będzie należał 
się temu, kto zrzekł się dziedzi-
czenia w umowie notarialnej za-
wartej ze spadkodawcą jeszcze 
za jego życia. Postanowienie to 
rozciągać się będzie automatycz-
nie na zstępnych zrzekającego 
się, chyba, że w umowie zapisano 
inaczej.

Wierzytelność z tytułu za-
chowku ma cechę zbywalności, 
a więc uprawniony do zachowku 
może przenieść na inną osobę 
przysługującą mu z tego tytułu 
wierzytelność.

Wybrany przez spadkodawcę 
sposób zaspokojenia prawa do 
zachowku wiąże uprawnione-
go. Oznacza to, że nie może on 
odrzucić przypadającego mu 
spadku lub zapisu i w zamian za 
to realizować wierzytelność pie-
nieżną.

Wysokość zachowku zależy 
od wartości części majątku, któ-
ra należałaby się danej osobie w 
razie dziedziczenia ustawowego. 
Na ogół wynosi on połowę, a w 
przypadku zstępnych, małżonka 
i rodziców, którzy otrzymaliby 
spadek ustawowy, a są trwale 
niezdolni do pracy (także dzie-
ci do 18 roku życia) należy się 
2/3 tego, co otrzymaliby w dro-
dze dziedziczenia ustawowego. 
Bardzo ważną kwestią podczas 
ustalania wysokości zachowku, 
jest określenie wartości całego 
majątku spadkodawcy, od które-
go zachowek ma być wyliczony. 
Składa się na niego nie tylko to, 
co zmarły pozostawił w chwili 
śmierci, ale również poczynione 
przez niego darowizny, także te 
poczynione na rzecz osób obcych 
(chodzi o określenie całościowej 
wartości). Przy wyliczaniu wy-
sokości udziałów sąd bierze pod 
uwagę wszystkich ustawowych 
spadkobierców, także tych uzna-
nych przez sąd za niegodnych 
oraz tych, którzy spadek odrzuci-
li. Nie uwzględnia się tylko tych, 

którzy zrzekli się dziedziczenia, 
bądź zostali przez spadkodawcę 
wydziedziczeni.

Uwaga na artykuł kodeksu 
cywilnego o darowiznach, które 
nie powodują obowiązku zapłaty 
zachowku. Dotyczy to wyłącz-
nie obdarowanych, którzy są 
osobami obcymi dla darczyńcy, 
czyli nie są spadkobiercami, ani 
uprawnionymi do zachowku.

Na koniec warto zaznaczyć, 
że nie dolicza się do spadku kwot 
wypłaconych z rachunku banko-
wego spadkodawcy według jego 
dyspozycji na rzecz małżonka, 
wstępnych, zstępnych lub ro-
dzeństwa. Kwoty te nie wchodzą 
w skład spadku. Ich wysokość 
jest z góry określona i nie może 
przekroczyć dwudziestokrotnego 
przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia w sektorze przed-
siębiorstw bez wypłat nagród z 
zysku. Ogłasza ją prezes Głów-
nego Urzędu Statystycznego za 
ostatni miesiąc przed śmiercią 
posiadacza rachunku. Obecnie 
jest to kwota ok. 94 tys. zł.

Notariusz Paulina Siekańska

Zaproszenie 
na badania diagnostyczne 

   Promocja zdrowia stanowi uzupełnienie wcześniejszej 
informacji o instalacji nowego ultrasonografu z nowymi 
możliwościami diagnostycznymi. 
   Zaproszenie skierowane jest do mieszkańców Imielina 
mających uszkodzenie wątroby oraz kobiet z przypusz-
czeniem zmian w sutkach. 
    Zakres badania obejmie ocenę wątroby metodą elasto-
grafii dynamicznej shaer vave i ARFI oraz badanie sutków 
z oceną elastografii statycznej.

Sobota 14 lipca 2018 r. godz. 8:00 do 13:00
Prywatna Przychodnia Lekarska Sp. J.

Chełm Śląski / Imielin ul. Imielińska 189 www.nzozppl.pl
Tel. 32 22 55 879

W celu koordynacji obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
W ramach promocji zdrowia badania są bezpłatne.

Widzisz w swojej okolicy 
osoby, które spożywają 

alkohol, zakłócają porządek lub 
używają słów wulgarnych i nie 
chcesz być obojętny na takie za-
chowanie - skorzystaj z Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
Dzięki niej każdy przy pomocy 
komputera może w prosty i ano-
nimowy sposób wskazać policji 
miejsce, w którym może docho-
dzić do łamania prawa. Takie 
zgłoszenie trafia do policjantów, 
którzy sprawdzą każdy sygnał, a 
w przypadku potwierdzenia będą 
starali się problem wyeliminować. 
Wpis na mapę  jest  anonimowy

Słoneczna, piękna pogoda 
sprzyja spacerom i wypoczynko-
wi na świeżym powietrzu. Wiele 
osób wykorzystuje takie warun-
ki do spędzania czasu z bliskimi 
na łonie natury. Niestety jednak, 
piękna pogoda sprzyja rów-
nież osobom, które bagatelizują 
przepisy porządkowe takie jak: 
spożywanie alkoholu w miej-
scach zabronionych, zakłócanie 
porządku czy używanie słów 
wulgarnych. Spacer z rodziną, 
a przede wszystkim z dziećmi i 
widok osób spożywających al-
kohol w pobliżu placu zabaw, to 
scenariusz, który większości z 

nas kojarzy się negatywnie. W 
takich sytuacjach świetnym roz-
wiązaniem jest Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Dzięki temu narzędziu, każ-
dy przy pomocy komputera z 
dostępem do internetu, może 
zaznaczyć na mapie swojej miej-
scowości miejsce, w którym do-
chodzi do łamania prawa. Kata-
log zagrożeń jest bardzo szeroki, 
od wykroczeń porządkowych, 
po używanie środków odurzają-
cych. Ważną informacją jest fakt, 

że policjanci nie tylko sprawdzą, 
czy rzeczywiście we wskazanym 
miejscu dochodzi do naruszenia 
przepisów prawa, ale również po-
dejmą działania, aby zagrożenie 
wyeliminować. Ma to szczegól-
ne znaczenie z punktu widzenia 
mieszkańców. 

Mapa dostępna jest pod adre-
sem: www.policja.pl/pol/mapa-
zagrozen-bezpiecze. W przypad-
ku potrzeby pilnej interwencji 
policji należy dzwonić pod nu-
mer alarmowy 112. (kpp)

7 czerwca na ul. Drzymały policjanci zatrzymali 48-letniego 
mieszkańca Imielina, który kierował samochodem w stanie nie-
trzeźwości – 0,26 mg/l.

8 czerwca w Zalewie Imielińskim podczas kąpieli utonął 33-
letni mieszkaniec Mysłowic.

9  czerwca  na ul. Dunikowskiego policjanci zatrzymali miesz-
kańca Tychów, który kierował samochodem w stanie nietrzeźwo-
ści – 0,96 mg/l.

21 czerwca na ul. Imielińskiej policjanci zatrzymali 26-letnie-
go mieszkańca Sosnowca, który dokonał kradzieży w sklepie.

21 czerwca włamano się do budynku po byłym barze na ul. Św. 
Brata Alberta, skąd skradziono mienie.

22 czerwca skradziono materiały budowlane z garażu na ul. 
Św. Brata Alberta.

25 czerwca mieszkaniec ul. Św. Brata Alberta zgłosił oszustwo 
za pośrednictwem internetowej witryny przy sprzedaży telefonu.

26 czerwca mieszkaniec ul. Żeńców zgłosił oszustwo inter-
netowe, które zostało dokonane za pośrednictwem portalu OLX 
przy sprzedaży telefonu komórkowego Samsung S8.

30 czerwca włamano się do dwóch domów w budowie i blasza-
nego garażu przy ul. Satelickiej, skąd skradziono mienie.

5 lipca na ul. Sapety zniszczono piłkochwyt, dwa krzewy 
ozdobne i drewniane siedzisko ławki. (kpp)

2 czerwca na ul. Hallera strażacy zabezpieczali lądowisko dla 
helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Helikopter zo-
stał wezwany do osoby, która doznała urazu kręgosłupa po skoku 
do wody.

8 czerwca strażacy interweniowali w związku z utonięciem 
mężczyzny w Zalewie Imielińskim. 

21 czerwca strażacy usuwali złamane drzewo na ul. Brata Al-
berta.

26 czerwca strażacy zostali wezwani na ul. Imielińską, gdzie z 
uszkodzonego wiaduktu usuwali kawałek betonu zwisający nad 
jezdnią. (osp)

Mapa zagrożeń

6 sierpnia (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta w godz. 
1600-1700 dyzur pełnią radni: Marian Oleś, Tomasz Lamik, Ire-
neusz Kotela, Tadeusz Komandera. (um)
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Plany dla Jamnic i Wiosek

Stan opieki zdrowotnej w mie-
ście był omawiany na czerw-

cowej sesji Rady Miasta Imielin. 
W obradach wziął udział lek. 
med. Grzegorz Hachuła, dyrektor 
SPZOZ w Imielinie. Na początku 
zwrócił uwagę na mniejszy w tym 
roku wobec poprzedniego udział 
mieszkańców w miejskich pro-
gramach zdrowotnych. Dotyczyły 
one profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV) i 
zwiększenia wykrywalności raka 
gruczołu krokowego. Dodał rów-
nież, że zauważalna jest w ciągu 
ostatnich lat tendencja do wykry-
wania raka u coraz młodszych 
osób. 

Dyrektor omówił działal-
ność imielińskiego SPZOZ-u, w 
którym w ostatnich miesiącach 
zmodernizowane zostały po-
mieszczenia laboratorium.  Na-
tomiast większość gabinetów ma 
już klimatyzację. Został również 

zakupiony wysokiej klasy aparat 
USG wartości ok. 100 tys. zł.  

Nowością jest sklep medyczny 
działający w budynku SP ZOZ, 
w którym mieszkańcy mogą się 
zaopatrywać w przedmioty or-
topedyczne, pieluchomajtki, czy 
wózki inwalidzkie. Sklep ten ma 
umowę z NFZ, dzięki temu moż-
liwe są zakupy po cenach refun-
dowanych.

Kolejnym tematem było za-
trudnienie w imielińskiej przy-
chodni lekarzy - specjalistów. 
Dyrektor G. Hachuła zauważył 
na początku, że Polska zajmuje 
ostatnie miejsce w Unii Euro-
pejskiej pod względem liczby 
mieszkańców przypadających na 
1 lekarza. Ponadto średni wiek le-
karzy-specjalistów jest w Polsce 
najwyższy i wynosi 55 lat. 

Wyjaśnił, że głównym kryte-
rium przyznawania kontraktów 
przez NFZ są standardy usług 

medycznych, które powinny być 
zapewnione w ramach powia-
tu. Na przykładzie diabetologa 
wygląda to tak, że jeden lekarz 
tej specjalności wg kryteriów 
NFZ ma objąć opieką 25-30 tys. 
osób. Jeśli w powiecie jest nie-
spełna 60 tys. mieszkańców, to 
znaczy że NFZ przyzna jedynie 
dwa etaty diabetologa na cały 
powiat. 

W przypadku higienist-
ki szkolnej sytuacja wygląda 
następująco: wg norm NFZ 
jedna ma obsłużyć od 800 do 
1200 uczniów, a w Imielinie w 
obu szkołach jest ok. tysiąca 
uczniów, więc na obie szkoły 
przypada  1 etat higienistki. W 
imielińskiej przychodni zade-
klarowanych jest 1,1 tys. dzieci, 
a etat pediatry przewidziany jest 
na 2,5 tys. dzieci, czyli wg NFZ 
pediatra powinien mieć w Imie-
linie niecałe pół etatu.  

Tyska firma AB Projekt zo-
stała w wyniku przetargu 

wybrana wykonawcą koncepcji 
i projektu przedszkola wraz ze 
żłobkiem w Imielinie. Według 
założeń przy ul. Brata Alber-
ta na ponad hektarowej działce 
ma powstać parterowy budynek, 
który pomieści 10 oddziałów 
przedszkolnych i 6 żłobkowych, 
plac zabaw oraz parkingi dla ro-
dziców i pracowników. Projekt 

ma również zawierać rezerwę 
terenu pod ewentualną przyszłą 
rozbudowę. Dojazd do obiektu 
będzie odbywał się nie tylko od 
strony ul. Brata Alberta, ale rów-
nież od ul. Bpa Adamskiego. 

Koncepcja zostanie wykona-
na do września, a na sam projekt 
firma ma czas do końca lutego 
2019. Czy również w roku 2019 
rozpocznie się budowa, o tym 
zdecydują radni. (zz)

Gdy idzie o lekarzy podsta-
wowej opieki zdrowotnej, to je-
den etat przewidziany jest na 2,5 
tys. pacjentów. W imielińskim 
SP ZOZ  na liczbę zadeklarowa-
nych pacjentów do podstawowej 
opieki zdrowotnej, „należy się” 
dwa i pół etatu, tymczasem le-
karze pracują tu na 4 etatach. 
– Czyli lekarzy w Imielinie we-
dług NFZ-tu mamy nadmiar i na 
zatrudnienie dodatkowych nie 
dostajemy pieniędzy – podsu-
mował G. Hachuła.  

Dyrektor zapowiedział, że 
chce doprowadzić do powstania 
poradni rehabilitacyjnej, ale dzia-
łają takie w powiecie. W związku 
z tym szanse na podpisanie kon-
traktu z NFZ są znikome. Nato-
miast pozytywną informacją jest 
to, że od 1 lipca zatrudniony zo-
stał lekarz chorób wewnętrznych 
z doświadczeniem w przyjmo-
waniu dzieci. (zz)

Dofinansowanie 
na drogę

Miasto uzyskało z Minister-
stwa Inwestycji i Rozwoju do-
finansowanie na przebudowę 
ul. Sapety ponad 1 mln zł. Jest 
to 60% kosztów kwalifikowa-
nych. 

W konkursie złożono 154 
wnioski, a Imielin jest jedną z 
33 gmin, które uzyskały dofi-
nansowanie w ramach  Rządo-
wego Programu na rzecz Roz-
woju oraz Konkurencyjności 
Regionów poprzez Wsparcie 
Lokalnej Infrastruktury Dro-
gowej. Planowany koszt prze-
budowy drogi to niespełna 2,1 
mln zł. (um) 

Razem z powiatem 
Dzięki dotacji z Minister-

stwa Finansów, pieniędzy z 
budżetu Imielina i z powiatu 
przebudowana zostanie ul. Sa-
telicka. Powstanie nowy odci-
nek drogi, który połączy ją z 
ul. Maratońską. W ten sposób 
miasto uzyska alternatywne 
połączenie komunikacyjne ul. 
Imielińskiej z ul. Nowozachę-
ty. Miasto dołoży z własnego 
budżetu do inwestycji 815 tys. 
zł, której koszt szacowany jest 
na 3,6 mln zł. 

Uchwałę w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej powia-
towi na budowę wymienionej 
drogi podjęli radni na czerw-
cowej sesji Rady Miasta Imie-
lin. (zz)    

 
Bez decyzji

Przewodniczący Rady Mia-
sta Imielin w związku ze zmia-
ną Rozporządzenia płacowego 
obniżającego wynagrodzenie 
zasadnicze osób pełniących 
funkcje zarządzające w jed-
nostkach samorządu terytorial-
nego wprowadził do porządku 
obrad na czerwcowej sesji pro-
jekt uchwały w sprawie wyna-
grodzenia Burmistrza Miasta 
Imielin.

Rada Miasta z uwagi na 
istotne wątpliwości prawne 
dotyczące wpływu obniżenia 
wynagrodzenia na dotychcza-
sowe stosunki pracownicze, 
wycofała projekt uchwały z 
porządku obrad. Jednocześnie 
zobowiązała do wystąpienia z 
wnioskiem o opinię w tej spra-
wie oraz ewentualnego trybu 
zmiany wynagrodzenia do 
Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Katowicach oraz do 
Państwowej Inspekcji Pracy. 
(um)

Na czerwcowej sesji Rady 
Miasta Imielin przyjęto 

plan zagospodarowania dla ko-
lejnej części miasta. Obejmuje 
on obszar położony między ul. 
Św. Brata Alberta, torami kole-
jowymi PKP, nasypem kolejo-
wym „Maczki-Bór” a zachodnią 
granicą miasta. Plan nie narusza 
ustaleń Studium uwarunkowań 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta, które 
zostało przyjęte w październiku 
2016 r., a dostosowuje się do za-
wartych w nim zapisów.  

Przed przyjęciem uchwały 
radni głosowali w sprawie uwag 
zgłoszonych do projektu planu 
przez mieszkańców. (zz)

Burmistrz Imielina zawiada-
mia o przystąpieniu do spo-

rządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko 
dla dwóch obszarów: Jamnice i 
Wioski Południe. Do 26 lipca br. 
można składać wnioski do ww. 
planów i prognoz. 

Wniosek do planu powinien 
być podpisany i oznaczony (po-
winien zawierać nazwisko, imię 
(nazwę) i adres wnioskodawcy 
oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy). Wniosek do 
prognozy może być złożony w 

formie pisemnej lub ustnej (do 
protokołu), bądź za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym na adres e-mail: bur-
mistrz@imielin.pl. Wniosek ten 
również powinien być podpisany 
i oznaczony (powinien zawierać 
imię, nazwisko (nazwę) i adres 
wnioskodawcy oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy).

Pełny tekst obwieszczeń na 
temat planów miejscowych 
znajduje się na stronie inter-
netowej www.imielin.pl oraz 
bip.imielin.pl (um)

O zdrowiu na sesji 

Urząd Miasta w Imielinie 
informuje, że nie jest or-

ganizatorem spotkań w sprawie 
montażu ogniw fotowoltaicz-
nych w Bibliotece Miejskiej. 
Spotkania te nie mają żadnego 
związku z gminnym programem 
„Efektywna energia - montaż 
ogniw fotowoltaicznych na bu-
dynkach mieszkalnych w Gmi-
nie Imielin”, do którego miesz-
kańcy złożyli wnioski. 

Informacje o kolejnych etapach 
miejskiego programu będziemy 
zamieszczali na oficjalnej stronie 
Urzędu Miasta Imielin oraz w 
prasie lokalnej. (um)

Miasto nie uzyskało dotacji z 
Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki na budowę zaplanowanych 
w tym roku 8 placów zabaw. 
Okazało się, że pierwszeństwo 
miały gminy o niskich docho-
dach, a Imielin do takich nie 
należy. 

W związku z tym place za-
baw sfinansowane zostaną z 
własnego budżetu miasta. (zz) 

27 absolwentów imieliń-
skiego gimnazjum uzyskało 
najwyższe wyniki (średnia 
powyżej 5,0). 21 czerwca w 
Sokolni podczas uroczystości 
zakończenia roku szkolnego 
odebrali oni okolicznościowe 
dyplomy, wyróżnienia i na-
grody. Wręczali je burmistrz 
Jan Chwiędacz oraz Tomasz 
Lamik,  przewodniczący Rady 
Miasta.  

Wyróżnieni uczniowie to: 
Weronika Klatka – średnia 5,61, 
Wiktoria Warzecha 5,61, Maria 
Paluch 5,50, Natalia Mondry 
5,39, Weronika Szwerthalter 
5,39, Wiktoria Wicher 5,39, Ju-
lia Baranowska 5,33, Aleksan-
dra Kupczyk 5,33, Hanna Po-
prawska 5,33, Maria Stalmach 
5,28, Julia Stokowacka 5,28, 
Natalia Szpek 5,28, Martyna 
Śwituła 5,22, Natalia Tomala 

5,22, Hanna Maślanka 5,17, Ju-
lia Patałąg 5,17, Kacper Spyra 
5,17, Paulina Dyrek 5,11, Kin-
ga Stadler 5,11, Krzysztof Ur-
bańczyk 5,11, Laura Walczak 
5,11, Wiktoria Błaszczyk 5,06, 
Anna Chrobak 5,06, Emilia 
Minda 5,06, Wiktoria Solecka 
5,06, Anna Śmiałkowska 5,06 i 
Maria Kania 5,00. (um)

Nowe przedszkole ze żłobkiem 

Najlepsi gimnazjaliści

Place zabaw 

Kolejny plan W sprawie 
fotowoltaiki 
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Ponad dwustu młodych biega-
czy przy wsparciu rodziców 

od sobotniego przedpołudnia 
walczyło o miejsca na podium 
w biegach. Można było rywali-
zować na dystansach od 100 me-
trów (najmłodsi) do 2 km (mło-
dzież od 13 do 17 lat). Emocje 
towarzyszyły im już od startu, aż 
do mety. Najpierw by zająć dobrą 
pozycję, potem by sprawnie prze-
biec dystans i wreszcie udanie 
finiszować. Łzy pojawiały się w 
oczach tych dzieci, które wywró-
ciły już na pierwszych metrach i 
widząc oddalających się konku-
rentów przeżywały dramat po-
rażki. Radość nie miała granic u 
innych, gdy na mecie na jednej z 
czołowych lokat wpadały w obję-
cia ucieszonych rodziców.  

Na sportowo
Dzięki zamontowanym do 

butów chipom już po kilku se-
kundach od minięcia linii mety 
spiker odczytywał wyniki. Tu 
pojawiały się kontrowersje, bo 
niektórzy rodzice biegli z dzieć-
mi (szczególnie 3 i 4-latkami) 
trzymając je za ręce. 

Czteroletnia Alicja Blaut wy-
grała w najmłodszej grupie wie-
kowej. – Córki grają w piłkę, w 
badmintona, chodzą na basen, 
skaczą na trampolinie. Nie wie-
dzą, co to tablet, telefon i kompu-
ter – powiedział nam ojciec, Ad-
rian Blaut o Ali i dwa lata starszej 
Oliwii, który od dziecięcych lat 
zaszczepia córkom rekreacyjno-
sportowy tryb życia. 

Również na sportowca wyra-
sta Karol Klisz. Dwunastolatek 
wygrał na 800 metrów. Startuje w 
biegach od 6 roku życia, ale po raz 
pierwszy udało mu się zwyciężyć 
– relacjonuje pani Aneta – matka 
chłopca. Szybkość bardzo mu się 
przyda jako lewemu pomocni-
kowi, trenującemu piłkę nożną 
w imielińskiej Pogoni. Za swego 
mistrza uważa Kubę Błaszczy-
kowskiego i tak jak on chciałby 
w przyszłości zostać piłkarzem. 
Poza piłką Karol również bierze 
udział w biegach przełajowych. 

Dzień bez treningu 
jest stracony

Również w jubileuszowym, 
bo 25. crossie ekologicznym, 
ponownie (jak przed 2 laty) 
tryumfował wśród mieszkań-
ców Imielina Czesław Jodło-
wiec. - W ubiegłym roku były 
lepsze warunki. Dzisiaj ciężej 

się biegło, było wilgotno i cho-
ciaż miałem wynik lepszy niż 
w ubiegłym roku o 30 sekund, 
to powinienem przybiec o 2-3 
minuty szybciej – dodaje am-
bitny biegacz, który z roku na 
rok osiąga lepsze wyniki jakby 
z latami młodniał. Zawdzięcza 
je większej liczbie treningów 
(7 dni w tygodniu podczas któ-
rych przebiega 115 km). - Dzień 
bez treningu, to dzień stracony. 
Ani deszcz, ani śnieg nie są 
przeszkodą – mówi. Imieliński 
cross i maraton w Katowicach 
na początku października to 
dwa jego tegoroczne cele. Tego 
dnia biegacz cieszył się nie tyl-
ko ze swego biegu, ale jako za-
palony hodowca gołębi, również 
ze swoich podopiecznych, które 
właśnie kończyły rekordowy 
700-km lot. 

Najszybszy z biegów   
- Mam nadzieję, że każdy w 

ciągu tych Dni znajdzie coś dla 
siebie. Życzę dobrego spędzenia 
czasu – takie słowa wypowie-
dział do przybyłych na stadion 
burmistrz Jan Chwiędacz w 
sobotę. I „coś dla siebie” pierw-
szego dnia znajdowała zapewne 
młodzież, która tłumnie przyby-
ła na występ Dawida Kwiatkow-
skiego. Mało tego – grupka fanek 
koczowała pod stadionem całą 
noc poprzedzającą jego koncert. 
Gdy ochrona otwarła bramki 
umożliwiające dostanie się pod 
scenę, tłum dziewcząt na wyści-
gi i z ogromnym impetem ruszył 
w tym kierunku. Szkoda że nikt 
nie mierzył czasu, bo był to na 
pewno najszybszy z imielińskich 
biegów odbywających się tego 
dnia – a może i pobito któryś z 
rekordów biegów krótkich. 

Potem było skandowanie imie-
nia przybyłego ze sporym opóź-
nieniem wykonawcy. Gdy już 
pojawił się na scenie, został eu-
forycznie przywitany, a piosenki 
były wspólnie śpiewane. Tak en-
tuzjastycznie nie był bodaj przyj-
mowany żaden z wykonawców 
na imielińskich „Dniach”. 

Tłumnie było również na kon-
cercie Agnieszki Chylińskiej. Ta 
występująca już od dwóch dekad 
wokalistka o ekscentrycznym 
wyglądzie zgromadziła również 
młodą – ale starszą od poprzed-
niego wykonawcy – publiczność. 
Na scenie dała popis pełnego 
profesjonalizmu muzycznego i 
zyskała uznanie publiczności. 

Na zakończenie po odliczeniu 
10, 9, ..., 2, 1 wystrzeliły sztucz-
ne ognie. 

Półtorej godziny żartów 
Drugi Dzień zachęcił do przy-

bycia nie mniejszą widownię niż 
pierwszy. Zaczął się jednak od 
występu młodych akrobatek z 
UKS Energia i występów mło-
dych wokalistek, które ćwiczą 
swój głos na zajęciach muzycz-
nych w „Sokolni”: Kingi Bro-
dy, Julii Lamik, Marty Loski i 
Weroniki Soleckiej. Po nich jak 
w poprzednich latach w klasycz-
nym repertuarze muzyki roz-
rywkowej wystąpiła Imielińska 
Orkiestra Dęta. 

Najbardziej stadion wypełnił 
się podczas występu Marcina 
Dańca. Ten przez półtorej godzi-
ny nie schodził ze sceny bawiąc 
publiczność nowszymi i starszy-
mi żartami. Często podejmował 
aktualne tematy, nie oszczędzając 
żadnej ze stron politycznej sceny. 
Jak to na jego występach bywa, 
chętnie nawiązywał kontakt z 
publicznością. Na finał podjął 
swój ulubiony temat piłkarski, 
kpiąc z występu polskiej repre-
zentacji na mundialu. Typowo dla 
siebie schlebiał miejscowej pub-
liczności („imieliniuniu”) i wła-
dzy („dziękuję burmistrzowi, że 
mnie zaprosił”). Na finał wystąpił 
zespół Sound’n’Grace prezentu-
jąc muzykę różnorodną stylowo, 
ale przyjemną do słuchania.

Lubią pomagać
Podczas obu Dni w ich orga-

nizację zaangażowanych było 
wiele osób – zawodowo i spo-
łecznie. Jednymi z nich były 
młode wolontariuszki:  Wikto-
ria Chwiędacz, Marzena Stroj-
ny, Małgorzata i Paulina Sorek, 
Sabina Krzyżowska i Kamila 
Wieczorek. Wykonywały wiele 
drobnych, ale niezbędnych prac: 
rozdawały medale uczestnikom 
biegów, podawały wodę na tra-
sie biegu, wypisywały dyplomy, 
rozdawały balony z logo Dni i cu-
kierki dzieciom… Poświeciły na 
to wiele godzin. - Lubimy poma-
gać, robimy to też w szkole, a w 
czasie wakacji na półkoloniach. 
To jest nasz sposób życia i spę-
dzania wolnego czasu; teraz i w 
przyszłości – mówią dziewczęta. 
To, że wiele osób dobrze się ba-
wiło 7 i 8 lipca, można zawdzię-
czać również takim osobom jak 
te wolontariuszki. (zz) 

Jubileuszowe Dni i Cross 
O godzinie 16.00 po błogosławieństwie udzielonym przez księ-

dza Pawła Olszewskiego burmistrz Jan Chwiędacz wystrza-
łem z pistoletu startowego dał sygnał rozpoczęcia biegu. Prawie po 
godzinie i 15 minutach pierwszy zawodnik przybiegł na metę. W 
biegu uczestniczyło 113 zawodników.

Trasę 20 km biegu z najlepszym wynikiem ukończyli: wśród 
mężczyzn Zbigniew Błaszczyk z Częstochowy (1:14;22), a spo-
śród kobiet Patrycja Włodarczyk z Jaworzna (1:20;49).

W biegu uczestniczyło 29 mieszkańców Imielina (5 kobiet i 24 
mężczyzn): I Justyna Adamus-Kowalska (czas 1:29;11), II Moni-
ka Jochymczyk, III Ola Jagła. Panie otrzymały nagrody rzeczowe 
ufundowane przez firmę e-SBL.net Sp. z o.o.

Mężczyźni: I Czesław Jodłowiec (1:21;08), II Wojciech Szeliga, 
III Adam Magiera.

Pozostali biegacze z Imielina: Agnieszka Sorek, Liliana Mar-
szołek, Artur Kmiecik, Grzegorz Mastalerz, Jacek Cupiał, Adrian 
Gawlik, Daniel Niemczok, Franciszek Olejnik, Krystian Wilk, 
Robert Morcinek, Marcin Kaczor, Karol Wieczorek, Tomasz Dyl-
ka, Roman Pastuszka, Marian Szymski, Przemek Szeja, Wojciech 
Sobieraj, Mateusz Róg, Wojciech Sorek, Mariusz Knopik, Michał 
Górecki, Remigiusz Bednorz, Rafał Kurkowski.

W klasyfikacji wg kategorii wiekowych miejsca na podium 
zajęli z Imielina: Monika Jochymczyk w kategorii K-18 - drugie 
miejsce, Justyna Adamus-Kowalska w kategorii K-35 - trzecie 
miejsce, Adrian Gawlik w kategorii M-18 - trzecie miejsce, pan 
Marian Szymski w kategorii M-60 - trzecie miejsce.

Wyniki zawodów są dostępne na stronie internetowej www.
imielin.pl w zakładce sport oraz na www.chronotex.pl w zakładce 
wyniki. (um)
Wyniki biegów dziecięcych i młodzieżowych 

XXV Imielińskiego Crossu Ekologicznego
Roczniki 2014-2015 dystans 100 metrów (47 uczestników)
1. Alicja Blaut, 2. Mikołaj Morcinek (oboje z Imielina), 3. 
Igor Komandera (ze Świerczyńca).
Roczniki 2012-2013 dystans 150 metrów (39 uczestników)
1. Miłosz Klimczak, 2. Paweł Hermyt, 3. Jan Pudełko 
(wszyscy z Imielina). 
Roczniki 2010 – 2011 dystans 250 metrów (54 uczestników)
 1.Nikodem Klimczak, 2. Alan Kaiser, 3. Wojciech Klimza i 
Hanna Rabczak (wszyscy z Imielina).
Roczniki 2008 – 2009 dystans 400 metrów (44 uczestników) 
Dziewczęta
1. Lena Zawadzka z Krapkowic, 2. Zuzanna Szmatloch z 
Mysłowic, 3. Roksana Kurek z Bukowna.
Chłopcy
1. Mariusz Cepiga z Łososiny Dolnej, 2. Grzegorz Brzenk z 
Imielina, 3. Domnik Gralak z Lędzin.
Roczniki 2006-2007 dystans 800 metrów (21 uczestników) 
Dziewczęta
1. Nadia Kłyk z Bojszów, 2. Natalia Kurek z Bukowna, 3. 
Zofia Pielorz z Imielina.
Chłopcy
1. Karol Klisz, 2. Igor Rogowski, 3. Maksymilian Kroczek 
(wszyscy z Imielina).
Roczniki 2001-2005 dystans 2 km (13 uczestników) 
Dziewczęta 
1.Aleksandra Rusek z Bukowna, 2. Magdalena Malinowska, 
3. Dominika Elzner (obie z Imielina).
Chłopcy
1.Jakub Kalinowski z Bukowna, 2. Szymon Morcinek z Im-
ielina, 3. Jakub Syguła z Bukowna.



5

Ku
ri

er
   

  l
ip

ie
c 

20
18

Nagrodzeni w konkursach i turniejach 

Honorowe wyróżnienie dla Stowarzyszenia Przedsiębiorców Imielina. 

Kategoria Maluch
1.Stanisław Pruciak, 2. Ta-
tiana Chmielewska, 3. Ja-
goda Stolarz, 4. Karina Sto-
larz.

Skrzat
1. Łukasz Rapacz, 2. Kamil 
Rokita, 3. Stanisław Pru-
ciak.
 
Młodzicy             
1. Michał Kokoszczyk, 2. 
Paweł Tymcio, 3. Jakub 
Grzyb.

Juniorzy
1. Bartłomiej Pruciak, 2. 
Bartłomiej Kozdra.

Open mężczyźni
1. Paweł Stuchlik, 2. Pa-
weł Horst, 3. Arkadiusz Pa-
stuszka.

Open kobiety
1. Emilia Szczotka, 2. Bo-
żena Grudnik-Opitek.

Open mężczyźni 50+
1. Janusz Litwiński 2. Sła-
womir Kopyciński.

Otwarty Turniej Skata 
Sportowego o puchar 
Burmistrza Miasta Imie-
lin 
1. Karol Mielcarek, 2. Zbi-
gniew Wszeborowski 3. 
Zdzisław Leśniewski.

Najlepsza zawodniczka tur-
nieju skata Marta Szeliga. 

Dniom Imielina po raz drugi 
towarzyszyły Powiatowe 

Targi Przedsiębiorczości i Ekolo-
gii. Otwarcia imprezy dokonali: 
starosta Bernard Bednorz, prze-
wodnicząca Rady Powiatu Anna 
Kubica, burmistrz Jan Chwię-
dacz, poseł Marek Wójcik i prof. 
Jan Klimek. Powiat od piętnastu 
lat organizuje imielińską imprezę 
wystawienniczą, która ma pro-
mować lokalne firmy i służyć 
integracji naszego środowiska 
gospodarczego. W targach uczest-
niczyło ponad 60 wystawców. 

Jak zwykle przyznano na-
grody i wyróżnienia. Złoty Liść 
za ekspozycję targową trafił do 
firmy SM Automatic z Imielina, 
a wyróżnienia otrzymały firmy: 
Electron Centrum Elektrotech-
niki Marek Nawrocki z Imieli-
na i Ekosun Sp. z o.o. z Bielska 
Białej.

Złotego Liścia za produkt tar-
gowy przyznano Nitroergowi z 
Bierunia a wyróżnienia otrzy-
mały Mawit - domy drewniane w 
technologii szkieletowej z Imie-
lina i firmie Lifepolska - balie i 
sauny ogrodowe z Imielina.

Złoty Liść za technologię „pro-
eko” trafił do firmy Soffio - ścien-
ne panele grzewcze z Czechowic 
Dziedzic/Lędzin. Wyróżnienia 
otrzymały: Sklep Zielarsko-Me-

Złote Liście dla przedsiębiorców

Wyróżnienie w konkursie na film reklamowy „Imielin, 
trafny wybór” otrzymał Jacek Kot. 

Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Imielin

Seniorzy
1. Łukasz Ziobro (1610 pkt.), 2 Ryszard Seidel (1410 pkt.), 
3 Bartłomiej Truty (1400 pkt.)

Kobiety
1. Aneta Truty (150 pkt.),      
2. Lidia Gajdemska (60 pkt.), 
3. Karolina Jaworska (40 
pkt.)

Koordynatorem zawodów 
wędkarskich był Jan Jurecki, 
radny i prezes Koła Nr 17 Pol-
skiego Związku Wędkarskiego. 

Juniorzy
1. Paweł Twaróg (170 pkt.), 2 Mateusz Górkiewicz (60 
pkt.), 3. Michał Synowiec (30 pkt.

Sponsorem zawodów było Stowarzyszenie Przedsiębiorców Imie-
lina oraz Pole Biwakowe „Nad Zalewem” z Imielina.

Turniej strzelecki o puchar Dyrektora Miejskiego 
Centrum Kultury w Imielinie

Seniorzy
1. Andrzej Kupień, 2. Dariusz Kurek 3. Łukasz Sitko.
Juniorzy
1.Oliwia Wilk, 2. Michał Proksa, 3. Adam Jodłowiec.

Sponsorzy piekarnia Gempe Marcina Szkółki oraz Cukiernia 
Tradycyjna Dariusza Polewki z Imielina. Koordynatorem turnieju 
był Andrzej Malorny.

Turniej squasha o Puchar Przewodniczącego Rady 
Miasta Imielin

1. Michał Szymczyk, 2. Ireneusz Górniok, 3. Paweł Socha. 
Sponsorem turnieju squasha był Silesia Bank – Śląski Bank 

Spółdzielczy oddział w Imielinie. Turniej koordynował Łukasz 
Patałąg. 

Amatorski turniej badmintona o puchar Burmistrza 
Miasta Imielin
Kategoria U-11
1.Julia Zioła 2. Aleksandra Tokarz 3. Wojciech Czapczyński.

Kategoria U-15
1.Filip Zioła 2. Kinga Król, 3. Alicja Syrek.

dyczny św. Anny z Lędzin i fir-
ma „Rafał” Michał Nawrocki z 
Imielina. 

Honorowym Złotym Liściem 
nagrodzono Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców Imielina. Po-
nadto statuetki Pioniera Targów 
otrzymali: Joachim Pinocy i firma 
„Pinocy” z Lędzin, Spółdzielnia 
Usługowo-Handlowa „Jedność” 
z Bierunia i firma Granitex Wie-
sława Wójcika z Bierunia. (pbl)

Kategoria Open
1.Mariusz Syrek, 2. Tomasz Szwedo, 3. Artur Oborski.

Koordynatorem turnieju badmintona był Miejski Klub Spor-
towy Imielin.

Turniej Siatkówki Plażowej Mikstów o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Miasta Imielin

1. Monika Strzelecka i Maciej Ryczko, 2. Kinga Ozga i Ma-
teusz Kulik, 3 Agnieszka Bolforska-Gnip i Przemysław Ro-
sak.

Koordynatorem turnieju był Miejski Klub Sportowy Imielin. 
Sponsorowały go Delikatesy Centrum „U Herichta”.

Turniej tenisa ziemnego dzieci, młodzieży i dorosłych



6

Ku
ri

er
   

 li
pi

ec
 2

01
8

Dokończenie ze str. 1.

Przeczytałem w kwietniowym 
wydaniu „Kuriera” relację 

ze spotkania w Imielinie pięciu 
śląskich gmin, które w 1995 r. 
uzyskały samodzielność teryto-
rialno-administracyjną i przy-
pomniałem sobie historyczne 
już wydarzenia związane z tym 
okresem. Coroczne spotkania 
gmin, o których pisał „Kurier”, 
to oprócz wymiany doświadczeń 
i omówienia problemów, prze-
jaw pamięci o ogromnym sukce-
sie, jakim było odzyskanie przez 
nie samodzielności. 

Jak o niepodległość
W przypadku Imielina źród-

łem sukcesu w staraniach o sa-
modzielność była aktywność 
organizacji i stowarzyszeń 
działających w tej dzielnicy 
Mysłowic oraz niezwykłe za-
angażowanie samych miesz-
kańców. Można by je porównać 
do tego, jakie towarzyszyło na-
szym rodakom przed stu laty w 
odzyskaniu niepodległości. Hi-

storycznie skala tych wydarzeń 
jest nieporównywalna, ale była 
pomiędzy nimi jakaś analogia 
w determinacji do osiągnięcia 
upragnionego celu.

Imielin był bardzo bliski 
samodzielności już w 1990 r., 
kiedy to z Tych wydzielały się 
Bieruń, Bojszowy i Lędziny. 
Do utworzenia gminy nie do-
szło, bo zabrakło zgody miesz-
kańców Chełmu Śl., którzy 
obawiali się, że po odłączeniu 
od Mysłowic ich gmina nie po-
radzi sobie finansowo. 

Wydzielanie się w 1990 r. no-
wych gmin było o tyle łatwiej-
sze, że umożliwiała to specjalna 
ustawa obowiązująca do końca 
1990 r. Po tym terminie zasa-
dy tworzenia i znoszenia gmin, 
ustalania ich granic oraz nada-
wania gminom statusu miasta 
uległy znacznym zmianom. 
Zaczęły obowiązywać przepi-
sy (kagańce) komplikujące wy-
dzielanie nowych samorządów. 
Przekonali się o tym chociaż-

by mieszkańcy Radzionkowa, 
Szerokiej i Ząbkowic, którzy 
złożyli wniosek o utworzenie 
gmin w 1992 r. i nie dostali zgo-
dy władz. Radzionków nie miał 
zgody mieszkańców dużych 
osiedli. Szeroka po odłączeniu 
się mogłaby spowodować prob-
lemy finansowe dla Jastrzębia. 
W przypadku Ząbkowic były 
przeszkody geodezyjne.

Zdecydował jeden głos
Błędy i braki w ich wnioskach 

były przykładem dla działaczy z 
Imielina, jak postępować i cze-
go unikać, aby samodzielności 
nie pogrzebać. Mieliśmy o tyle 
lepiej od nich, że finansami My-
słowic zarządzała mieszkanka 
Imielina, a sprawami geodezyj-
nymi jako wiceprezydent kiero-
wał nasz radny. 

Najtrudniejszym zadaniem 
związanym z podziałem My-
słowic było przegłosowanie 
uchwały Rady Miejskiej, która 
wyraziłaby na to zgodę. Jej pod-

jęcie skutkowało przerwaniem 
kadencji i oznaczało nowe wy-
bory oraz ponowne ubieganie 
się radnych o mandat. Na taką 
uchwałę na początku kadencji 
nie było szans. Nie wyrażali na 
nią zgody prawie wszyscy radni 
- z wyjątkiem radnych z Imieli-
na. Jedynym racjonalnym ter-
minem jej przegłosowania był 
początek 1993 r. Ostatecznie 
uchwałę z ogromnymi kłopo-
tami udało się przegłosować w 
lutym 1993 r. Cudem przeszła 
przewagą tylko jednego głosu. 
Pozytywna uchwała Rady Mia-
sta Mysłowic ostatecznie prze-
sądzała o podziale miasta.

Mieliśmy zbankrutować
Utworzenie nowych gmin 

poprzedzała pozytywna opinia 
Sejmiku Samorządowego wo-
jewództwa katowickiego oraz 
specjalnej komisji w Urzędzie 
Rady Ministrów. Dopełniał je 
podpis premiera Waldemara 
Pawlaka pod rozporządzeniem 

Rady Ministrów z 1 grudnia 
1994 r. o utworzeniu miedzy 
innymi śląskich gmin: Imielin, 
Chełm Śl., Miasteczko Śląskie, 
Pszów i Marklowice. Nie była 
to prosta decyzja, gdyż nie bra-
kowało uwag prominentnych 
polityków, że zgoda na nowe 
podziały terytorialne wyzwoli 
kolejne, jak to nazwano, „re-
gionalne nacjonalizmy”. Byli i 
tacy, którzy przepowiadali, że 
takie małe organizmy admi-
nistracyjne na tyle będą słabe 
ekonomicznie, że mogą nawet 
zbankrutować. 

Czas pokazał, jaka jest rze-
czywistość. Można śmiało po-
wiedzieć, że premier Pawlak, 
prezes Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych, przysłużył 
się naszej sprawie. Uroczyste 
otwarcie nowo wybudowanej 
remizy dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Imielinie, mogło by 
być okazją do zaproszenia go 
na tę uroczystość.  

Henryk Wieczorek

Dążenia do samodzielności Imielina

Jak to dawniej 

W tym roku ponad 400 
dzieci korzysta z zor-

ganizowanego przez miasto 
dwutygodniowego letniego wy-
poczynku, tzw. wakacji w mie-
ście.

Pierwszy turnus rozpoczął 
się 2 lipca, a zajęcia odbywają 
się w Szkole Podstawowej Nr 
1, Przedszkolu i Hali Wido-
wiskowo-Sportowej przy ul. 
Sapety.

Półkolonie potrwają do 13 
lipca w dwóch turnusach. Or-
ganizatorzy przygotowali na 
ten czas ciekawe zajęcia - wiele 
atrakcji oraz fachową opiekę. 
Są gry sportowe, zajęcia pla-
styczne, taneczne, muzyczne, 
gry planszowe oraz wyjazdy na 
basen i inne atrakcje.

W programie znalazły się też 
wycieczki - dla młodszych grup 
do krainy dziecięcej rozrywki 
Nibylandia, dla starszych na 
kręgielnię i na bilard do Jaworz-
na. Również na miejscu przygo-
towano dla maluchów konkurs 
dojenia sztucznej krowy oraz 
dmuchańce (Gąsienica Megi, 
Zjeżdżalnia Pirat i Miękka gó-
ra). Starsi uczestniczyli w wiel-
kiej rywalizacji na największym 
dmuchanym torze przeszkód 
przygotowanym przez firmę 
Dart-Pol z Pszczyny.

A w niezwykłą podróż do 

świata astronomii dzieci wy-
biorą się w mobilnym planeta-
rium. 

Każdego dnia uczestnikom 
zapewniono drugie śniadanie, 
owoce i napoje. 

Nad tą ogromną rzeszą 
dzieci czuwa doświadczona 
kadra na czele z kierowniczką 
Katarzyną Krzyżowską i jej 
zastępczyniami Anną Dylong-
Moskwą, Anną Muc i Jadwigą 
Grzyśką. Opiekę zapewnia kil-
kunastu wychowawców i wo-
lontariuszy. Wychowawcy to 
Anna Zbytniewska, Katarzyna 
Bednarczyk, Liliana Marszo-
łek, Tadeusz Klatka, Karolina 
Wioska, Kamil Stolecki, Karo-
lina Kaczor, Weronika Szwedo, 
Anna Stęchły, Patrycja Cepa, 
Przemysław Cepa, Agata Jure-
cka-Matysek, Rafał Ciszewski, 
Karolina Paszek, Mateusz Sa-

ternus, Jonasz Knap i Michał 
Stadler.

Wychowawcom pomaga-
ją wolontariusze: Wiktoria 
Chwiędacz, Katarzyna Po-
prawska, Martyna Żogała, An-
na Faryniak, Jakub Zieliński, 
Igor Makowski, Paulina Sorek, 
Wiktoria Błaszczyk, Kami-
la Wieczorek, Karol Grabda, 
Kinga Stadler, Kacper Szwedo, 
Wiktoria Pilszczek, Zuzanna 
Malinowska, Mateusz Koście-
rzyński, Marzena Strojny, Bar-
tosz Faryniak, Michalina Żurek 
i Kacper Kaczor. 

Od 16 do 27 lipca ofertę 
wakacyjną „Rusz się razem z 
nami” przygotowało Miejskie 
Centrum Kultury w Imielinie, 
natomiast zajęcia sportowe w 
dniach 30 lipca do 3 sierpnia 
będą prowadzone na hali wido-
wiskowo-sportowej. (da)

Półkolonie rozpoczęte
Z inicjatywy mieszkańców 

Imielina Kamieniołom Pasiecz-
ki (jego właścicielem jest firma 
PPKMiL sp. z o.o. w Gliwicach) 
przeprowadził renowację naj-
starszego grobu znajdującego 
się na imielińskim cmentarzu. 
Jest to grób Agnes Stoschek, 
która zmarła 26 października 
1914 r., a jej pogrzeb odbył się 
29 października 1914 r. Zmarła 
była zarządczynią kamienioło-
mu na Pasieczkach.

Jednocześnie przetłumaczo-
no znajdujący się na pomniku 
napis w języku niemieckim na 
język polski. Grób ten, usytu-
owany w centralnym punkcie 
cmentarza, stanowi cenną pa-
miątkę historii miasta. (zz)

Najstarszy grób

Do wyników konkursu „Jak 
to dawniej bywało” opubli-
kowanych w poprzednim wy-
daniu „Kuriera” wkradły się 
nieścisłości. Poniżej podajemy 
prawidłowe rozstrzygnięcie. 

W kategorii klas I – III
I miejsce Joanna Mardaus – 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Bie-
runiu i Kamil Stolorz - Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Imielinie. 
II miejsce Paweł Buchta - Szko-
ła Podstawowa nr 2 w Chełmie 
Śląskim. III miejsce Ksawery 

Lewiński - Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Imielinie. 

W kategorii klasy IV – VII
I miejsce Zofia Kula - Szko-

ła Podstawowa nr 2 w Chełmie 
Śląskim. II miejsce Paulina Sob-
czyk - Szkoła Podstawowa nr 2 
w Chełmie Śląskim. Julia Stole-
cka - Szkoła Podstawowa nr 2 
w Imielinie. III miejsce Marta 
Lewiński - Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Imielinie. Wyróżnienie 
Julia Kobiór - Szkoła Podstawo-
wa nr 3 w Bieruniu. (zz)
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W wypełnionej po brzegi 
sali marmurowej Śląskie-

go Urzędu Wojewódzkiego 28 
czerwca odbyła się w atmosferze 
konfliktu rozprawa administracyj-
na w sprawie złoża „Imielin-Pół-
noc”. Była to też pierwsza okazja 
do spotkania się mieszkańców z 
władzami kopalni.  

Dyrektor kopalni uspokaja
Rozprawie przewodniczy-

ła Jolanta Prażuch, dyrektorka 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska, która najpierw od-
dała głos Romualdowi Horstowi, 
dyrektorowi PGG „Piast-Ziemo-
wit”. Dyrektor przekonywał, że 
eksploatacja na zawał na kilku 
płytkich pokładach nie będzie 
miała wielkiego wpływu na 
środowisko, domy oraz życie i 
zdrowie mieszkańców Imielina, 
ponieważ kopalnia zminimali-
zuje szkodliwe oddziaływania. 
Podkreślił, że przeprowadzono 
inwentaryzację budynków pod 
kątem oceny odporności statycz-
nej i dynamicznej. Wynika z niej, 
że większość z nich jest odporna 
na szkody górnicze. 

Pani przewodniczącej 
się spieszy

Urząd Miasta Imielin oraz 
stowarzyszenie „Granice Na-
tury” reprezentowali prawnicy, 
specjalista ds. oddziaływania 
górnictwa na środowisko oraz 
krajowi eksperci z dziedzin geo-
logii i hydrogeologii. Nie mieli 
jednak tak komfortowych wa-

runków jak dyrektor kopalni, bo 
przewodnicząca ograniczyła im 
czas do zaledwie 2 minut na oso-
bę (wystąpienie dyrektora trwało 
pół godziny). Poza tym przewod-
nicząca wielokrotnie przerywała 
wypowiedzi stron, poganiała ich, 
wreszcie oświadczyła, że jej się 
spieszy, czym wywołała głośne 
protesty na sali i demonstracyj-
ne wyjście jednej z uczestniczek 
rozprawy. 

Eksperci podważają raport, 
prawnicy składają wnioski

Prawnicy oraz eksperci zarzu-
cili przedstawicielom PGG, że 
raport jest nierzetelny i niezgod-
ny z metodologią techniczną, 
przedsięwzięcie koliduje z miej-
scowym planem zagospodaro-
wania terenu, nie ma wariantu al-
ternatywnego dla wydobycia na 
zawał, kwestia filarów ochron-
nych jest niejasna, prognozowane 
obniżenia terenu są zaniżone o 
jeden stopień w każdej kategorii, 
co oznacza możliwość wystąpie-
nia V kategorii szkód górniczych. 
Poza tym poruszyli kwestię ko-
nieczności wybudowania nowego 
gazociągu wysokoprężnego jesz-
cze przed uruchomieniem złoża i 
problemów z tym związanych.

Krajowi eksperci ds. geologii i 
hydrogeologii wskazali na zmia-
nę stosunku wód w niebezpiecz-
nej strefie uskokowej: możliwego 
uszkodzenia dwóch zbiorników 
wodnych, zmiany biegu potoku 
oraz powstawania rozlewisk i 
podtopień budynków.

Pytania o inwentaryzację 
Głos zabierali także zdeter-

minowani mieszkańcy Imielina. 
Najbardziej zbulwersowała ich 
sprawa inwentaryzacji budyn-
ków, o której wspominał dyrek-
tor, czyli raportu przygotowanego 
na zlecenie kopalni. Raport firmy 
Midach objął swoim zasięgiem 
2713 budynków. Ku zdziwieniu 
sporej części mieszkańców, domy 
które były projektowane na zero-
wą kategorię szkód górniczych, 
w raporcie bez wiedzy ich właści-
cieli zyskały odporność na II, III, 
a nawet IV kategorię. W związku 
z podejrzeniem o poświadczenie 
nieprawdy przez kopalnię zgło-
szono wniosek zobowiązujący 
dyrektorkę RDOŚ o włączenie w 
tę sprawę prokuratury.

Kopalnia nie wywiązuje się 
Burmistrz Jan Chwiędacz oraz 

przewodniczący rady Tomasz 
Lamik mówili o negatywnych 
doświadczeniach w dotychcza-
sowej współpracy z kopalnią 
„Piast-Ziemowit” i jej niewy-
wiązywaniu się z umowy z roku 
2016 w zakresie naprawy szkód 
górniczych.

Grają na emocjach, 
a potem wychodzą

Później wypowiedzieli się 
przedstawiciele górniczych 
związków zawodowych, ale je-
dyne pytanie związane meryto-
rycznie ze sprawą dotyczyło losu 
załogi w przypadku nieurucho-
mienia złoża. 

Przed godz. 13. przewodni-
cząca zarządziła przerwę, pod-
czas której hałaśliwi do tej pory 
i wielokrotnie upominani przez 
dyrektorkę górnicy opuścili bu-
dynek, nie przejawiając już zain-
teresowania sprawą.

 
Przedstawiciele PGG 
odpowiadają

Po przerwie przedstawiciele 
PGG ustosunkowali się do nie-
których pytań i zarzutów. Głów-
ny inżynier E. Zasada w sprawie 
inwentaryzacji powiedział, że 
pełna ocena będzie wykonana 
dopiero przy planie ruchu. Nie 
skomentował zarzutu o jej nie-
rzetelne wykonanie. Dyrektor 
kopalni oświadczył natomiast, 
że w razie nieuruchomienia 
spornego złoża zwolni 1,5-2 tys. 
osób. 

Prawnik reprezentujący sto-
warzyszenie „Granice Natury” 
podsumował postępowanie do-
wodowe na rozprawie i przed-
stawił wnioski o udostępnienie 
materiałów oraz prezentacji 
PGG z rozprawy, powołanie 
niezależnego biegłego do oceny 
raportu kopalni oraz włączenie 
prokuratora.

Dlaczego mieszkańcy prote-
stują? 

Dlaczego nie wierzą w za-
pewnienia inwestora, że ko-
palnia zminimalizuje wpływy 
swojej działalności i naprawi 
wszystkie szkody? Dotychcza-
sowe negatywne doświadczenia 

Rozprawa w sprawie „Imielina-Północ”
ze złożem „Imielin-Południe” 
temu przeczą. Poza tym nie da 
się budować dialogu społecz-
nego na manipulacji. Wątpliwej 
jakości raport Midacha jest tego 
przykładem. Drugim – pisma z 
Kompanii Węglowej i urzędów 
górniczych do budujących swo-
je domy ludzi, że ich inwestycja 
jest położona na terenach o zero-
wej kategorii szkód górniczych 
oraz że „w rejonie obejmującym 
przedmiotową inwestycję nie 
występują udokumentowane 
zasoby bilansowe, możliwe do 
zagospodarowania po okresie 
koncesyjnym tj. po 2020.” 

Mieszkańcy byli przekona-
ni, że nie będzie wydobycia, 
w związku z tym wybudowa-
li swoje domy bez żadnych 
wzmocnień. Nieprawdą jest 
powtarzane w mediach stano-
wisko kopalni, że 80% domów 
w zasięgu spornego złoża jest 
zabezpieczona przed szkodami 
górniczymi. Więcej: te domy są 
wybudowane na uskokach, co 
oznacza wzmożoną odczuwal-
ność wstrząsów. Co będzie, kie-
dy kopalnia zacznie eksploato-
wać na zawał na poziomie 200 
metrów? Ludzie boją się kata-
strof budowlanych, a nie tylko 
że im płytki popękają w łazien-
ce. Łatwo jednak manipulować 
opinią publiczną i wmawiać jej, 
że mieszkańcy Imielina to ego-
iści, którzy działają na szkodę 
kopalni. (az) 

Stowarzyszenie „Zielony 
Imielin”

20 czerwca w Urzędzie Mia-
sta Imielin doszło do podpi-
sania umowy-porozumienia 
pomiędzy burmistrzem Janem 
Chwiędaczem a Arturem Ma-
roną, prezesem OSP Imielin, na 

mocy której strażacy miejsco-
wej OSP odebrali nowoczesny 
sprzęt ratujący życie. W jego 
skład wchodzi specjalistyczny 
sprzęt do ratownictwa tech-
nicznego marki Lukas, który 

- Jest to sprzęt niezbędny 
do ratowania ofiar wypadków 
i udzielania im pierwszej po-
mocy – relacjonuje nam Artur 
Marona, prezes imielińskich 
strażaków. – Najbardziej cieszy 

nas fakt pozyskania środków na 
zakup ciężkiego zestawu do ra-
townictwa technicznego Lukas. 
Do tej pory mieliśmy dwa zesta-
wy ratownictwa (lekki i średni). 
Zestaw lekki nie spełniał już w 
pełni wymagań i zostanie za-
stąpiony nowym. Kolejną ko-
rzyścią jest to, że skróci się czas 
udzielania pomocy – dodaje 
prezes, który zapewnia, że tym 
sprzętem strażacy będą potrafi-
li się posłużyć dzięki ciągłemu 
doszkalaniu się. 

Z roku na rok rośnie liczba 
interwencji strażaków w związ-
ku z wypadkami drogowymi. 
Jak cenny jest czas w przypad-
ku zagrożenia ludzkiego życia, 
nie trzeba nikogo przekony-
wać. Decydują wówczas nawet 
nie minuty, a sekundy. Stąd 
fachowa pomoc strażaków mo-

Nowoczesny sprzęt dla strażaków
że być decydująca. Znaczenie 
ma również położenie Imieli-
na – tuż przy autostradzie A4, 
drodze ekspresowej S1 i przede 
wszystkim zatłoczonej woje-
wódzkiej 934, która przebiega 
przez miasto. A zatem wypo-
sażenie ochotników z OSP w 
nowoczesny sprzęt jest jak naj-
bardziej uzasadnione. 

Zakup sprzętu możliwy był 
dzięki pieniądzom pozyska-
nym w ramach dotacji celowej 
z Funduszu Sprawiedliwości z 
Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Miasto na ten cel otrzymało 
99% pieniędzy potrzebnych na 
zakup sprzętu czyli 148 345,56 
zł, a dołożyło 1%, czyli 1498,44 
zł. Jest to najwyższa dotacja z 
wspomnianego programu ze 
wszystkich gmin w naszym 
powiecie. (zz)

służy do uwal-
niania uwie-
zionych osób 
z pojazdów po 
w y p a d k a c h . 
Są też dwa ze-
stawy ratowni-
ctwa medycz-
nego PSP R-1 
(torby medycz-
ne) z deskami 
ortopedyczny-
mi i szynami 
Kramera oraz 
dwa defibry-
latory marki 
Philips.
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  Witamy we wspólnocie 
Dzieci ochrzczone 9 czerwca w imielińskim kościele

Stanisław Łukasz Pacwa urodzony 17 kwietnia
Syn Łukasza i Magdaleny
Chrzestni: Sławomir Stolarz i Monika Stolarz

Antoni Stanisław Rechul i Franciszek Józef Rechul urodzeni 14 grudnia 2017 r.
Synowie Sebastiana i Katarzyny
Chrzestni: Paweł Kamiński i Zofia Maślanka oraz Wojciech Borkowy i Halina Borkowy 

Ignacy Paweł Sitko urodzony 31 marca
Syn Adriana i Agnieszki
Chrzestni: Marcin Stypik i Joanna Kozera-Turczyńska

Tymoteusz Ignacy Skowron urodzony 16 stycznia
Syn Michała i Edyty
Chrzestni: Adrian Stypniewski i Claudia Stolorz

Szymon Jan Świergolik urodzony 28 lutego
Syn Przemysława i Alicji
Chrzestni: Szczepan Czarnik i Anna Czarnik

Drugi sezon Imielińskiej Ligi 
Squasha zakończony został 

24 czerwca wręczeniem nagród. 
Zwycięzcą ligi został Łukasz Pa-
tałąg, drugie miejsce zajął Mar-
cin Klanowski, a na najniższym 
stopniu podium stanął Paweł 
Socha. Wśród pań bezkonku-
rencyjna okazała się Sylwia No-
sal, druga była Hanna Boruch, a 
trzecia Iwona Olejnik.

Zwycięzcy odebrali puchary 
z rąk Mirosławy Strojny oraz 
Bartosza Kilijańskiego z Urzędu 
Miasta. Odbyło się również lo-
sowanie nagród ufundowanych 
przez Miasto Imielin. Otrzymał 
je każdy uczestnik rozgrywek. 
Liga rozpoczęła się 18 marca i 
wystartowało w niej 21 zawod-
ników, w tym 3 kobiety.

Organizatorzy ligi zapraszają 
wszystkich miłośników squ-
asha i osoby chcące nauczyć się 
grać na następny sezon - już we 
wrześniu. (um)

Na koniec sezonu


