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Część drzewek posadzono przy szkole.

Drzewka za śmieci 
Między 19 a 25 kwietnia 

109 grup – najczęściej 
rodzin i osób indywidualnych 
zebrało 224 worki śmieci oraz 
zlokalizowało 10 dzikich wysy-
pisk śmieci – to wynik sprząta-
nia Imielina zorganizowanego 
przez Stowarzyszenie Zielony 
Imielin przy współpracy miasta, 
szkół, przedszkola oraz miej-
scowego leśnictwa.     

Leśne „bogactwo”
- Pandemia spowodowała, że 

częściej moja rodzina odwie-
dzała pobliski las. Zauważa-
liśmy podczas tych spacerów, 
jak wiele jest w nim śmieci 
– relacjonuje nam Agnieszka 
Kwarciak z ul. Turystycznej. - 
Gdy z facebooka dowiedziałem 
się o akcji sprzątania, wraz z 
trojgiem dzieci wyruszyliśmy 
do „naszego” lasu z worka-
mi. Okazało się jednak, że źle 
przygotowaliśmy się do zbiera-
nia śmieci – tyle ich było, że nie 
potrafiliśmy ich unieść. Po raz 
drugi poszliśmy wraz ze zna-
jomymi i dopiero wtedy uda-
ło się nam się zebrać większą 
ilość śmieci – co nie znaczy, 
że wszystkie. Najwięcej było 
butelek po wódce, ale i innych 
odpadów – również budowla-
nych. Nasz 8-letni syn bardzo 
zaangażował się w tę akcję i był 
dumny, że wraz z ojcem może 
posadzić drzewo, które otrzy-
mał od leśniczego – dodaje pa-
ni Agnieszka.  

Same korzyści 
Maciej Łukaszczyk ze Sto-

warzyszenia Zielony Imielin 
był koordynatorem akcji. – Po-
prosiliśmy mieszkańców, aby 
zbierali śmieci w swojej najbliż-
szej okolicy, czyli w miejscach, 
które najlepiej znają. Zachętą 
były podarowane uczestnikom 
drzewka, ale i różne konkur-
sy – na najbardziej oryginalne 
śmieciowe „znalezisko” czy 
konkurs fotograficzny. Worki 
ze śmieciami można było albo 

wystawić na swojej posesji, al-
bo odwieźć do PSZOK-u. Akcja 
ujawniła, jak ogromne ilości 
śmieci znajdują się w różnych, 
często trudno dostępnych miej-
scach. Co prawda miało to być 
sprzątanie Imielina, ale wiemy, 
że przy okazji zbierano śmieci 
z terenu Mysłowic czy Chełmu 
Śl. dzięki współpracy z leś-
niczym mieszkańcy odebrali 
ponad sto drzewek – dzikich 
jabłoni, grusz, wiśni, śliw czy 
lip, które przysłużą się pszczo-
łom i zwierzętom. Docierają do 
mnie bardzo pozytywne infor-

macje, że mieszkańcy nie tylko 
mogli wyjść z domu, co miało 
znaczenie w czasie pandemii, 
ale i zrobić coś pożytecznego, 
razem rodzinnie spędzić czas. 
Sądzę, że miała też walor edu-
kacyjny – uświadamiała, by za-
dbać o swe najbliższe otoczenie.                  
M. Łukaszczyk zapowiada, że 
to nie ostatnia akcja w tym roku 
zorganizowana przez stowarzy-
szenie.     

- Wyniki akcji przerosły na-
sze oczekiwania. Ludzie chętnie 
odpoczywają na łonie natury, ale 
niestety zbyt często zostawiają 

po sobie śmieci. Takie akcje są 
potrzebne. Integrują mieszkań-
ców i uczą odpowiedzialności 
za wspólną przestrzeń zarówno 
dzieci i jak i dorosłych – ocenia 
Alicja Zdziechiewicz ze Stowa-
rzyszenia Zielony Imielin.

Wspólne dobro
Zdaniem burmistrza Jana 

Chwiędacza akcja polegająca 
na wspólnym działaniu stowa-
rzyszenia, mieszkańców oraz 
różnych instytucji przyniosła 
pozytywne efekty. Pokazała, że 
wspólne przedsięwzięcia mogą 

przyczynić się do dobra ogółu 
mieszkańców. Miasto wspiera 
takie inicjatywy – w ubiegłym 
roku również zaangażowało się w 
akcję plakatową stowarzyszenia 
zwracającą uwagę na dbanie o 
czyste powietrze.  

Od nocnika po opony
Wśród śmieciowych znalezisk 

znalazły się opony, drukarka, 
kasety magnetofonowe, buty, 
gumowe węże, łyżwy, materac, 
opakowania budowlane, słoiki, 
setki puszek i butelek, ceramika 
łazienkowa, a nawet emaliowany 
nocnik – stąd wybór zwycięzcy 
w konkursie na najbardziej ory-
ginalne śmieci nie był łatwy. Wy-
grali go Magdalena Malinowska 
oraz Lenka i Kacper Panol. 

W konkursie fotograficznym 
– jak przyznają organizatorzy 
- zdjęcia okazały się na tyle in-
trygujące, że poprosili Adama 
Politańskiego, zawodowego fo-
tografa, by wybrał najciekawsze. 
Wygrała fotografia siostry Fabii 
Łukjan przedstawiająca pokryte 
mchem buty (poniżej na zdjęciu). 
„Bardzo ciekawy kadr, oświet-
lony ciepłym, przyjemnym 
światłem. Zdjęcie stara się nam 
powiedzieć, że matka natura za-
wsze wygrywa.” – ocenił artysta. 
Kolejne nagrodzone to zdjęcia 
„Starcie czołgu i żelazka” Marty-
ny Łukaszczyk oraz „Śmiecius-
plastikus” Ewy Szymańskiej-
Sułkowskiej. (zz)
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Pedagog, 
trener 
umiejętności 
psycho-
społecznych

PORADY PRAWNE

Dariusz Orzeł
radca prawny 

RADY PSYCHOLOGA

Sprawdzam

7 lipca (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta Imielin w 
godz. 1600-1700 będą dyżurować radni: Anna Kubica-Wojtyra, Jan 
Jurecki i Krzysztof Hajduczek.

Od dłuższego 
czasu wraca temat 
szkód górniczych 
w Imielinie, bu-

dząc zaniepokojenie mieszkań-
ców. Raz jest to za sprawą wy-
sokoenergetycznych wstrząsów, 
innym razem wydobycia węgla 
ze złoża Imielin-Północ, a ostat-
nio z powodu rozlewiska, jakie 
pojawiło się pomiędzy ulicami 
Grzybową i Karolinki. 

Rozlewisko to nie jedyny prob-
lem, jaki dotknie w najbliższym 
czasie właścicieli nieruchomości 
w Imielinie. Posiadający obiek-
ty budowlane pomiędzy ulicą 
Grzybową a ulicą Hallera nie 
uporali się jeszcze ze szkodami 
górniczymi, jakie ujawniły się 
w wyniku ostatniej eksploata-
cji w latach 2017-2020, a czeka 
ich kolejna fala negatywnych 
oddziaływań, które przyniesie 
projektowana na lata 2021-2023 
eksploatacja górnicza. 

Jak wynika z rozmów z 
mieszkańcami, nie mają oni 
pełnej i rzetelnej wiedzy o 

tym, jakie mają prawa i obo-
wiązki jako właściciele nieru-
chomości. Nie mają też pew-
ności, jak należy prawidłowo 
postąpić, aby zabezpieczyć 
swoje obiekty budowlane 
przed wpływami szkód gór-
niczych lub jak uzyskać pełne 
odszkodowanie, które pozwoli 
uszkodzone obiekty przywró-
cić do stanu poprzedniego. 
Dzięki uprzejmości burmistrza 
Jana Chwiędacza oraz z inicja-
tywy radnego Tomasza Kaise-
ra, planowane jest spotkanie 
informacyjne z zainteresowa-
nymi mieszkańcami Imielina 
w sprawie praw i obowiązków 
właścicieli nieruchomości znaj-
dujących w zasięgu negatyw-
nych wpływów eksploatacji 
górniczej (szczegóły w ramce 
obok - dop. red.). Zasadniczym 
jego celem jest przekazanie 
mieszkańcom wiedzy, która 
pozwoli im podjąć świadomą 
i racjonalną decyzję co do za-
bezpieczenia swoich intere-
sów, w przypadku zagrożenia 
z tytułu szkód górniczych. W 
trakcie spotkania mieszkańcy 

będą mogli pobrać formularze 
wniosków, które mają na celu 
uzyskanie informacji z kopal-
ni o stanie zabezpieczenia ich 
nieruchomości oraz zgłosić 
ujawnione szkody górnicze. 
Sposób wypełnienia wniosków 
zostanie przedstawiony w trak-
cie spotkania. Jednym z tema-
tów będzie również praktyka 
stosowana przez pracowników 
kopalni w stosunku do miesz-
kańców narażonych na szkody 
górnicze. 

Zostaną także udzielone 
odpowiedzi na najczęściej sta-
wiane pytania dotyczące szkód 
górniczych. Ze względu na to, 
że obecnie nie wiadomo, ilu 
mieszkańców będzie zainte-
resowanych spotkaniem oraz 
obowiązek zachowania dystan-
su społecznego konieczne jest 
zgłoszenie swojego udziału. 

Po zgłoszeniu swego udzia-
łu każdy mieszkaniec otrzyma 
informację o miejscu, terminie 
i godzinie spotkania lub zapro-
szenie na spotkanie w innym 
terminie ze względu na wy-
czerpanie dostępnych miejsc. 

Szkody górnicze w Imielinie

Często zastanawiamy się, czy 
osoby które nazywamy przyja-
ciółmi, są nimi? Cytując za Wiel-
kim Słownikiem Języka Polskie-
go „przyjaciel to osoba, z którą 
pozostajemy w więzi opartej na 
życzliwości, szczerości, sympa-
tii, zaufaniu i wzajemnej pomo-
cy”. Od przyjaciela oczekujemy, 
żeby prawdziwie nas słuchał, 
współczuł, wspierał itd. Ocze-
kujemy wiele. Któż może nam 
to wszystko dać? Dlatego osób, 
które nazywamy przyjaciółmi, 
mamy niewielu. Ale czy w życiu 
potrzebujemy tylko przyjaciół? 
Myślę, że równie ważne jest po-
siadanie grona uczynnych i życz-
liwych znajomych. Trudne sytu-
acje weryfikują więzi społeczne. 
Moje doświadczenie ostatnich 
tygodni to potwierdziło. Gdy 
zachorowałam, okazało się, że 
pomoc nieśli wszyscy - znajomi, 
sąsiedzi, przyjaciele. Jim Rohn 
– amerykański pisarz i mówca 

motywacyjny powiedział, że „je-
steśmy wypadkową sumą 5 osób, 
z którymi najczęściej przebywa-
my”. Ten cytat wzbudził u mnie 
głęboką refleksję i dał poczucie 
szczęścia, bo jak się okazało ota-
czają mnie wspaniali ludzie. 

Żeby doświadczyć dobra, 
jakim jest pomoc innych ludzi, 
trzeba samemu wykonać kilka 
kroków:

1. Gdy jesteś zdrowy, spraw-
ny fizycznie, pracujesz i masz 
na przysłowiowy chleb, intere-
suj się innymi ludźmi, wspieraj 
ich, pytaj o zdrowie, rodzinę, 
proponuj ewentualną pomoc.

2. Gdy sam będziesz w po-
trzebie, poinformuj o tym zna-
jomych. Potrzeba pomocy nie 
jest zjawiskiem wstydliwym, a 
inni nie mogą znać twoich po-
trzeb, jeżeli o nich nie powiesz.

3. Nie zbywaj osób, które 
proponują ci pomoc, tylko z niej 
skorzystaj. W myśl zasady: „ro-
biąc coś dla innych, robimy to 
również dla siebie”. Dla osób, 
które pomagają, jest to równie 
ważne jak dla ciebie.

4. Podziękuj za udzieloną po-
moc, okaż wdzięczność. 

Ostatni z tych kroków – jeśli 
ma być wykonany właściwie - 
jest trudny.

25-letni syn znajomej sam 
zdeklarował pomoc przy zro-
bieniu dla mnie zakupów. Jego 
telefon z pytaniem: czy na pew-
no nie kupić świeżego chleba u 
prywatnego piekarza, a może 
pyszną drożdżówkę, no i jajka 
po które chciał pojechać na targ, 
wzruszyły mnie. Poza podzięko-
waniami skierowanymi do niego 
zatelefonowałam do jego matki, 
wyraziłam wdzięczność za po-
moc, ale też wyrazy uznania dla 
syna. To rodzice bowiem mają 
największy wpływ na to, jakim 
dorosłym będzie ich dziecko.

Trudna sytuacja daje szan-
sę na sprawdzenie relacji mię-
dzyludzkich. Cytat z Thomasa 
Fullera („nie ten przyjaciel, kto 
współczuje, ale ten kto poma-
ga”) jasno wskazuje, że PRZY-
JACIEL znajdzie czas na roz-
wiązanie twojej trudnej sytuacji, 
nie zostawi cię samego sobie, 
wspomoże słowem i czynem. I 
w ten sposób można odkryć no-
wych przyjaciół, których kiedyś 
nazywaliśmy znajomymi...

Do 17 maja można wziąć udział w konsultacjach projektu Uchwały 
Rady Miasta Imielin w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu 
„Honorowy Obywatel Miasta Imielin” i Zasłużony dla Miasta Imielin”. 
Konsultacje są przeprowadzane w formie elektronicznej – poprzez po-
branie udostępnionego na stronie BIP UM Imielin oraz na stronie inter-
netowej www.imielin.pl Formularza Konsultacyjnego, którego skan, po 
wypełnieniu należy przesłać na adres mailowy: ankieta@imielin.pl

Wyniki konsultacji będą miały charakter opiniodawczy i zostaną 
wykorzystane przy podejmowaniu przez Radę Miasta Imielin uchwa-
ły w tej sprawie. (um)

Urząd Miasta Imielin zamierza zorganizować od 5 do 16 lipca 
2021 roku „Wakacje w mieście 2021” dla dzieci od 7 do 14 lat. Zaję-
cia odbędą się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną czekamy na decyzję Mi-
nistra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji tego typu wypoczynku. 
Aby przygotować się na nią UM Imielin ogłasza nabór na wychowaw-
cę/opiekuna półkolonii. Pełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawo-
wych lub studenci proszeni są o złożenie podania w Biurze Obsługi 
Mieszkańca UM Imielin do 31 maja 2021 r. Bliższych informacji 
udzielają pracownicy Referatu EZKS osobiście lub telefonicznie (tel. 
32 22 54 136) w godzinach pracy UM. Więcej informacji na stronie 
internetowej UM Imielin. (um)

Spotkanie informacyjne w sprawie 
szkód górniczych 

Odbędzie się 21 maja (piątek) o godz. 18:00 w Sokolni 
Udział w spotkaniu należy zgłosić do 18 maja 

 - telefonicznie: radnemu Tomaszowi Kaiserowi 
(tel. 509 675 294) lub

- mailowo: orzel.dariusz@gmail.com

26 kwietnia zgłoszono, że 11 stycznia 
przy sprzedaży bieżni doszło do oszustwa 
internetowego za pośrednictwem sklepu 
internetowego runningpad.pl.

28 kwietnia z otwartego garażu na ul. 
Ściegiennego skradziono elektronarzędzia. 
(kpp)

Konsultacje z mieszkańcami 

Nabór wychowawców

W związku z przystąpieniem do realizacji w roku bieżącym Pro-
gramu Ograniczenia Niskiej Emisji, Urząd Miasta Imielin infor-
muje, że do 7 maja br. zbierane były wnioski o przyznanie dotacji 
do wymiany kotłów CO na ekologiczne źródła ogrzewania. Wpły-
nęły 202 wnioski, które zostaną poddane weryfikacji, a następnie 
zakwalifikowane do losowania te, które zgodnie z regulaminem 
spełniają kryteria. 

Informacje o terminie losowania oraz wystawy urządzeń grzew-
czych oferowanych w programie podane zostaną w maju na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta Imielin. Informacji telefonicznych 
udzielać będą również pracownicy Referatu Ochrony Środowiska                           
tel. 32 22 54 122 lub 32 22 54 123 w godzinach pracy Urzędu. (um)

Ponad dwieście wniosków 
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Pomoc społeczna w mieście 
– to jeden z tematów oma-

wianych na marcowej sesji Rady 
Miasta Imielin. Wcześniej zaj-
mowała się nim branżowa komi-
sja, na której radni dyskutowali 
o wsparciu udzielanym osobom 
potrzebującym. Dyskusja opar-
ta była na analizie dokumentów 
przygotowanych przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
(MOPS) i Sekretarza Miasta. 

W dyskusji uczestniczyła 
kierująca placówką Ag-

nieszka Sorek. - Polityka spo-
łeczna rządu oraz realizacja miej-
skiej strategii (Rozwiązywania 
Problemów Społecznych) miały 
korzystny wpływ na utrzyma-
nie się stabilnej sytuacji byto-
wej mieszkańców Imielina w 
2020 roku. Epidemia nie spo-
wodowała zwiększenia pomocy 
- wręcz przeciwnie. W ub. roku 
w związku z przebywaniem w 
domu mieszkańcy mieli mniejsze 
potrzeby – taki wniosek przed-
stawiła A. Sorek na spotkaniu 
komisji. 

Przez „politykę społeczną 
rządu” należy rozumieć przede 
wszystkim program 500+, który 
spowodował, że liczba osób ko-
rzystających z zasiłków spadła 
w porównaniu do lat wcześniej-
szych, zmniejszyła się liczba 
posiłków dla dzieci. Z kolei epi-

SPIS POWSZECHNY
Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd 

Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. 
Wejdź na stronę spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. 

Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji do sa-
mospisu należy wykazać wszystkie osoby, które w dniu 
31.03.2021 r. o godzinie 24:00 mieszkały pod danym 
adresem. Wszystkie dodane i prawidłowo spisane osoby 
są zwolnione z obowiązku samospisu. Oznacza to, że 
osoby te nie muszą samodzielnie logować się do apli-
kacji spisowej, aby dokonać samospisu.

Spisanie się przez Internet daje możliwość wzięcia 
udziału w loterii i wygranie atrakcyjnych nagród!

• Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla 
siebie chwili 

• Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w loterii
• Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl. 
Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 22 kwietnia 

2021 r. do 7 lipca 2021 r. 
Jeżeli nie możesz spisać się we własnym zakresie zadzwoń 

na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon lub odwiedź 
najbliższy urząd gminy, gdzie na czas trwania spisu urzędy gmin 
przygotowały specjalne miejsca spisania się przez Internet.

Jeśli nie spiszesz się przez Internet ani przez telefon, po          
4 maja br. skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie dzwo-
niąc z numeru 22 828 88 88, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z 
ustawą nie możesz odmówić mu przekazania danych.

Możesz potwierdzić tożsamość rachmistrza spisowe-
go, dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99.

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wy-
nikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym lud-
ności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie po-
wszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 usta-
wy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, po-
nieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe 
zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w 
ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczegól-
nej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiąza-
ni do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z 
ustawą spisową? Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Kontakt do Gminnego Biura Spisowego – w godzinach 
pracy Urzędu 32 2254124, 32 2254126, po godzinach pracy 
Urzędu do godz. 20.00 - 730 373 787. (um)

W związku z zalewiskiem do 
Tomasza Głogowskiego, rzecz-
nika prasowego Polskiej Gru-
py Górniczej, w skład której 
wchodzi KWK Piast-Ziemowit, 
wysłaliśmy pytanie o to, jak i 
kiedy (harmonogram działań) 
kopalnia rozwiąże ten problem. 
Odpowiedź otrzymaliśmy już 
po zamknięciu poprzedniego 
numeru „Kuriera”. Poniżej w 
całości odpowiedź rzecznika.

Zalewisko po obu stronach 
ulicy Imielińskiej (DK934) w 
Imielinie powstało na skutek 
eksploatacji górniczej prowa-
dzonej obecnie przez KWK 
Piast-Ziemowit w pokładzie 
206/1.

Kopalnia przed eksploatacją 
planowała zrealizować projekt 
budowlany pn. „Przebudowa 
koryta potoku Imielinka w km 
3+800 ÷ 5+420 z uwzględnie-
niem wpływów eksploatacji 
górniczej”. Przyjęte rozwią-
zania projektowe zakładają 
grawitacyjny spływ wód po-
wierzchniowych korytem rowu 
Cisowiec i cieku Imielinka w 
kierunku rzeki Przemszy po wy-
eksploatowaniu pokładu 206/1.

W 2019 roku PGW Wody 
Polskie po trwającym ponad 
1,5 roku postępowaniu wyda-
ło pozwolenie wodnoprawne 
dla tego zadania. Z uwagi na 
trudności w uzyskaniu ponow-

nej zgody na wejście na teren 
prywatnych gruntów, od stycz-
nia 2020 roku trwa w Urzędzie 
Wojewódzkim w Katowicach 
postępowanie o wydanie po-
zwolenia na budowę. Od czerw-
ca 2020 roku kopalnia posiada 
podpisaną z firmą budowlaną 
umowę wykonawczą dla tego 
zadania jednak przekazanie 
placu budowy może nastąpić po 
uzyskaniu pozwolenia na budo-
wę, gdyż zakres prac obejmuje 
m.in.: budowę nowego koryta 
cieku, likwidację starego kory-
ta, rozbiórkę istniejących i bu-
dowę nowych przepustów pod 
drogami, przebudowę obiektów 
związanych funkcjonalnie z cie-

kiem, korekcję korony drzew. 
Przewiduje się, że pozwolenie 
zostanie wydane w maju br. 
Prace na cieku Imielinka po-
trwają co najmniej 6 miesięcy.

Do czasu rozpoczęcia ww. 
prac kopalnia będzie utrzymy-
wać tymczasową pompownię 
zapewniającą przerzut wody z 
zalewiska na rowie Cisowiec 
do cieku Imielinka, poniżej po-
wstałego w jej korycie progu. 
Zwierciadło wody w zalewi-
sku utrzymywane będzie około         
1 m poniżej poziomu terenu wy-
stępującego na zabudowanych 
działkach w tym rejonie. 

Tomasz Głogowski
 rzecznik prasowy PGG

Zalewisko na Cisowcu – odpowiedź kopalni 

Na podstawie art. 24e ust. 3 
ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków (tekst jedno-
lity: Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z 
późniejszymi zmianami), Miej-
ska Spółka Komunalna sp. z o.o. 
informuje klientów, iż zgodnie z 
Decyzją NR GL.RZT.70.68.2021, 

Nowe taryfy na wodę i ścieki  
Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie oraz Dy-
rektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach 
z 16 kwietnia 2021 r. w Imielinie 
obowiązywać będzie taryfa na 
trzy lata: od 15 maja 2021 do 16 
maja 2024 roku dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowe-
go odprowadzania ścieków.

Zgodnie z Uchwałą Rady Mia-
sta Imielin podjętą w dniu 28 
kwietnia 2021 roku miasto dopła-
ci do każdego 1 m3 ścieków: 0,82 
zł brutto w okresie obowiązywa-
nia nowej taryfy od 1 do 12 mie-
siąca i 0,39 zł brutto do każdego 1 
m3 ścieków w okresie od 13 do 24 
miesiąca obowiązywania nowej 
taryfy. (msk)

demia spowodowała że mniej fi-
nansowano posiłków w szkołach 
(bo nauka odbywała się zdalnie). 

Gdy porównamy dane staty-
styczne od roku 2016 do 2020, 
to okazuje się, że w mieście o 
połowę zmniejszyło się ubóstwo 
(jako przyczyna starania się o po-
moc). Przed pięcioma laty takie 
wsparcie trafiło do 172 osób, w 
ubiegłym już tylko do 84. W roku 
2016 z tytułu bezrobocia pomoc 
otrzymało 120, w ubiegłym tylko 
68 (ale liczba bezrobotnych była 
w tych latach wyższa). 

Nie wszystkie dane są tak po-
zytywne. Tyle samo jest korzysta-
jących z pomocy niepełnospraw-
nych, znacznie natomiast wzrosła 
liczba długotrwale lub ciężko 
chorych, którzy ją otrzymali – 156 
osób pięć lat temu, 210 w ub. roku. 
Czyżby był to wynik pogarszają-
cego się stanu służby zdrowia w 
roku rozwoju pandemii? Z danych 
MOPS-u wynika również, że w 
roku 2020 zmniejszyła się liczba 
rodzin objętych pomocą asystenta 
rodziny, natomiast wzrosła liczba 

O pomocy społecznej 

Dokończenie na str. 5.

Obecnie koszt 1 m3 ścieków 
wynosi 9,18 zł, mieszkaniec płaci 
8 zł, a dopłata to 1,18 zł. Zgodnie z 
uchwałą w pierwszym roku obo-
wiązywania nowej taryfy (tj. od 

15 maja) koszt oczyszczania wy-
niesie 9,32 zł, z tego mieszkaniec 
zapłaci 8,50 zł, dopłata miasta 
to 0,82 zł. W drugim roku przy 
koszcie ścieków 9,39 zł mieszka-

niec zapłaci 9,00 zł, dopłata 0,39 
zł. W trzecim roku koszt ście-
ków to 9,47 zł, nie będzie dopła-
ty z miasta,  czyli mieszkańcy 
zapłacą pełną stawkę. (zz)
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Franciszek Kłyk, 
uczeń klasy siód-

mej Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskie-
go w Imielinie, zajął 
IV miejsce w grupie 
wiekowej 13-14 lat za 
stworzenie gry „Ro-
boty” w języku pro-
gramowania Scratch. 
Został również wyróż-
niony za znakomitą 
animację w wiosennej 
edycji „Międzynarodo-
wego konkursu kodo-
wania dla dzieci IKCC 
SCRATCH”. 

W konkursie uczest-
niczyło 656 uczniów z 
35 krajów, którzy ry-
walizowali w czterech 
grupach wiekowych i 
mogli wybrać realizację 

nek był jedynym, w dodatku tak 
wysoko ocenionym Polakiem.  

Jak mówi sam laureat, pro-
gramowanie w Scratch nie 

Wiosna to w imielińskim 
przedszkolu czas podsu-

mowania wiedzy o bezpieczeń-
stwie. W grupach najstarszych 
podsumowania te zwykle prze-
biegają w ramach konkursu pod 
hasłem „Bezpieczni Razem”. 
W tym roku konkurs odbył się      
30 kwietnia, a za jego organi-
zację i przebieg odpowiedzial-
ne były Grażyna Martowska i 
Anna Stolarczyk. Z uwagi na 
konieczność zachowania zasad 
reżimu sanitarnego, przedsię-
wzięcie zorganizowano w od-
dziale przedszkolnym znajdu-
jącym się w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2. Wielkość 
sali pozwoliła na bezpieczne 
rozmieszczenie stanowisk pra-
cy dla wszystkich dziecięcych 
zespołów oraz jury. 

Udział wzięły trzyosobowe 
drużyny z pięciu grup dzie-
ci sześcioletnich: „Biedron-
ki”, „Zajączki”, „Słoneczka” 
„Pszczółki” i „Żabki”. Uczest-
nicy odpowiadali na pytania z 
bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym oraz rozwiązywali zagad-
ki słowne i filmowe. W prak-
tycznym działaniu należało po-
chwalić się znajomością świateł 
sygnalizatora, ułożyć rozsy-
pankę obrazkową o tematyce 
związanej z bezpieczeństwem, 
a także pokolorować obrazek 

znaku drogowego według po-
danego kodu. Ważna była przy 
tym zarówno wiedza zdobyta 
w czasie przedszkolnych zajęć, 
jak i szybkość, sprawność dzia-
łania oraz umiejętność współ-
pracy w zespole. 

W konkursowym jury za-
siedli: dyrektorka przedszkola 
Renata Prus oraz policjanci z 
zespołu ds. profilaktyki spo-
łecznej Komendy Powiatowej 
Policji w Bieruniu.

W wyniku zaciętej rywa-
lizacji I miejsce przypadło w 
tym roku przedstawicielom 
grupy „Zajączki”, II miej-
sce grupie „Słoneczka”, a III 
grupie „Pszczółki”. Wiedzą 
i umiejętnościami wykaza-
li się jednak wszyscy, zatem 
wszystkie drużyny zdobyły 
dla swoich grup pamiątkowe 
nagrody. Ufundował je Urząd 
Miasta Imielin w ramach re-
alizacji programu miejskiego 
„Bezpieczny Imielin”. Każdy 
zespół otrzymał dwa jeździ-
ki grawitacyjne oraz sygna-
lizator świetlny lub zestaw 
znaków drogowych. Nagrody 
dla dzieci zapewnili również 
policjanci. Były to maskotki 
policyjnego psa Sznupka dla 
zwycięskich grup oraz odbla-
ski i plany zajęć dla wszyst-
kich uczestników. 

1178 – to liczba osób zaszcze-
pionych w przychodni SPZOZ w 
Imielinie od stycznia do końca 
kwietnia – poinformował nas 
kierujący placówką Grzegorz 
Hachuła (w tym 47 osób nie-
sprawnych ruchowo zaszczepio-
no w domu). 

Tylko w kwietniu zaszczepio-
no 650 osób - w tym szczepionką 
Pfeizera 492 (pierwsza dawką 
398, a drugą 94), Astra Zeneca 
110 osób i Moderna 50 osób. - 
Szczepimy tym, co dostajemy 
– mówi G. Hachuła. - Średnio ty-
godniowo 150 osób, czyli więcej 
niż wcześniej zakładano. Oczy-
wiście nie są to tylko mieszkańcy 
Imielina, ale również z Chełmu 
Śl., z Lędzin, a nawet z Tychów. 
Także osoby z Imielina korzysta-
ją z możliwości zaszczepienia się 
w innych miejscach. 

W ocenie G. Hachuły szcze-
pienia znajdują się obecnie na 
półmetku i powinny zakończyć 
się w lipcu lub sierpniu. W gru-
pach osób liczących więcej niż 
70 i 80 lat zaszczepiło się ok. 
85 % mieszkańców Imielina i 
w tej kategorii wiekowej zain-
teresowanie szczepieniami jest 
największe. W Imielinie termi-

narz szczepień jest wypełniony 
do końca maja, a w czerwcu są 
wolne terminy. Jak dotychczas 
rezygnacje z terminu były rzad-
kimi przypadkami i zdarzały 
się tylko w przypadku choroby 
lub zdarzeń losowych. Stąd w 
SPZOZ nie uległa zniszczeniu 
żadna szczepionka.  

Na pytanie o powikłania wy-
stępujące po zaszczepieniu le-
karz prostuje, by nie używać sło-
wa „powikłania”, gdyż zaledwie 
co 10. osoba odczuwa bolesność, 
pojawia się rumień, gorączka - 
co jest normalnym zjawiskiem. 
Występują one na krótko – na 
dzień, dwa. Te objawy są nieza-
leżne od przyjętej szczepionki. 
- Pojawiają się one częściej u 
osób młodszych, gdyż ich układ 
odpornościowy jest słabszy niż 
u starszyc h – wyjaśnia lekarz. 
W ostatnich dniach kwietnia 
zmniejszyła się też liczba cho-
rujących z Imielina. Wcześniej 
dziennie odnotowano nawet 10 
przypadków, a obecnie 1. (zz)

Międzynarodowy sukces  
sprawia mu trudno-
ści, a nawet jest dobrą 
zabawą, sposobem na 
rozwijanie zaintereso-
wań i zagospodarowa-
niem wolnego czasu. 
Od trzech lat tworzy 
również proste projek-
ty w Unity - środowi-
sku do tworzenia trój-
wymiarowych oraz 
dw uw y m ia row ych 
gier komputerowych 
lub innych materia-
łów interaktywnych, 
takich jak wizuali-
zacje czy animacje. 
W konkursie wziął 
udział, bo programo-
wanie w Scratch jest 
znane i popularne w 
wielu krajach, dlatego 
miał z kim rywali-
zować, by sprawdzić 

projektu: Komiks, Gra, Anima-
cja, Historia. Ich prace oceniało 
13 jurorów z całego świata. Warto 
dodać, że w swojej kategorii Fra-

swoje możliwości. Gratulujemy 
ogromnego sukcesu i życzymy 
kariery informatyka na świato-
wą skalę. (tekst i foto sp2)

Bezpieczni przedszkolacy 
W tym roku po raz pierwszy 

w ramach tej akcji wykazać się 
mogły również młodsze dzieci, 
które wzięły udział w konkur-
sie plastycznym pod hasłem 
„Moja droga do przedszkola”. 
Przedmiotem konkursu było 
wykonanie przestrzennej ma-
kiety ulicy. Kryteria oceny prac 
obejmowały m.in.: odpowied-
nie zaznaczenie bezpiecznych 
przejść przez jezdnię, dobór ma-
teriałów, estetykę wykonania i 
wkład pracy. Do konkursu zgło-
siło się 12 grup przedszkolnych. 
Dla uczestników przewidziano 
nagrody za zajęcie trzech ko-
lejnych miejsc oraz nagrody 
za udział dla wszystkich grup 
pozostałych. Przedstawione 

makiety prezentowały jednak 
tak wyrównany poziom, iż 
wytypowanie najlepszych oka-
zało się niemożliwe. Jury pod 
przewodnictwem pani dyrektor 
zdecydowało zatem przyznać 
wszystkim równorzędne miej-
sca – wyróżnienia za udział w 
konkursie. Wyróżnieniom tym 
towarzyszyły nagrody w posta-
ci gier i zabawek.

Po raz kolejny przedszkolaki 
wykazały się wiedzą i umie-
jętnościami dotyczącymi za-
chowania na drodze. Miejmy 
nadzieję, że ten wysoki poziom 
wiedzy przełoży się na wysoki 
poziom bezpieczeństwa dzieci 
w realnym świecie - na ulicach 
i wśród samochodów. (kw)

Kwiecień zaczął się w na-
szym powiecie od tego że, śred-
nio codziennie odnotowywano 
67 przypadków zachorowań 
na koronawirusa, co w przeli-
czeniu na 10 tys. mieszkańców 
dawało średnią 11,12 osób. 

W tygodniu 5-11 kwietnia 
były codziennie 52 nowe przy-
padki (średnia 8,68), na kwa-
rantannie przebywały średnio 
codziennie 1144 osoby, a w tym 
tygodniu zmarło 5 osób.  

Tydzień 12-18 kwietnia: 33 
nowe przypadki (średnia 5,40), 
na kwarantannie 952 osoby, 
zmarło 6 osób.

W tygodniu 19-25 kwietnia 
zachorowały codziennie 24 
osoby (średnia 4,03), na kwa-
rantannie 657 osób, zmarły 4 
osoby.

Tydzień 26 kwietnia – 2 maja 
przyniósł następujące dane: co-
dziennie 18 nowych przypad-
ków (średnia 3,0), na kwaran-
tannie 429 osób,  zmarło 6.

W pierwszym pełnym tygo-
dniu maja (3-9) odnotowano co-
dziennie 5 nowych zachorowań 
(średnia 0,85), 259 osób na kwa-
rantannie, zmarła 1 osoba. (zz)  

Szczepimy się!
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O pomocy społecznej 

Jakub Komandera, uczeń klasy 
8b Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Powstańców Śląskich, zwy-
ciężył w wojewódzkim konkur-
sie  polonistycznym z elementami 
grafiki komputerowej pod nazwą 
„Zdolni w zdalnej szkole – jeden 
dzień online ucznia”. 

Zadanie konkursowe polegało 
na napisaniu i zilustrowaniu jed-
nego dnia z życia i nauki online w 

formie kartki z pamiętnika. Kuba 
swoją pracę zatytułował „Drogi 
Zapiśniczku” oraz wzbogacił ory-
ginalną grafiką komputerową. Wa-
lory merytoryczne, językowe oraz 
poziom multimedialnego przygo-
towania zostały docenione przez 
jury konkursu, w którym ocenia-
na była kreatywność, poprawność 
językowa, stosowanie technologii 
komputerowych, a także oryginal-

11 kwietnia w parafii Matki 
Boskiej Bolesnej w Brzęczkowi-
cach odprawiona została msza 
w intencji małżonków Teresy i 
Józefa Wilków obchodzących 50 
lecie ślubu. Mszę za jubilatów od-
prawili: proboszcz brzęczkowi-
ckiej parafii, proboszcz senior ks. 
Bernard Halemba i syn jubilatów 
kamilianin ks. Jerzy Wilk.

50 lat temu 12 kwietnia mał-
żonkowie ślub wzięli w kościele 
pw. Matki Boskiej Szkaplerznej 
w Imielinie. Stąd pochodzą, tu 
jest ich rodzina. Wychowali troje 
dzieci, córkę Annę, synów Grze-
gorza i Jerzego, który jest kapła-
nem zakonnym. Jerzy przez po-
nad 8 lat pracował na placówce 
misyjnej na Madagaskarze, a 

obecnie jako referent na rzecz 
misji na Madagaskarze.

Jubilaci doczekali się jednego 
ukochanego wnuka. Mąż Jó-
zef pracował wiele lat w hucie 
Baildon, a żona przez 34 lata 
jako nauczycielka w szkołach 
podstawowych - najpierw przez 
ponad 17 lat w Imielinie, a po-
tem w Szkole Podstawowej nr 6 
w Brzęczkowicach. W Imielinie 
i w Brzęczkowicach prowadziła 
szkolne spółdzielnie uczniow-
skie.

Po przejściu na emeryturę w 
2002 roku była przewodniczką 
w Muzeum Misyjnym im. Au-
gusta kardynała Hlonda przy 
parafii w Brzęczkowicach. 
Mieszkają obecnie w Brzęcz-

19 maja 2006 r. był dla ówczes-
nego Gimnazjum w Imielinie 
dniem szczególnym. Zbiegły się 
bowiem w czasie aż trzy podnio-
słe dla całej społeczności szkol-
nej uroczystości: nadanie szkole 
imienia Powstańców Śląskich, 
jubileusz 70-lecia szkoły oraz 
uroczyste wręczenie certyfikatu 
Systemu Zarządzania Jakością 
ISO 9001:2000. 

Skąd w ogóle pomysł na ISO? 
Dyrektor Anna Kubica, która 
swoją funkcję pełni już 17 rok, 
odpowiada: - Wszystkim pra-
cownikom zależało, aby w naszej 
szkole była prowadzona polityka 
jakości, realizowana na każdym 
stanowisku pracy, akceptowana i 
współtworzona przez rodziców. 
To zobowiązuje do działania. Dla-
tego podjęłam decyzję o wdroże-
niu tego systemu w codzienną 
pracę. Patrząc z perspektywy 15 
lat, wiem, że nam się udało.

Czym jest taki certyfikat? Tak 
naprawdę to zwieńczenie wielu 
działań. Najważniejszą jego rolą 

Nagroda za kartkę z pamiętnika

ność w ujęciu tematu. 
- Lubię język polski. Uwiel-

biam czytać dobrą literaturę. 
Przyjemność sprawia mi pisanie 
tekstów twórczych, opowiadań. 
Interesuję się także informatyką. 
A nowe technologie w tej dzie-
dzinie są dla mnie prawdziwym 
wyzwaniem – mówi zwycięzca. 

Celem konkursu było moty-
wowanie uczniów do twórczych 

działań, mobilizowanie do pra-
cy nad rozwojem i doskonale-
nie kompetencji językowych. 
Wzmacnianie funkcjonowania 
osobistego i społecznego poprzez 
twórcze wyrażanie emocji zwią-
zanych z sytuacją izolacji środo-
wiska szkolnego w czasie pande-
mii. Każdy uczestnik wzbogacił 
również swój warsztat pracy, 
posługując się nowatorskimi 
technologiami oraz urządzeniami 
informatycznymi. Młodzież do-
skonaliła różnego rodzaju formy 
przekazu artystycznego przy po-
mocy technik plastycznych. 

Jakub swoje zdolności ma-
nualne wykorzystywał również 

w konkurencjach sportowych. 
Budował balony czy modele 
przestrzenne. Niejednokrotnie 
wygrywał zawody o podobnym 
charakterze. Ma wszechstronny 
umysł, w szkole uzyskuje bardzo 
dobre stopnie, a edukację zamie-
rza kontynuować w klasie infor-
matycznej. Zwycięstwo w kon-
kursie o charakterze wojewódz-
kim to bardzo duży sukces.

Konkurs odbywał się pod pa-
tronatem Dyrektora Delegatury 
w Częstochowie Kuratorium 
Oświaty w Katowicach. Wpły-
nęło na niego 60 prac, których 
autorami byli uczniowie z woje-
wództwa śląskiego. (sp1)

jest określenie norm jakości, jakie 
będą obowiązywać we wszyst-
kich obszarach funkcjonowania 
organizacji. Wdrożenie ISO wią-
że się niejednokrotnie z wieloma 
szkoleniami dla kadry zarzą-
dzającej oraz pracowników, jest 
przedsięwzięciem wymagającym 
zaangażowania, rzetelności i kon-
sekwencji.

Obecna SP nr 1 jest jedną z nie-
licznych placówek oświatowych 
w regionie, która wdrożyła Sy-
stem Zarządzania Jakością zgod-
ny z międzynarodową normą ISO 
9001: 2000 (dziś 9001: 2015). Do 
niedawna system ten kojarzył się 
z funkcjonowaniem zakładów 
przemysłowych i działalnością 
produkcyjną. Od paru lat jest 
również wprowadzany do placó-
wek oświatowych. Celem zarzą-
dzania jakością jest zapewnienie, 
że wszystko przebiega w sposób 
zaplanowany, zgodny z procedu-
rami, a osoby odpowiedzialne za 
różne rodzaje zadań znają swoją 
rolę i ją rozumieją.

- Pracując nad realizacją na-
szych zadań, nie boimy się wy-
zwań. Staramy się na co dzień 
wyróżniać profesjonalizmem, 
kreatywnością i efektywnością, 
budować przyjazną atmosferę. 
Uzyskanie certyfikatu ISO by-
ło i jest dla nas nobilitacją, ale 
jest także wyzwaniem, by tę ja-
kość na co dzień zapewniać, a 
to ciężka pracy całego zespołu. 
Kolejne audyty i recertyfikacje 
utwierdzają nas w tym, że je-
steśmy na właściwej drodze, a 
doskonalenie systemu jest pro-
cesem, który nie pozwala nam 
spocząć na laurach – kończy 
Anna Kubica dyrektorka szko-
ły. (sp1)

15 lat szkoły z certyfikatem 

Złote małżeństwo
kowicach, ale w Imielinie ma-
ją bliską rodzinę. Ich bratanek 
- ks. Janusz Wilk, jest kapła-
nem archidiecezji katowickiej, 
współpracuje z wieloma czaso-
pismami naukowymi i popular-
nonaukowymi i jest wykładow-
cą na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Śląskiego. 

Z okazji jubileuszu złotych 
godów małżonkowie otrzymali 
życzenia od arcybiskupa metro-
polity katowickiego ks. Wiktora 
Skworca, a także od dyrektora 
misji i proboszcza ks. Grzego-
rza Wity. (da)

dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej.

Za pozytyw należy uznać 
zmianę postawy mieszkańców 
Imielina wobec przemocy w ro-
dzinie. Porównując rok 2016 do 
2020, zauważa się wzrost liczby 
interwencji policji. Zwiększyła 
się liczba wszczętych procedur 
Niebieskiej Karty i liczba rodzin, 
w których występuje problem 
przemocy. Mniej jest dzieci ob-
jętych pomocą Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Bieruniu 
oraz rodzin z ograniczoną władzą 

rodzicielską. Wzrasta świado-
mość mieszkańców w zakresie 
przemocy, na co wpływ ma stała 
edukacja dzieci, młodzieży jak 
i dorosłych – czytamy we wnio-
skach z posiedzenia komisji. 

W planach na ten rok pracow-
nicy MOPS-u chcą pozyskiwać 
fundusze spoza gminy na realiza-
cję różnych programów, a także 
współpracować z organizacjami 
pozarządowymi, aby wzbogacić 
działalność Świetlicy Socjotera-
peutycznej. Wiele jednak zależy 
od rozwoju (a raczej poskromie-
nia) epidemii. (zz)

Dokończenie ze str. 3.
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I powstanie śląskie 
W nocy z 17 na 18 sierpnia 1919 

r. wybuchło pierwsze powstanie 
śląskie. Na terenie Imielina człon-
kowie POW Górnego Śląska (po-
wstałej w połowie lutego 1919 r.), 
przygotowując się do powstania, 
organizowali broń z terenu Gali-
cji, głównie z Oświęcimia, skąd 
przez Wolę przemycano ją do 
Imielina. Już w pierwszym dniu 
powstania grupa powstańców, 
licząca około 80 osób, zebrała się 
w lesie przy drodze do Kosztów. 
Około godziny 22.00 Szczepan 
Malorny, dowódca oddziału i 
komendant POW w Imielinie, 
odebrał przysięgę od swych żoł-
nierzy i podzielił grupę na trzy 
plutony. Stan uzbrojenia pozo-
stawiał jednak wiele do życzenia 
- powstańcy posiadali zaledwie 
21 karabinów 112 pistoletów. 
Następnie postanowiono rozbro-
ić żandarmów stacjonujących w 
Imielinie w budynku starej szkoły. 
Niestety, wartownik powstańców, 
Piotr Mandrela, chcąc zatrzymać 
jadący do Kosztów wóz, oddał 
strzał ostrzegawczy z karabinu, 
alarmując tym samym miejscową 
żandarmerię. Powstańcy podeszli 
mimo wszystko pod posterunek 
żandarmerii, gdzie w międzycza-
sie zarządzono alarm. Ze względu 
na zaistniałą sytuację odstąpili od 
zaplanowanego rozbrojenia i roze-
szli się do domów. Po tej nieudanej 
akcji w Imielinie nie prowadzono 
już więcej działań zbrojnych w 
ramach pierwszego powstania 
śląskiego, niemniej powstańcy z 
Imielina brali udział w rozbraja-
niu posterunków Grenzschutzu w 
Kopciowicach i Chełmie Małym 
oraz w walkach na terenie Woli. 
24 sierpnia 1919 r. wydano rozkaz 
zaprzestania walk, a 26 sierpnia 
formalnie uznano powstanie za 
zakończone. (…)

Przed plebiscytem 
Na początku go 1920 r. został 

powołany Polski Komisariat Ple-
biscytowy dla Górnego Śląska w 
Bytomiu, pod przewodnictwem 
Wojciecha Korfantego. Niemie-
cki Komisariat Plebiscytowy 

utworzono dopiero w kwietniu. 
Swą siedzibę miał Katowicach, 
a jego pracami kierował Kurt 
Urbanek. Zostały także powołane 
komitety plebiscytowe powiato-
we, obwodowe, miejskie i gminne. 
Przewodniczącym Powiatowe-
go Komitetu Plebiscytowego w 
Pszczynie został Jan Kędzior, a 
gminnym w Imielinie - Szczepan 
Malorny. Przeprowadzono także 
reorganizację POW Górnego Ślą-
ska, w ramach której grupa POW z 
Imielina wchodziła w skład rejonu 
VI powiatu pszczyńskiego i zosta-
ła podporządkowana Komendzie 
Powiatowej w Pszczynie.

Agitacji plebiscytowej towa-
rzyszył wzrost aktywności ludno-
ści polskiej, co z kolei spowodo-
wało działalność wielu bojówek 
niemieckich, często nieprzebie-
rających w środkach zastrasza-
nia i terroru. Przykładowo, żoł-
nierze Grenzschutzu zastrzelili 
na Pasieczkach osiemnastoletnią 
dziewczynę. W odpowiedzi po-
wstały liczne grupy samoobrony. 
Również w Imielinie już od maja 
1920 r. działała grupa powstań-
cza. 29 maja grupa w liczbie 30 
osób pod dowództwem Piotra 
Kusia i Aleksandra Gniełki roz-
broiła 9 niemieckich policjantów 
stacjonujących w budynku starej 
szkoły w centrum miejscowości 
i zlikwidowała zebranie niemie-
ckiej organizacji Verband Hei-
matstreuer Oberschlesier, które 
odbywało się w pobliskim zajeź-
dzie u Grünpetra. Po tych akcjach 
część powstańców wycofała się 
za Przemszę, czyli do Polski. 
Natomiast ci, którzy pozostali na 
terenie Imielina, zostali areszto-
wani. (…)

II powstanie
W nocy z 19 na 20 sierpnia 

1920 r. wybuchło drugie powsta-
nie śląskie. Akcja samoobrony 
rozpoczęła się w godzinach wie-
czornych 19 sierpnia w rejonie 
Krasów, Kosztów i Imielina, 
gdzie powstańcy opanowali po-
sterunek niemieckiej policji Sipo. 
Stąd akcja zbrojna rozszerzyła się 
na teren przemysłowy Górnego 
Śląska. 20 sierpnia w godzinach 

popołudniowych połączone siły 
powstańcze z Krasów, Kosz-
tów i Imielina podjęły atak na 
niemiecką kolonię Hołdunów 
(Anhalt), na terenie której miała 
swą siedzibę niemiecka bojówka 
Burgerwehr. W czasie walk pod-
palono kilka zabudowań. Detona-
cja ukrytej amunicji dodatkowo 
rozprzestrzeniła pożar, który 
ostatecznie objął 15 zabudowań, 
z których 7 spłonęło doszczętnie. 
Wydarzenia te nabrały szerokie-
go rozgłosu dzięki publikacjom 
prasy niemieckiej, wskutek czego   
21 sierpnia przybył do Hołdunowa 
przewodniczący Międzysojuszni-
czej Komisji Rządzącej i Plebis-
cytowej, generał Henri Le Rond, 
w towarzystwie polskiego komi-
sarza plebiscytowego, Wojciecha 
Korfantego. Le Rond uznał akcję 
powstańców za niedopuszczalną, 
a Korfanty zadeklarował pomoc 
pogorzelcom w postaci wypłaty 
30 tys. marek. Następnie obydwaj 
udali się do Imielina, gdzie Kor-
fanty polecił zwołać członków 
POW. W trakcie spotkania z nimi 
Le Rond groził surowymi repre-
sjami i wzywał do zakończenia 
powstania.

W czasie drugiego powstania 
powstańcy z Imielina brali także 
udział w szturmie na Mysłowice 
oraz w rozbrajaniu policji Sipo 
na terenie Murcek. 25 sierpnia 
1920 r. powstanie wygasło na 
podstawie rozejmu.

Wyniki plebiscytu 
20 marca 1921 r. odbył się ple-

biscyt. W Imielinie uprawnio-
nych do głosowania było 1971 

osób, z czego głosowało 1901. 
Podział głosów był następujący: 
1725 głosów przypadło Polsce, 
a 175 Rzeszy Niemieckiej, jeden 
głos był nieważny. Natomiast na 
Gaci, która w tym czasie była sa-
modzielną gminą, uprawnionych 
do głosowania było 147 osób, z 
czego głosowały 144. Na Polskę 
oddano 22 głosy, a za Niemcami 
122. Dane szczegółowe wyników 
plebiscytu pozwalają stwierdzić, 
że mieszkańcy Imielina szczegól-
nie manifestacyjnie okazali przy-
wiązanie do polskości, zaś Gać - 
jako kolonia i enklawa niemiecka 
zdecydowanie opowiedziała się 
za Niemcami. Po plebiscycie ów-
czesny rząd pruski, obawiając się 
utraty Górnego Śląska, gotów był 
odstąpić Polsce wioski: Chełm, 
Imielin i Kosztowy jako teryto-
rium rdzennie polskie. 

III powstanie
W trzecim powstaniu śląskim, 

które wybuchło w nocy z 2 na 3 
maja 1921 r., powstańcy z Imie-
lina tworzyli sześćdziesięciooso-
bowy oddział wchodzący w skład 
kompanii pod dowództwem Jana 
Goczoła w ramach drugiego bata-
lionu ósmego pułku pszczyńskie-
go ppłk. Franciszka Rataja. Wraz 
ze swym pułkiem w dniach 8-10 
maja uczestniczyli w walkach 
o Stare Koźle i Kędzierzyn, w 
dniach 20-21 maja w walkach na 
odcinku frontu między miejsco-
wościami Obrowiec i Strzebniów 
oraz w dniach 23-26 maja - w 
bitwie pod Górą Świętej Anny, 
gdzie trzech z nich: Stachańczyk, 
Drobiec i Moćkowski poniosło 

śmierć, a jeden - Mandrela - od-
niósł rany. Zakończone podpisa-
nym porozumieniem 25 czerwca 
rokowania zobowiązywały oby-
dwie strony - powstańców i woj-
ska niemieckie - do opuszczenia 
terenu plebiscytowego, który-
powrócił pod władzę Między-
sojuszniczej Komisji Rządzącej 
i Plebiscytowej. 5 lipca 1921 r. 
powstanie definitywnie zakoń-
czono, a o dalszym losie Górnego 
Śląska miała zadecydować Rada 
Ligi Narodów.

Podzielony Górny Śląsk
12 października 1921 r. Rada 

Ligi Narodów podjęła uchwałę za-
lecającą podział Górnego Śląska. 
Zatwierdziła ją osiem dni później 
Rada Ambasadorów. Polsce przy-
znano około 28 proc. powierzchni 
i około 46 proc. ludności terenów 
plebiscytowych, w tym między 
innymi powiat pszczyński z 
Imielinem. Konwencja genewska 
z   15 maja 1922 r. określiła szcze-
gółowo wzajemne relacje pomię-
dzy obydwiema częściami obsza-
ru plebiscytowego oraz ochronę 
mniejszości narodowych. Oprócz 
uprawnień wynikających z na-
danej przez Sejm polski autono-
mii w województwie śląskim 
obowiązywały postanowienia 
zawartej pomiędzy rządem pol-
skim i niemieckim Konwencji 
Genewskiej. Postanowienia te, 
obowiązujące do 15 lipca 1937 r., 
regulowały wiele zagadnień ży-
cia społeczno-politycznego oraz 
gospodarczego, zapewniając 
przy tym szerokie uprawnienia 
mniejszości niemieckiej. Stop-
niowa ewakuacja wojsk Komisji 
Międzysojuszniczej i przekazy-
wanie etapami poszczególnych 
części Górnego Śląska Polakom 
oraz Niemcom dokonały się w 
czerwcu i lipcu 1922 r.

20 czerwca 1922 r. polskie 
oddziały wojskowe pod dowódz-
twem generała Stanisława Szep-
tyckiego przekroczyły most gra-
niczny pod Szopienicami i wkro-
czyły do Katowic, gdzie zostały 
uroczyście powitane m. in. przez 
pierwszego wojewodę śląskiego, 
Józefa Rymera, posła Wojciecha 
Korfantego i ks. prałata Jana Ka-
picę. Uroczystość przejęcia Ziemi 
Pszczyńskiej przez państwo pol-
skie odbyła się 29 czerwca 1922 r. 
w Pszczynie. Podobne uroczysto-
ści miały miejsce także w Miko-
łowie oraz w Tychach.

ks. Dariusz Walencik

Sto lat temu, w maju 1921 r., wybuchło III powstanie śląskie, 
które doprowadziło w roku następnym do podziału Górnego Ślą-
ska między Polskę i Niemcy oraz tego, że Imielin znalazł się w 
granicach państwa polskiego. Rocznica tych wydarzeń jest dobrą 
okazją do przypomnienia powstań śląskich. Publikujemy poniżej 
fragmenty książki „Parafia i gmina Imielin w latach 1945-2002” 
autorstwa ks. dr. hab. Dariusza Walencika, profesora Uniwersy-
tetu Opolskiego. Śródtytuły pochodzą od redakcji. (zz)

W setną rocznicę 

Z okazji 100. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego oraz Święta 
Konstytucji 3 maja, przedstawiciele władz miasta Imielin wraz z 
harcerzami 41 Drużyny Sokoły złożyli kwiaty na miejscach pamięci 
w naszym mieście, by uczcić te dwa ważne wydarzenia w historii 
Śląska i Polski oraz oddać hołd poległym.
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Z powodu sytuacji epidemio-
logicznych działalność Miej-

skiego Centrum Kultury w Imieli-
nie w ostatnich miesiącach została 
mocno ograniczona. Na szczęście 
sytuacja zdrowotna w Polsce po-
prawia się na tyle, że MCK może 
już organizować zaległe i plano-
wane imprezy, z zachowaniem 
tzw. reżimu sanitarnego (obo-
wiązkowe maseczki, odstęp po-
między słuchaczami, dezynfekcja 
rąk, zajęta maksymalnie połowa 
sali widowiskowej). Najbliższe 
wydarzenia, na które zaprasza 
MCK: 

DZIEŃ DZIECKA
Od 29 maja do 5 czerwca od-

bywać się będą imprezy z okazji 
Dnia Dziecka.

- 29 maja (sobota) zapraszamy 
na Dziecięcy Plener Malarski 
„Golcówka 2021” – obowiązują 
zapisy.

- 30 maja (niedziela) w DK 
Sokolnia odbędą się dwa przed-

stawienia bajki rodzinnej pt. „Fa-
bryka Zabawek” - o godz. 14:30 i 
16:00. Wstęp wolny, ale obowią-
zują bezpłatne wejściówki, do 
odebrania w placówkach MCK.

- 5 czerwca (sobota) zapra-
szamy na warsztaty ornitolo-
giczne w trakcie których m.in. 
uczestnicy budować będą do-
mki lęgowe dla ptaków, które 
potem będzie można zabrać 
i powiesić w przydomowym 
ogrodzie; odbędzie się także 
krótki wykład ornitologa Karo-
liny Skorb - wieloletniej człon-
kini Górnośląskiego Koła Orni-
tologicznego na temat ptactwa, 
które ewentualnie w takim do-
mku może zamieszkać. 

Tutaj również obowiązują za-
pisy, koszt uczestnictwa to 10 zł

   
ARTUR ANDRUS
20 czerwca (niedziela) w DK 

Sokolnia wystąpi Artur Andrus 
- jedna z najpopularniejszych po-
staci polskiej estrady, człowiek 

niezwykłego intelektu i dowcipu. 
W programie m.in. piosenki z 
ostatniego albumu wykonawcy 
pt. „Sokratesa 18” przeplatane 
humorystycznymi wierszami, ko-
mentarzami i anegdotami. Arty-
sta wystąpi z własnym zespołem 
w składzie: Wojciech Stec – for-
tepian, gitara, Łukasz Borowiecki 
– kontrabas, akordeon, Łukasz 
Poprawski – saksofony, klarnet i 
Paweł Żejmo – perkusja.

Przewidziane są dwa przed-
stawienia – o godz. 17:00 i 19:00. 
Koszt biletu 30 zł - do nabycia w 
placówkach MCK-u.

RALF KAMIŃSKI
28 czerwca (poniedziałek), 

na zakończenie tego nietypo-
wego sezonu artystycznego w 
MCK wystąpi długo oczekiwa-
ny, zwłaszcza przez młodszą 
publiczność piosenkarz Ralf Ka-
miński. Urodził się w Jaśle. Grał 
początkowo na skrzypcach, ale 
później ukończył wokalistykę na 

Wydziale Jazzu i Muzyki Estra-
dowej Akademii Muzycznej im. 
Stanisława Moniuszki w Gdań-
sku. Studiował też na Wydziale 
Popu na Codarts University for 
the Arts w Rotterdamie. W 2009 
wystąpił w jednym w z odcin-
ków programu TVP2 Szansa na 
sukces. Kolejne lata to szereg 
nagród na różnego rodzaju festi-
walach – od studenckiej FAMY 
w Świnoujściu, poprzez Opole, 
Open’er Festival, Pol’and’Rock 
Festival, po wrocławski Prze-
gląd Piosenki Aktorskiej. W 
związku z dużym zaintereso-
waniem przewidziane są dwa 
koncerty Ralfa Kamińskiego 
– o godz. 18:00 i 20:30. Bilety w 
cenie 40 zł do nabycia w placów-
kach MCK.

MCK informuje, że koncert 
Tria Grzegorza Kapołki zapla-
nowany na 11 kwietnia został 
przełożony na 26 września br., 
natomiast występ Ireneusza 

Trzy majowe dni (1, 2 i 3) 
stały się wyzwaniem tu-

rystycznym dla wielu imieliń-
skich rodzin, które w tym cza-
sie wyruszyły na Golcówkę.

Było to nie lada wyzwanie, bo 
zabawa polegała na wspięciu się 
na 307-metrowe wzgórze Gol-
cówka - a to niemały wysiłek dla 
piechurów - zwłaszcza tych nie-
przyzwyczajonych do górskiej 

wędrówki. Jednak warto było, 
bo widoki stamtąd okazały się 
niezapomniane. Mimo nie naj-
lepszej aury można było spotkać 
wielu wycieczkowiczów z kolo-
rowymi chorągiewkami i apasz-
kami. Zadaniem do wykonania 
było zrobienie zdjęcia z chorą-
giewką na szczycie Golcówki. 

Z Golcówki jest nie tylko 
piękny widok, ale to miejsce 

zachwyca również roślinnoś-
cią – spotkać tam można m.in. 
chronione dziewięćsiły, nie-
jednemu przed oczami prze-
mknęła sarenka, ukrywając się 
w pobliskiej gęstwinie drzew. 

Majówka z MCK to miło spę-
dzone dni, dobry spacer i wi-
doki, które na długo pozostaną 
w pamięci. Spacer na Golców-
kę można było połączyć też 

ze zdobywaniem sprawności 
– przyrodniczej, plastycznej i 
dziennikarskiej.

To była już kolejna świetna 
inicjatywa MCK skierowana 
do mieszkańców. Chętnych, co 
było widać na trasie, nie bra-
kowało - wspinały się całe ro-
dziny z dziećmi i pieskami, nie 
przestraszył ich nawet chłód i 
drobny deszcz. (da)

Krosnego, który miał się odbyć 
23 maja również został przeło-
żony na 2 października (godz. 
19:00). Zakupione uprzednio 
bilety zachowują ważność. Ist-
nieje możliwość zwrotu bile-
tów, bądź zakupu dodatkowych 
w cenie: Trio G. Kapołki – 10 zł, 
Ireneusz Krosny – 25 zł. (mck)
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 Witamy we wspólnocie 
Dzieci ochrzczone 10 kwietnia w imielińskim kościele

Aleksandra Palka - wicemistrzyni Śląska 
w szachach szybkich. 
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Jak radzili sobie szachiści Miejskie-
go Klubu Szachowego Diagonalia w 

trudnym epidemicznym roku 2020 i jak 
weszli w rok 2021? Ten czas podsumo-
wuje dla nas trener Krystian Klimczok. 
- Paradoksalnie ubiegły rok pod wzglę-
dem sportowym okazał się dla nas jed-
nym z lepszych w historii. Po raz drugi 
w historii udało się trzem zawodnikom 
z Imielina wywalczyć awans do fina-
łów Mistrzostw Polski Juniorów. Byli 
to: Emilia Tryjańska, Piotr Banaczyk 
i Wojciech Maślanka. Po raz pierwszy 
taki wynik osiągnęliśmy w 2013 r. kiedy 
to finalistami byli: Karolina Klisz, Anna 
Rolka i Aleksander Latocha. Natomiast 
od 2004 roku zawsze w tych finałach 
brał udział jeden lub dwóch zawodni-
ków z Imielina. W roku 2021 finalistą 
jest W. Maślanka. 

W roku 2020 zawodnicy Diagonalii 
uczestniczyli w wielu turniejach różnej 
rangi. Do największych sukcesów na-
leży zaliczyć zdobycie tytułu wicemi-
strza Śląska do lat 14 przez W. Maślan-
kę, tytułu finalisty Mistrzostw Polski 
Juniorów oraz zajęcie 3 miejsca w za-
wodach międzywojewódzkich. Alek-

sandra Palka została wicemistrzynią 
Śląska do lat 18 w szachach szybkich, 
natomiast Filip Nowara zajął 3 miejsce 

na festiwalu szachowym w Ustroniu, 
gdzie puchar wręczał mu były mistrz 
świata Anatolij Karpow. Z kolei Karo-
lina Hermyt zdobyła 2 miejsce wśród 
dziewczyn na turnieju w Zabrzu, a Jan 
Pielorz pierwsze miejsce w kategorii 
do lat 12 na turnieju w Bieruniu. To 
tylko niektóre zdobycze imielińskich 
szachistów. 

- Ciekawa rywalizacja toczy się mie-
dzy E. Tryjańską a W. Maślanką – o to 
kto pierwszy osiągnie tytuł kandydata 
na mistrza – mówi K. Klimczok. - Na 
razie lekko prowadzi Emilia, która 
uzyskała pierwszą normę. Natomiast 
Wojtek ma szansę na zdobycie norm 

Puchar z rąk mistrza świata 

Miejskie Centrum Kultury otrzyma-
ło dofinansowanie na realizację 

projektu „Kocham śląskie - ślady śląsko-
ści wokół nas”. Jest to jeden z 13 projek-
tów (na 47 zgłoszonych), które zostały 
laureatami konkursu.

- Celem naszych działań będzie 
stworzenie gry planszowej dla rodzin, 
uczniów szkoły podstawowej, która 
w sposób prosty, poprzez zabawę po-
ruszy tematy patriotyzmu, śląskości 
– wyjaśniają organizatorzy projektu. 
- Gra zostanie przekazana placówkom 
oświatowym oraz będzie dostępna w bi-
bliotece. Ważnym elementem projektu 
jest również zaproszenie mieszkańców 
do udziału w wakacyjnej grze tereno-
wej oraz w konkursie fotograficznym, 
którego tematem jest śląskość. Jest on 
adresowany do wszystkich mieszkań-
ców miasta. Zdjęcia czegoś, co kojarzy 
się ze śląskością (dosłownie i w prze-
nośni) - od rolady i modrej kapusty, po 
orkiestrę, strój górniczy, czerwone ko-
rale, róże, czy karty do szkata… zdjęcia 
Imielina, widoków, architektury… Za-
praszamy do fotografowania. Wszystkie 
informacje i regulamin dostępne są na 
stronie internetowej MCK.

Konkurs, którego laureatem zosta-
ło MCK w Imielinie, ogłoszony został 
przez Narodowe Centrum Kultury w ra-
mach programu Bardzo Młoda Kultura. 
Jego operatorem w naszym regionie jest 
Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha 
Korfantego (wcześniej Regionalny In-
stytut Kultury w Katowicach). Celem 
konkursu jest wzmacnianie roli eduka-
cji kulturowej i zbliżanie sektorów edu-
kacji i kultury. (mk)                  

Ślady śląskości wokół nas

zarówno w kategorii juniorów jak i se-
niorów na przerwanych drużynowych 
mistrzostwach Śląska. Emilia za bar-
dzo dobre wyniki w 2020 r.   została 
powołana do kadry juniorek dla osób 
niewidomych i słabowidzących. 

W rozgrywkach drużynowych ju-
niorów po kilku latach przerwy Diago-
nalia wywalczyła awans do III ligi woj. 
śląskiego. Stało się to dzięki  następu-
jącym zawodnikom: Malwina Piosko-
wik, Maria Palka, Emilia Tryjańska, 
Anna Nowak, bracia Witold i Wojciech 
Maślankowie, Sebastian Smoleń,  Piotr 
Banaczyk, Filip Nowara  i Aleksander 
Gibas. 

Trenera cieszy zainteresowanie sza-
chami wśród najmłodszych zawodni-
ków. Należą do nich: Natalka Dziedzic, 
Agatka Hermyt, Hania Nowara i Mak-
symilian Nowak - ten ostatni będzie 
reprezentował imielińskie szachy na 
Mistrzostwach Polski Dzieci do lat 6. 

- W imieniu klubu chciałbym po-
dziękować rodzicom oraz sympatykom 
za zaangażowanie w rozwój naszych 
młodych szachistów - zwłaszcza Pio-
trowi Palce, Dawidowi Gondzikowi 
oraz Ewie i Ireneuszowi Tryjańskim. 
Trudno byłoby osiągnąć te sukcesy bez 
mecenatu miasta oraz przychylności 
Miejskiego Centrum Kultury. Gens 
una sumus – jesteśmy jedną rodzi-
ną – dodaje na zakończenie Krystian 
Klimczok. (zz)

Filip Nowara dostał ten olbrzymi puchar 
z rąk z Anatolija Karpowa. 

Milena Hanna Dajka urodzona 6 listopada 
córka Anny i Mateusza
chrzestni: Bartłomiej Kuc i Justyna Biegun 

Julia Wiktoria Sanak urodzona 6 grudnia 
córka Dominiki i Sławomira
chrzestni: Krzysztof Krajewski i Kamila Stroczyńska


