
 

 



 
 

 



W GMINIE 

Do�ynki 

l powiatowe i X gminne 

19 wrze�nia br. Marklowice były współorganizatorem I powiatowych i X jubileuszowych, gminnych do�y-
nek. �wi�to rolników organizowane w powiecie wodzisławskim pokazało jak samorz�dy potrafi� wspólnie 
działa� oraz było magnesem dla tłumów mieszka�ców z Marklowic i okolic. 

Obchody �wi�ta plonów tradycyjnie 
rozpocz�to od uroczystej mszy �w. odpra-
wionej w ko�ciele pw. �w. Stanisława Biskupa 
i M�czennika. Potem punktualnie o godz. trzy-
nastej z placu przed Zameczkiem ruszył w 
kierunku placu za Urz�dem Gminy korowód, 
gdzie odbywały si� główne uroczysto�ci do-
�ynkowe. 

Licznie zgromadzona na trasie korowo-
du publiczno�� podziwiała pomysłowo�� i 
przygotowane specjalnie na t� okazj� po-
jazdy. A podziwia� było naprawd� co. Naj-
wi�ksze uznanie jury wybieraj�cego najcie-
kawszy pojazd w korowodzie, ale tak�e i 
publiczno�ci zdobyła "Rakieta wszechcza-
sów" przygotowana przez mieszka�ców z 
Mszany. Drugie miejsce przyznano Gim-
nazjum z Marklowic, a trzecie "Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa". 
Zwyci�zcy konkursu na platformie TIR-a 
pokazali mieszka�ców Ziemi na przestrzeni 
epok, od jaskiniowców po ludzi ery ko-
smicznej. Nie mniejsz� inwencj� wykazali 
pozostali uczestnicy korowodu, jak chocia�-
by młodzie�, która postanowiła na samo-
chód ci��arowy przenie�� dyskotek� 
"Eden". 

Zaraz po dotarciu kolorowego korowo-
du na Plac Centralny, tegoroczni starosto-
wie do�ynek Maria Tatarczyk i Jacek Pa-
welec przekazali Tadeuszowi Chrószczowi 
wójtowi Marklowic i Janowi Materzokowi 
wodzisławskiemu staro�cie chleb z tego-
rocznego zbo�a. 

W tym roku tytułem Zasłu�eni dla Rol-
nictwa uhonorowani zostali Józef Bierski, 
Jan Dane) i Franciszek Kozielski. Roz-
strzygni�to tak�e konkurs na najestetycz-
niejsze otoczenie domu. Komisja konkur-
sowa najwy�ej oceniła posesj� Zofii i Ka-
zimierza Drychta, drugie miejsce przyzna- 

no Marii i Eugeniuszowi Kawalerowi-
czom, a trzecie Tadeuszowi i Kazimierze 
Cudo. 

W cz��ci artystycznej na scenie zapre-
zentowały si� Koła Gospody� Wiejskich, a 
potem publiczno�� muzyk� biesiadn� ba-
wił Jacek Krupa i Aleksandra Turek, a na-
st�pnie zespoły Karpowicz Family, Water-
loo i Kwartet Rampa. Do ta�ca przygrywała 
grupa Remedium. 

Podczas uroczysto�ci do�ynkowych 
mo�na było tak�e podziwia� wystaw� 
zwierz�t przygotowan� przez Klub Ho-
dowców Drobnego Inwentarza w Marklo-
wicach oraz emocjonowa� si� zawodami 
konnymi. W rozegranym Wy�cigu Zaprz�-
gów Konnych - Maratonek zwyci��yli 

Adam Tatarczyk i Jacek Pawelec, drudzy 
byli Edward Salamon i Jerzy Pukowski, a 
za nimi Marek Szawerna i Jerzy Kmiecik. 
W Wielkiej Marklowickiej Do�ynkowej 
Gonitwie Konnej zwyci��yła Sylwia Mi-
zia, a kolejne miejsca zaj�li Korneliusz 
Kotula i Aleksander Łozi�ski. 

Mo�na �miało stwierdzi�, �e tegorocz-
ne do�ynki organizowane na tak� skal� były 
organizacyjnym sukcesem i co wa�ne przy-
ci�gn�ły tłumy mieszka�ców nie tylko z 
Marklowic. 

Organizatorzy Do�ynek dzi�kuj� wszyst-
kim, którzy wł�czyli si� do u�wietnienia tego 
rolniczego �wi�ta, a w szczególno�ci Kole 
Gospody� Wiejskich za całokształt prac wnie-
sionych przy jego organizacji. 

  

XXVIII Sesja Rady Gminy Marklowice 
6 pa�dziernika 2004 r. 

Rada omawiała przebieg spotka� po�wi�conych tematyce 
szkód górniczych zorganizowanych przez gmin� i kopalnie z 
mieszka�cami Marklowic (czytaj na str. 5-7). 

Rada Gminy przyj�ła uchwały w sprawie: 
- Zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół gimna 
zjalnych i ponadgimnazjalnych. W bud�ecie Gminy Mar 
klowice okre� la si� corocznie wysoko��  �rodków finan 
sowych przeznaczonych na wypłat� stypendiów przyzna 
wanych na podstawie niniejszej uchwały. 
- Realizacji zada� inwestycyjnych na rok 2004. Na realiza 
cj� zada� inwestycyjnych przeznacza si� w bud�ecie Gmi 
ny Marklowice na 2004 r. kwot� 14.092.647,42 zł. 
- Zmian w   statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Mar- 
klowicach. 
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W GMINIE 

Uroczyste otwarcie 

Gimnazjum w Marklowicach 

Do tej bardzo wa�nej uroczysto�ci przygotowywano si� od dłu�szego ju� czasu. Przygotowywał si� Urz�d 
Gminy wraz ze swymi słu�bami, przygotowywało si� grono pedagogiczne wraz z podopiecznymi, spieszyli si� 
wykonawcy. Wszystkim przy�wiecał jeden cel - zd��y� na czas, by uroczystemu otwarciu gimnazjum nada� 
wła�ciw� rang�. 

9 pa�dziernika br. do Mar-
klowic zjechała grupa znamieni-
tych go�ci reprezentuj�cych wła-
dze samorz�dowe wojewódz-
twa i powiatu. Przybył m�� 
profesor Moniki Gruchmanowej 
prof. Bohdan Gruchman wraz z 
rodzin�. Przybyli przedstawi-
ciele Kuratorium O�wiaty i pro-
fesorowie Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Z zaproszenia skorzystali 
tak�e Ryszard Pójd� poseł na 
Sejm RP i Andrzej Waliszewski 
wicewojewoda �l�ski. Nie zabra-
kło kierownictwa firm współ-
pracuj�cych na codzie� z Gmi-
n� oraz go�ci zagranicznych ze 
Stonawy z Czech. 

Zanim jednak dokonano 
otwarcia Gimnazjum i po�wi�-
cenia tablicy pami�tkowej pa-
tronki szkoły Moniki Gruch-
manowej, młodzie� przeszła w 
asy�cie gminnej orkiestry i 
pocztów sztandarowych do 
ko�cioła, gdzie odprawiona zo-
stała uroczysta msza i gdzie 
dokonano po�wi�cenia nadane-
go szkole sztandaru. Msz� 
�wi�t� prowadzon� przez miej-
scowego proboszcza prowadzi-
li równie� ksi��a okolicznych 
parafii, a w�ród nich brat �p. 
Moniki Gruchmanowej - ks. 
Marian Mróz, który przybył 
a� z Kanady. Po po�wi�ceniu 
sztandaru, został on zaprezen-
towany zgromadzonym i prze-
kazany młodzie�y przez rodzi-
ców. Tu w ko�ciele po�wi�co-
no równie� krzy�e, które za-
wisn� w klasach. 

Po mszy wszyscy przeszli 
do Gimnazjum, gdzie po uro-
czystym po�wi�ceniu szkoły i 
przeci�ciu wst�gi dokonano uro-
czystego otwarcia placówki. -
Uczestniczymy w niezwykle wa�-
nej uroczysto�ci po�wi�cenia 
najwi�kszej dotychczas inwesty-
cji samorz�du marklowickiego 
- Gimnazjum im. prof. Moniki 
Gruchmanowej, która sprawia, 
�e nasze serca bij� dzi� szybciej. 

Inwestycji, która była mo�liwa 
do zrealizowania dzi�ki harmo-
nii, zgodzie i współpracy działa-
j�cego od dziesi�ciu lat samo-
rz�du marklowickiego, radnych 
i wszystkich organizacji działa-
j�cych na rzecz dobra publicz-
nego i społecze�stwa obywatel-
skiego. Gimnazjum imienia Pro-
fesor Moniki Gruchmanowej 
b�dzie wa�nym ogniwem kultu-
rotwórczym, kreuj�cym oblicze 
naszej marklowickiej społeczno-
�ci. Wierzymy, �e stworzyli�my 
młodzie�y optymalne warunki 
kształtuj�ce j ej osobowo�� i roz-
wój - powiedział wójt Gminy 
Tadeusz Chrószcz. Swoj� wy-
powied� wójt zako�czył słowa-
mi: - Niech Osoba Patronki -po-
przez jej ideały i pi�kno postawy 
nauczyciela i mistrza - umacnia 
nie tylko uczniów Gimnazjum, 
ale tak�e wszystkich ludzi, dla 
których dobro �l�ska stanowi 
warto�� ponadczasow�. 

Po od�piewaniu przez Chór 
Spójnia "Gaudeamus igitur" na-
st�piło po�wi�cenie pami�t-
kowej płyty patronki gimna-
zjum. Symbolicznego odsłoni�-
cia tablicy usytuowanej w holu 
Gimnazjum dokonał prof. Boh-
dan Gruchman, który powie-
dział: - Jest to uroczysto�� bar-
dzo podniosła, a zarazem 

skromna w swojej tre�ci. Bar-
dzo za to dzi�kuj�, za uznanie, 
które ta społeczno�� wyra�a 
wzgl�dem mojej zmarłej mał�on-
ki. Znam Marklowice od dawna 
i za ka�dym razem czuj� si� tu 
wspaniale. Miejscowo�� ta zu-
pełnie zaskoczyła moich znajo-
mych. S� zachwyceni jej wygl�-
dem i �yczliwo�ci� ludzi. Z kolei 
prof. Bogdan Walczak prorek-
tor ds. studiów doktoranckich i 
promocji Uniwerstytetu im. 
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu dodał: - Jest rzecz� słuszn� i 
sprawiedliw� aby zasługa spo-
tkała si� z uznaniem. W imieniu 
władz rektorskich Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, dzi�kuj� za to, �e po-
wstał tutaj kolejny pomnik prof. 
Moniki Gruchmanowej. Posta� 
ta jest nasz� ozdob� i chlub�. 
Swoj� wielk� �yczliwo�ci� i go-
towo�ci� niesienia pomocy, zbu-
dowała sobie najpierw pomnik 
w sercach tych, którzy j� znaj�. 
Drugi pomnik to jej my�l nauko-
wa, która �yje w jej dziełach. Ko-
lejny pomnik to rzesze uczniów 
pani profesor, pokolenia �wiet-
nych polonistów. Wreszcie to 
pi�kne dzieło, gimnazjum, w któ-
rym si� znajdujemy, jest pomni-
kiem materialnym, a jednocze-
�nie �ywym. 

W auli szkoły odbyła si� 
uroczysta akademia, podczas 
której wójt Gminy Tadeusz 
Chrószcz nakre�lił histori� po-
wstania placówki oraz przed-
stawił osi�gni�cia o�wiatowe w 
gminie. Mówi�c o jej budowie 
powiedział: - Dzi�ki inicjatywie 
legislacyjnej Stowarzyszenia 
Gmin Górniczych w pracach nad 
ustaw� o restrukturyzacji gór-
nictwa z grudnia 2002 roku -
gmina Marklowice podobnie, 
jak cz��� innych gmin górni-
czych, otrzymała w latach 2001 
i 2002 - 7 min zł rekompensaty, 
utraconych w latach 2000 i 2001 
dochodów własnych. Fakt ten 
miał kolosalne znaczenie dla 
bud�etu gminy i w decyduj�cy 
sposób wpłyn�ł na popraw� sy-
tuacji bud�etowej gminy i spo-
kojne zako�czenie tej inwestycji. 

Pó�niej uczniowie w specjal-
nie przygotowanym programie 
zaprezentowali sukcesy uczniów 
i szkoły nakre�laj�c równie� syl-
wetk� patronki szkoły. Kiedy 
głos na mównicy zabrali zapro-
szeni go�cie m. in.: dr Anna Pio-
trowicz z Wydziału Filologii Pol-
skiej i Klasycznej Collegium No-
vum, pierwsza doktorantka pa-
tronki szkoły czy Andrzej Wali-
szewski wicewojewoda �l�ski, 
Jerzy Grad wojewódzki kurator 
o�wiatowy padały słowa uzna-
nia pod adresem władz gminy, 
władz szkolnych i samych 
uczniów, społeczno�ci lokalnej. 
Go�cie �yczyli te� wielu dal-
szych osi�gni��. 

W tym dniu wyró�niono 
specjalnymi plakietkami z wi-
zerunkiem szkoły wszystkich 
tych, którzy w najwi�kszym 
stopniu przyczynili si� do ter-
minowego uruchomienia pla-
cówki i wło�yli wiele wysiłku, 
by ten obiekt mógł słu�y� mar-
klowickiej młodzie�y. Po prze-
rwie po�wi�conej na zwiedza-
nie szkoły przed zebranymi 
koncertowali uczniowie Szkoły 
Muzycznej w Rybniku. 

4 Str. Kurier MarWowickinr40 

 



W GMINIE 

Odpowiadaj�c na Wasze pismo z dnia 
26.08.2004 r. (wpływ do tut. Urz�du w dniu 

30.08.2004 r.); Nr OSO-BR 0050/197/04, w 

sprawie udzielenia informacji, dotycz�cych 
"Projektu docelowej eksploatacji kopalni 
"Jankowice" i "Marcel" w Polu Marklowice 
wraz z prognoz� wpływów na powierzch-
ni� terenu", Okr�gowy Urz�d Górniczy w 
Rybniku informuje, �e dla prowadzenia dzia-
łalno�ci górniczej niezb�dne jest uzyskanie 
kolejno: 
1. Koncesji, któr� w danym zakresie wydaje 

Minister �rodowiska, po uzgodnieniu z 
wła�ciwym organem samorz�dowym, i tak: 
- KW S.A. KWK "Marcel" otrzymała 

koncesj� nr 214/93 wa�n� do dnia 
31.01.2019 r., 

- KW S.A. KWK "Jankowice" otrzymała 
koncesj� nr 215/93 wa�n� do dnia 
31.01.2019 r.. 

2. Projektu zagospodarowania zło�a przyj 
mowanego przez Ministra �rodowiska, i 
tak: 
- KWK "Marcel" posiada projekt zago 

spodarowania zło�a wa�ny do ko�ca 
2006 r. (pismo z dnia 30.06.2004 r ., 1. 
dz. DGe/MM/489-4644/2004), 

- KWK "Jankowice" posiada projekt za- 

gospodarowania zło�a wa�ny do ko�ca 
2010 r., decyzja z dnia 18.05.2000 r., 1. dz. 

Dge/MM/4892843/2000. 3. Planu ruchu 

zakładu górniczego, zatwierdzanego przez 
Dyrektora Okr�gowego Urz�du 

Górniczego, po zaopiniowaniu przez 
wła�ciwy organ samorz�dowy, i tak: 

- plan ruchu KWK "Marcel" na lata 2004- 
2006 został zatwierdzony decyzj� Dy 
rektora  OUG  w  Rybniku  z  dnia 
17.12.2003 r.; 1. dz. 004/0234/0017/03/ 
07817/MK, 

- plan ruchu KWK "Jankowice" na lata 
2004-2006 został zatwierdzony decy 
zj� Dyrektora OUG w Rybniku z dnia 
18.12.2003 r.; 1. dz. 007/0234/0012/03/ 
07586/SD. 
"Projekt docelowej eksploatacji górniczej 

kopalni "Jankowice" i "Marcel" w Polu Mar-
klowice wraz z prognoz� wpływów na po-
wierzchni� terenu" był przedmiotem anali-
zy na posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Po-
wierzchni przy Wy�szym Urz�dzie Górni-
czym w Katowicach, odbytym w dniu 
9.05.2003 r. Opiniowany projekt obejmuje 
docelow� eksploatacj� pokładów w�gla: 
KWK "Jankowice" do 2035 r. i KWK "Mar-
cel" do 2048 r. 

Plan Ruchu kopal� 
"Marcel" i "Jankowice" na 
lata 2004-2006 

Stanowisko 
Rady Gminy 

Marklowice 

Działaj�c na podstawie § 13 Statu-
tu Gminy Marklowice, Rada Gminy Mar-
klowice w wyniku odbytych spotka� w 
kwietniu, maju i czerwcu 2004 r. z 
mieszka�cami Marklowic, z rejonów 
obj�tych wpływami eksploatacji górni-
czej wyra�a gł�bokie zaniepokojenie 
faktem lekcewa��cego i opieszałego 
traktowania poszkodowanych miesz-
ka�ców. 

W trakcie odbytych spotka� stwier-
dzono brak realizacji niektórych istot-
nych warunków zawartych w wydanej 
opinii z dnia 11 grudnia 2003 r. 

Nadmieniamy, �e dalsze ignorowa-
nie �ywotnych interesów społecze�stwa 
Marklowic mo�e doprowadzi� do otwar-
tego konfliktu i braku przyzwolenia spo-
łecznego na tak prowadzon� eksploata-
cj�. 

W zwi�zku z powy�szym Rada Gmi-
ny zwraca si� do organów nadzoru gór-
niczego, Zarz�du Kompanii W�glowej 
S.A. oraz dyrekcji kopal� o zaj�cie si� 
powy�sz� problematyk�. 

Po zapoznaniu si� z przedstawionym 
"Projektem...", wysłuchaniu opinii koreferen-
tów, wójta Gminy Marklowice, wójta Gmi-
ny �wierklany, dyrektora OUG w Rybniku 
oraz po przeprowadzeniu dyskusji ww. 
Komisja podj�ła uchwał� nr 1/2003 o nast�-
puj�cej tre�ci: 
ł. Komisja zapoznała si� z "Projektem doce-
lowej eksploatacji górniczej kopalni "Jan-
kowice" i "Marcel" w Polu Marklowice 
wraz z prognoz� wpływów na powierzchni� 
terenu" traktuj�c go jako propozycj� 
kompleksowego i racjonalnego wykorzy-
stania zło�a w tym rejonie. 2. "Projekt 
docelowej eksploatacji..." powinien zosta� 
uzupełniony opracowaniem w zakresie 
działa� i przedsi�wzi�� przedsi�biorcy 
górniczego zmierzaj�cych do 
minimalizacji wpływów na powierzchni�, 
obiekty powierzchni oraz infrastruktur� 
techniczn� uwzgl�dniaj�cych mi�dzy 
innymi profilaktyk� górnicz� i 
budowlan� oraz uzyskania akceptacji 
społecznej. 

Doko�czenie na stronie 6 

Kurier Marklowicki nr 39 Sfr. 5 

Wnikliwa analiza 
poruszanych spraw 

W �lad za odbytymi spotkaniami mieszka�ców gminy z przedstawicielami kopal� "Mar-
cel" i "Jankowice", na których poruszano problemy zwi�zane z prowadzon� eksploatacj� 
górnicz� w Polu Marklowice, Rada Gminy w dniu 30 czerwca br. przyj�ła stanowisko celem 
zmiany polityki przedsi�biorstwa górniczego. 

Ponadto Rada Gminy upowa�niła przewodnicz�cego Rady do wystosowania, do dyrek-
tora Okr�gowego Urz�du Górniczego w Rybniku pisma, celem wyja�nienia zagadnienia 
dotycz�cego "Projektu docelowej eksploatacji kopal� "Jankowice" i "Marcel" w Polu Mar-
klowice wraz z prognoz� wpływów na powierzchni. 

Stanowisko Rady Gminy oraz odpowied� dyrektora OUG publikujemy na tej stronie. 

Projekt docelowej eksploatacji 
kopalni "Jankowice" i "Marcel" w Polu Marklowice wraz 
z prognoz� wpływów na powierzchni� terenu 

Odpowied� 
dyrektora OUG 
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Wiele przydatnych i 
cennych wskazówek 

W poniedziałek 13, a nast�pnie 20 wrze�nia br. w Sali Obrad Urz�du Gminy Marklowice odbyły si� spotka-
nia z mieszka�cami gminy, których tematyk� były szeroko rozumiane zagadnienia zwi�zane z napraw� szkód 
górniczych. Spotkania zostały zorganizowane z inicjatywy wójta i radnych Gminy Marklowice. O meryto-
ryczno�ci zawartej w nich tematyki �wiadczyły oklaski obecnych na spotkaniu Marklowiczan, którymi na-
gradzali wyst�pienia zaproszonych prelegentów. 

O przybli�enie tematyki zwi�zanej z 
u�ytkowaniem nieruchomo�ci na terenach 
górniczych i wynikaj�cych z tego tytułu praw 
i obowi�zków wła�cicieli poproszono Iren� 
Kuczera, in�yniera budownictwa l�dowego 
z wieloletni� praktyk� w zawodzie. Zapro-
szony przez władze Gminy go��, który jest 
zarazem uprawnionym rzeczoznawc� bu-
dowlanym, rzeczoznawc� maj�tkowym oraz 
biegłym s�dowym przedstawił główne 
aspekty prawne wynikaj�ce z Kodeksu cy-
wilnego, Prawa geologicznego i górniczego, 
jak równie� Prawa budowlanego. Te trzy akty 
prawne maj� bowiem decyduj�ce znaczenie 
przy zawieraniu ugod przez poszkodowa-
nych z przedsi�biorc� górniczym, oraz w 
ewentualnym post�powaniu s�dowym w 
sprawach o napraw� szkód górniczych. Po-
nadto mo�na było usłysze� wiele porad prak-
tycznych dotycz�cych gromadzenia przez 
wła�cicieli dokumentacji mog�cej by� w przy-
szło�ci cennym dowodem w post�powaniu 
s�dowym. 

Na przygotowanych formularzach, 
obecni na spotkaniu przedstawili swoje pro-
blemy, na które mogli uzyska� odpowied� 
na nast�pnym spotkaniu 20 wrze�nia. 

Nast�pnie głos zabrał wójt. W swoim 
wyst�pieniu skoncentrował si� na zadaniach 
gminy wynikaj�cych z ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
zadaniach wynikaj�cych z art. 53 Prawa geo-
logicznego i górniczego. Tadeusz Chrószcz 

po raz kolejny wyraził dezaprobat� wobec 
"jako�ci" tych przepisów prawnych. Wspo-
mniany wy�ej art. 53 Prawa geologicznego i 
górniczego nakłada bowiem na gminy obo-
wi�zek sporz�dzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu gór-
niczego. W zamy�le ustawodawcy było - by� 

mo�e - wyposa�enie gmin w instrument da-
j�cy im prawo do okre�lania przedsi�bior-
com górniczym kierunków wykonywania 
ich uprawnie� zawartych w koncesjach 
przy jednoczesnym zapewnieniu bezpie- 
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Odpowied� 
dyrektora OUG 
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3. Komisja zaleca, aby projektowana w najbli�szych planach ruchu 
eksploatacja górnicza kształtowana była w kierunku ograniczenia 
wyst�powania deformacji, a pod terenami zabudowanymi, nie prze 
kraczania warto�ci odpowiadaj�cych IV kategorii terenu górnicze 
go, ograniczenia wyst�powania deformacji nieci�głych, a tak�e eli 
minowania powstawania zalewisk. 

4. W zwi�zku z obaw� o warunki utrzymania drogi wojewódzkiej nr 

932 w aspekcie prognozowanego zalewiska wzdłu� potoku Ku-
charzówka nale�y podj�� stosowne działania zmierzaj�ce do za-
pewnienia jej prawidłowego funkcjonowania. 

Przedmiotowy projekt nie jest dokumentem uprawniaj�cym 
do prowadzenia jakichkolwiek robót górniczych. Po uwzgl�dnie-
niu zalece� ww. Komisji, zawartych w cytowanej uchwale mo�e on 
by� wykorzystany jedynie jako materiał pomocniczy przy opraco-
wywaniu kolejnych: planów ruchu, projektów zagospodarowania 
zło�a, wniosków o przedłu�enie koncesji, dla których decyzje podej-
mowane b�d� z uwzgl�dnieniem opinii wła�ciwych organów samo-
rz�dowych. 

DYREKTOR 
Okr�gowego Urz�du Górniczego 

w Rybniku 
mgr in�. Zbigniew SCHINOHL 
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Doko�czenie ze strony 6 
cze�stwa powszechnego, oraz ochrony �ro-
dowiska, w tym obiektów budowlanych. 
Artykuł ten jednak�e ma jedn� powa�n� 
wad�, mianowicie nic nie mówi o tym, kto 
b�dzie ponosił skutki uchwalenia tego pla-
nu, o których to skutkach mowa w ustawie 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. Ta niespójno�� dwóch aktów 
prawnych była i jest przedmiotem wielu 
wyst�pie� Tadeusza Chrószcza jako prze-
wodnicz�cego Stowarzyszenia Gmin Gór-
niczych w Polsce (SGGP). Szefowie gmin i 
miast zrzeszonych w SGGP zgodnie wyra-
�aj�pogl�d, �e skutki finansowe mog�prze-
kroczy� wielko�� bud�etu (niektórzy twier-
dz� �e kilkuletnich bud�etów) gmin. Maj�c 
to na uwadze solidarnie nie przyst�puj� do 
opracowania miejscowych planów zagospo-
darowania terenów górniczych. By temat 
ten nie został jednak zawieszony w przy-
słowiowej pró�ni, gminy górnicze wywie-
raj� naciski na posłów odpowiedzialnych 
za opracowanie tych dwóch ustaw, by 
uchwalone przez Sejm przepisy prawne nie 
spowodowały załamania finansów gmin. 

Wójt przedstawił równie� zebranym 
informacj� na temat wszystkich prac pla-
nistycznych pocz�wszy od roku 1997 do 
dnia dzisiejszego. Ze sporym zaintereso-
waniem Marklowiczan zebranych w Sali 
Narad spotkała si� informacja dotycz�ca 
ju� zrealizowanych zada� i przyj�tych do 
realizacji na terenach pomi�dzy ulicami 
Orl�, Wyzwolenia i Wiosny Ludów, prze-
j�tych od nieistniej�cej ju� Rybnickiej 
Spółki W�glowej. 

Omówienie prac planistycznych na tym 
terenie było kolejnym punktem programu 
spotkania. Do przedstawienia tego zagad-
nienia poproszono architekta Wiesława 
Chmielewskiego, dyrektora Pracowni Urba-
nistycznej w Rybniku, autora planów gmi-
ny Marklowice, któremu równie� nieobca 
jest tematyka zwi�zana ze szkodami górni-
czymi, jako �e jest autorem planów dla wielu 
gmin górniczych. Dyrektor poinformował 
mieszka�ców w jakim celu opracowuje si� 
plany zagospodarowania przestrzennego 
gmin. Pó�niej za� skoncentrował si� na 
szczegółowym omówieniu, opracowywane-
go aktualnie na zlecenie gminy przez jego 
pracowni�, planu zagospodarowania terenu 
pomi�dzy ulicami Orl�, Wyzwolenia i Wio-
sny Ludów, licz�cego ok. 70 ha. Obszar ten 
ma kluczowe znaczenie dla rozwoju funkcji 
osadniczej gminy Marklowic dopóki b�d� 
działały kopalnie. Potwierdził równie�, �e 
opracowanie planu dla terenu górniczego w 

chwili obecnej mija si� z celem z powodów 
przytoczonych wcze�niej przez wójta. 

Teren pomi�dzy ulicami Orl�, Wyzwo-
lenia i Wiosny Ludów mo�e posłu�y� jako 
przykład dobrego wykorzystania przestrze-
ni. Niebagatelne znaczenie ma fakt, �e ok. 
23 ha s� własno�ci� komunaln� gminy. Po-
zwala to na tworzenie układów mieszka-
niowych, komunikacyjnych i przyrodni-
czych, zgodnych z wymaganiami obowi�-
zuj�cego prawa i dla wygody przyszłych 
u�ytkowników. Scalanie i wtórny podział 
gruntów na terenach prywatnych cz�sto nie 
zyskuje przychylno�ci wła�cicieli tych te-
renów. Dowodem na to s� w�skie ci�gi pie-
szo-jezdne o szeroko�ci nie pozwalaj�cej na 
przyznanie im statusu drogi publicznej. 
Zalet� tego terenu jest fakt, i� posiada on 
zgod� wojewody i starosty na przeznacze-
nie gruntów na cele nierolnicze. Najwi�k-
szym jego atutem jest poło�enie poza ob-
szarem, na którym wyst�puj� szkody gór-
nicze. Dyrektor pracowni powiedział, �e 
plan ten b�dzie za miesi�c wyło�ony do 
wgl�du zainteresowanych i poddany kon-
sultacjom społecznym. 

Wójt dodał, �e teren ten został przy-
gotowany w zamy�le dla Marklowiczan 
szukaj�cych działek poza wpływami gór-
niczymi. Jednak�e, dotychczas na 8 dzia-
łek sprzedanych, tylko dwie kupili miesz-
ka�cy naszej Gminy, pozostałe nabyli 
mieszka�cy okolicznych miast, doceniaj�c 
walory tych działek. Wójt podkre�lił, �e 
sprzeda� działek przez gmin� mo�e odby-
wa� si� tylko i wył�cznie w drodze prze-
targu. 

Na spotkaniu drugim, które odbyło si� 
w poniedziałek 20 wrze�nia br. Irena Ku-
czera omawiała bardzo szczegółowo zagad-
nienia zwi�zane z procedur� post�powania 
z nieruchomo�ciami poło�onymi na terenach 
górniczych w kontek�cie prowadzonej i pla-
nowanej eksploatacji. Dla osób zaintereso-
wanych porady te zostały uj�te w formie 
konspektu, który mo�na było otrzyma� u 
sekretarza Gminy. W tym numerze stano-
wi� dodatek do "Kuriera Marklowickiego". 

Drugim zagadnieniem poruszonym na 
spotkaniu było omówienie spraw zwi�za-
nych z planami ruchu kopal� i wynikaj�cy-
mi z tego tytułu obowi�zkami przedsi�bior-
ców górniczych wobec wła�cicieli nierucho-
mo�ci. 

Obydwa spotkania cieszyły si� du�ym 
zainteresowaniem, czego dowodem były 
indywidualne rozmowy mieszka�ców z pre-
legentk� trwaj�ce długo po oficjalnym za-
ko�czeniu spotka�. 

Zapadła 
decyzja 

Rada Nadzorcza Kompanii W�glowej 
S.A. podj�ła uchwał� w sprawie przekaza-
nia na rzecz Gminy Marklowice terenów 
kopalni "Marcel" za budynkiem Urz�du 
Gminy oraz kopalni "Jankowice" teren przy-
legaj�cy do marklowickiej Strefy Aktywno-
�ci Gospodarczej tzw. nieczynny otwór ga-
zowy kopalni "Jankowice". 

Po dopełnieniu formalno�ci prawnych 
tereny o ł�cznej powierzchni 4,9 ha b�d� wła-
sno�ci� gminy. 

Karkoszka II 
uruchomiona 

Zako�czono modernizacj� cz��ci 
mechanicznej i budow� cz��ci bio-
logicznej oczyszczalni �cieków 
Karkoszka II. W kosztach reali-
zacji tego zadania uczestniczyła 
tak�e Gmina Marklowice. 

Po oddaniu inwestycji do ruchu, woje-
wódzki inspektor ochrony �rodowiska w 
Katowicach stwierdził, �e dzi�ki moderni-
zacji i rozbudowie oczyszczalni osi�gni�to 
zakładany efekt ekologiczny. Badane warto-
�ci st��e� zanieczyszcze� w �ciekach od-
prowadzanych z Karkoszki II do Le�nicy 
nie przekraczaj� dopuszczalnych norm. 

Koszt modernizacji oczyszczalni wy-
niósł 44 min zł, w tym udział Marklowic 
b�dzie wynosił 7,1 proc. 

Zako�czono 
kolejny etap 

W pa�dzierniku br. zako�czono 
dozbrajanie Strefy Aktywno�ci 
Gospodarczej w Marklowicach. 

Uko�czone prace w SAG polegały na 
wykonaniu 700 mb drogi wraz z kanalizacj� 
deszczow�. Realizacja tego zadania pozwo-
liła jednocze�nie wykona� normalny, jak na 
dzisiejsze standardy, dojazd do budynków 
wielorodzinnych i prywatnych posesji po-
ło�onych w okolicach SAG. 
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Planowany pocz�tkowo na okres 
około 6 tygodni zakres prac zwi�za-
nych z t� inwestycj� udało si� skróci� 
prawie o połow� i 13 pa�dziernika br. 
na przebudowywanym odcinku drogi 
przywrócony został ruch samochodów. 
Pomimo szybszego oddania do ruchu 
drogi wykonano szerszy zakres robót 

Budowa tego odcinka kanalizacji 
sanitarnej umo�liwi zrzut �cieków z 
rejonu centrum i południowej cz��ci 
Marklowic do oczyszczalni Karkosz-
ka. Prace rozpocz�te w sierpnia br. 
maj� zosta� zako�czone z ko�cem 
tego roku. Budowa vego odcinka ka-
nalizacji b�dzie kosztowała 2 min zł, 
z tego 45 proc. stanowi� �rodki ze-
wn�trzne, które Gmina Marklowice 
pozyskała z "Funduszu na rzecz roz-
woju infrastruktury lokalnej skiero-
wanej na rozwój przedsi�biorczo�ci 
w ramach programu łagodzenia w re-
jonie �l�skim skutków restrukturyza-
cji zatrudnienia w górnictwie w�gla 
kamiennego". 

Na trasie budowanej kanalizacji stoi 
szyb Marklowice. W zwi�zku z powy�-
szym, aby doj�� do kolektora, który 
usytuowany jest za szybem od strony 

ni� wcze�niej planowano. Mi�dzy in-
nymi od ulicy Stra�ackiej do Wyzwo-
lenia przebudowano wodoci�g wraz z 
nowymi przył�czami oraz poło�ono 
now� nawierzchni� z kostki na odcin-
ku drogi za Remiz� OSP wiod�cym do 
trzech posesji oraz stanowi�cym wjazd 
na parking za OSP. 

Wodzisławia �l. nale�ało wykona� pom-
powni� �cieków, a nast�pnie dwukrot-
nie poprowadzi� tras� kanalizacji pod 
potokiem Marklówka, by ruroci�giem 
tłocznym biegn�cym wzdłu� ul. Po-
rzeczkowej omin�� wspomnian� wcze-
�niej przeszkod�. 

Wykonawca - firma Promil z Janko-
wie - musi upora� si� z utrudnieniem 
polegaj�cym na tym, �e na Placu Cen-
tralnym kanalizacja sanitarna musi by� 
prowadzona na znacznej gł�boko�ci - ok. 
6 m - co podyktowane jest spadkiem 
terenu w tym miejscu. Jak si� ponadto 
okazało obszar jest bardzo nawodnio-
ny, co utrudnia znacznie prowadzenie 
robót ziemnych. W trakcie budowy 
pompowni trzeba było wykona� dodat-
kowe szczelne �cianki, poniewa� na-
pływ wody uniemo�liwiał prowadze-
nie robót. 

Wysoka pozycja 
Marklowic 

Dwutygodnik "Wspólnota" (nr 21) za-
mie�cił ranking inwestycyjny samorz�-
dów. W klasyfikacji brano pod uwag� 
wydatki inwestycyjne gmin w latach 
2001-2003. 

Marklowice w tym rankingu zajmuj� 16 lokat� w 
kraju, awansuj�c z 51 miejsca w rankingu za lata 2000-
2002. W województwie �l�skim zajmujemy drug� lo-
kat� za gmin� Starcza. 

W Marklowicach w analizowanym okresie na jed-
nego mieszka�ca przypadało 742,75 zł wydatków 
inwestycyjnych (w Starczej 861,79 zł). W tym sa-
mym rankingu, ale bez dotacji zewn�trznych, zaj-
mujemy 13 lokat� w kraju, a pierwsz� w wojewódz-
twie �l�skim, wydaj�c na l mieszka�ca 587,65 zł na 
inwestycje. 

Analizuj�c tegoroczne wydatki inwestycyjne do-
chodz�ce do 14 min zł, prawdopodobnie Marklowice 
zajm� znacznie wy�sz� lokat� w rankingu. 

Praca w GCI 

Marklowice uzyskały grant w wysoko-
�ci prawie 50.000 zł na urz�dzenie 
Gminnego Centrum Informacji. Spo-
�ród 40 startuj�cych w konkursie 
gmin i instytucji z województwa �l�skie-
go Marklowice zaj�ły drugie miejsce. 

W zwi�zku z tym wójt Gminy ogłasza konkurs 
maj�cy na celu wyłonienie dwóch pracowników, któ-
rzy b�d� tam zatrudnieni. 

Kandydat powinien posiada�: wy�sze wykształ-
cenie, preferowane - informatyczne (wymóg ten nie 
wyklucza kandydatów z wykształceniem �rednim); 
dobry stan zdrowia umo�liwiaj�cy prac� przy kom-
puterach; prawo do sta�u absolwenckiego w Powia-
towym Urz�dzie Pracy; kultur� osobist�; wysokie 
umiej�tno�ci interpersonalne; zdecydowanie i konse-
kwencj� w działaniu; znajomo�� j�zyka obcego w stop-
niu �rednio zaawansowanym (preferowany angiel-
ski). 

Oferty nale�y składa� w sekretariacie Urz�du gmi-
ny w zamkni�tych kopertach z dopiskiem: "Konkurs 
GCI" do dnia 15 listopada br. Oferta powinna zawie-
ra� podanie o prac� - zatrudnienie w gminnym Cen-
trum Informacji, �yciorys (CV). Oprócz informacji o 
wykształceniu po��dana jest równie� informacja o 
innych walorach kandydata mog�cych mie� znaczenie 
przy zatrudnieniu w GCI. 

Spo�ród kandydatów jedna osoba zostanie zatrud-
niona w GCI na okres min. l roku, natomiast drugiej 
umo�liwi si� odbycie kilkumiesi�cznego sta�u absol-
wenckiego. Oferta skierowana jest głównie do osób 
bezrobotnych z terenu gminy z uwagi na specyfik� 
miejsca i charakter pracy; liczy si� dyspozycyjno�� 
tych osób. 

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gmi-
ny pod numerem telefonu 455-00-16. 
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Przed terminem 

Szybciej ni� uprzednio zakładano zako�czone zostało zadanie 
drogowe zwi�zane z przebudow� skrzy�owania ulic Krakusa i 
Wyzwolenia. 

Kolejny etap 
kanalizacji gminy 

W Marklowicach trwaj� prace przy budowie kanalizacji sanitar-
nej w rejonie Centrum Gminy. 
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Pasowanie 
pierwszych klas 

14 wrze�nia br. w nowym budynku Gimnazjum w 
Marklowicach im. prof. Moniki Gruchmanowej od-
było si� pasowanie uczniów klas pierwszych. 

młodych ludzi - uczniów gimnazjum 
do kolejnego, wa�nego etapu ich 
�ycia. 

Uroczystego pasowania do-
konała dyrektor szkoły Jolanta 
Tomaszewska wraz z wójtem 
gminy Tadeuszem Chrószczem. 
Uczniowie, powtarzaj�c słowa 
przysi�gi w obecno�ci przedsta-
wicieli społeczno�ci lokalnej i 
szkolnej stali si� prawowitymi 

uczniami gimnazjum. Po cz��ci 
oficjalnej odbyła si� cz��� arty-
styczna, w której swoje umie-
j�tno�ci zaprezentowali nasi 

pierwszoklasi�ci. 
Cało�� wyst�pów przygo-

towały panie wychowawczynie 
klas pierwszych. 

  

Na ten moment czekali czy-
telnicy i personel, gdy� dotych-
czas biblioteka funkcjonowała 
w niezwykle trudnych warun-
kach lokalowych, co nie sprzy-
jało korzystaniu z bogatych 
zbiorów ksi��kowych. Z za-
grzybionego, ogrzewanego pie-
cami w�glowymi lokalu w tzw. 
"dworze", bibliotek� przenie-
siono do nowocze�nie zaprojek-
towanych, przestronnych po-
mieszcze� w Gimnazjum. 

Powierzchnia biblioteki jest 
obecnie wi�ksza o ponad 20 m 
kw., co pozwoliło na wyodr�b-
nienie oddzielnej wypo�yczal-
ni dla dzieci i dla dorosłych. Na 
mieiscu mo�na korzysta� z pra- 

sy codziennej oraz z bogatego 
ksi�gozbioru podr�cznego. 

Podkre�li� nale�y, �e pla-
cówk� wyposa�ono w nowe 
meble i sprz�ty, za� w najbli�-
szym czasie biblioteka otrzyma 
komputery z mo�liwo�ci� ko-
rzystania z Internetu, ksero-
kopiarki, itp. 

Biblioteka posiada oddziel-
ne wej�cie dla czytelników - od 
strony ulicy Zana. Dodatkowo 
uczniowie Gimnazjum mog� ko-
rzy sta� z wej�cia z korytarza 
Gimnazjum. 

Doskonałe warunki pracy 
pozwoliły na zwi�kszenie go-
dzin pracy biblioteki, która 
czynna jest teraz: w poniedzia- 

ł�k, �rod� i pi�tek od 12.00 -
19.00, a we wtorki od 8.00 -
15.00. Istnieje równie� mo�li-
wo�� kontaktu tel. - 4543153 

Przeniesienie Biblioteki 
Gminnej do Gimnazjum spowo-
dowało, �e w szybkim tempie 
wzrosła liczba czytelników, a 
tym samym liczba wypo�y-
cze�. Od momentu otwarcia bi-
blioteki w nowej siedzibie zare- 

jestrowało si� 92 czytelników, 
którzy nigdy wcze�niej nie ko-
rzystali ze zbiorów. Ogólna licz-
ba czytelników si�ga 800. Wi�k-
szo�� czytelników to dzieci, 
młodzie� i studenci. Du�y od-
setek stanowi� osoby bezrobot-
ne oraz emeryci. 

Nowy lokal to dla Bibliote-
ki Gminnej najwspanialszy pre-
zent na 55 -lecie jej istnienia. 
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Z tej te� okazji zostało za-
proszonych wielu wspaniałych 
go�ci, którzy sw� prac� i wysił-
kiem przyczynili si� do powsta-
nia nowego budynku szkoły, a 
którym najmłodsi i najstarsi 
uczniowie pragn�li za to podzi�-
kowa� z całego serca. Na uro-
czysto�ci nie mogło zabrakn�� 
równie� rodziców, których trud 
wychowania doprowadził tych 

 

 

Kształtuje si� Centrum 

Gotowy jest ju� zewn�trzny i wewn�trzny wystrój budynku 
komunalnego - "Grzonkowiny" w Marklowicach. Tutaj m.in. b�dzie 
mie�ciło si� powstaj�ce Centrum Gminnej Informacji, na tworzenie 
którego Gmina pozyskała �rodki zewn�trzne. 

Teren za budynkiem robi wra�enie. Powstał tu ładny, o�wietlony 
skwer i parking, a tu� za nim efektownie prezentuje si� nowe boisko 
sportowe ze sztuczn� nawierzchni� i o�wietleniem projektowym. Z 
boiska b�d� korzysta� uczniowie SP nr l i Gimnazjum w trakcie zaj�� 
szkolnych. Dla pozostałych b�dzie dost�pne na zasadach analogicz-
ny jak korzystanie z gminnej sali sportowej. Zamiar wej�cia na bo-
isko nale�y uzgodni� z gospodarzem sali sportowej. 

Biblioteka Gminna 

Oddanie do u�ytku nowego Gimnazjum było zara-
zem nowym etapem w 55-letniej historii Biblioteki 
Gminnej. 



HISTORIA 

Ku czci ameryka�skich lotników 

Pami�tkowa 
tablica 

11 listopada br. po mszy �w. Za Ojczyzn� w ko�ciele 
pw. �w. Stanisława BiM w Marklowicach b�dzie mia-
ła miejsce uroczysto�� odsłoni�cia tablicy pami�t-
kowej ku czci poległych ameryka�skich lotników, 
którzy zgin�li w Marklowicach w 1944 roku. 

Tablica po�wi�cona jest pami�ci załogi ameryka�skiego samolotu 
bombowego B-17G nr ser. 44-663 zestrzelonego w trakcie misji bom-
bowej na niemieckie zakłady przemysłu zbrojeniowego w K�dzie-
rzynie 26 grudnia 1944 r. w czasie ostatniego, osiemnastego nalotu 15 
US Air Force, stacjonuj�cej w południowych Włoszech. Maszyna 
wraz z załog� wchodziła w skład 99 Skrzydła Bombowego. Z 11 
osobowej załogi zestrzelonego bombowca na terenie Marklowic zgi-
n�li: pilot Lt. Robert Flake z Arizony, II pilot Ist Lt. John Reese z 
Pensylwanii, nawigator S/Sgt. Harold Mitchell z Minnesoty, mech. 
pokł. Sgt. Paul Yarley z Ohio, strzelec Sgt. Sherwood Griswold z 
Kalifornii, radiooperator Sgt. Carlis Morton z Pensylwanii, strzelec 
Sgt. Clyde Plants z Pensylwanii, strzelec Sgt. Theodore Gilson z 
New Jersey, fotograf Sgt. Seymour Apt z Pensylwani. 

Z katastrofy uratowało si� dwóch członków załogi: strzelec sier-
�ant Merle Smith wyskakuj�c na spadochronie w okolicach K�dzie-
rzyna oraz bombardier sier�ant Frederick Weiss l�duj�c na spado-
chronie w Marklowicach naprzeciw ko�cioła. Obaj prze�yli wojn� i 
powrócili do USA. Pozostali, pochowani na cmentarzu w Marklowi-
cach członkowie załogi zostali ekshumowani w pa�dzierniku 1947 r. 
przez Ekip� Ekshumacyjn� i pochowani z honorami na cmentarzu 
wojskowym dla lotników ameryka�skich i alianckich. 

Marklowickiego finału ameryka�skiego 
bombowca ci�g dalszy 

W dwóch kolejnych numerach "Kuriera Marklowickiego" z 2002 
r. ukazał si� artykuł o podobnie jak wy�ej brzmi�cym tytule, b�d�-
cym prób� odtworzenia tragedii ameryka�skich lotników, którzy 
zgin�li w Marklowicach Górnych 26 grudnia 1944 roku. W numerze 
z kwietnia 2002 r. przybli�ono okoliczno�ci ameryka�skich nalo-
tów na zakłady przemysłowe Górnego �l�ska w drugiej połowie 
1944 roku oraz przedstawiono relacje �wiadków i zebrane przez 
autora informacje dotycz�ce samej tragedii ameryka�skich lotników 
w Marklowicach. W numerze czerwcowym "Kuriera" autor przy-
toczył wnioski oraz w�tpliwo�ci i pytania czekaj�ce na odpowied�, 
a dotycz�ce samolotu i jego załogi. 

Po dwóch latach poszukiwa�, dokładnie w 60 rocznic� powy�-
szych wydarze�, mo�na ju� zamkn�� ten prawie nieznany epizod II 
wojny �wiatowej. W oparciu o obszern� dokumentacj� oraz oryginal-
ne ameryka�skie raporty uzyskane przez autora dzi�ki uprzejmo�ci 
historyka lotnictwa, badacza i członka "Aircraft Missing In Action 
Project" Pana Szymona Serwatki, zaistniała mo�liwo��, w miar� szcze-
gółowego odtworzenia tych tragicznych wydarze� z grudnia 1944 r. 

Interesuj�cy nas samolot bombowy typu Boeing B-17 G o nume-
rze seryjnym AAF-44-6663 nale�ał do 99 Skrzydła Bombowego 15 
US Air Force stacjonuj�cego na lotnisku Tortorella w pobli�u Foggi, 
w południowych Włoszech. B-17 G "Flying Fortress"był wyposa-
�ony w 4 silniki o mocy 1380 PS, rozwijał pr�dko�� 480 km/h przy 
pułapie osi�gaj�cym 9000 m, miał zasi�g 2900 km z dwoma tonami 
bomb. Zwyczajowo ka�demu samolotowi załoga nadawała uroczy-
�cie nazw� własn�, wypisuj�c j� po obu stronach kabiny pilotów. 
Interesuj�cy nas bombowiec został ochrzczony "Mono". 

W ów feralny dzie� 26 grudnia 1944 r., w dzie� Bo�ego Narodze-
nia w godzinach rannych załoga "Mono" wystartowała z lotniska 
Tortorella, by w składzie formacji zło�onej ze 134 bombowców typu 

Fortres i Liberator dokona� bombardowania zakładów IG Farbenin-
dustrie AG Heydebreck okre�lanych w �ródłach ameryka�skich jako 
Blechhammer Sauth. Nadmieni� nale�y, �e poza interesuj�c� nas for-
macj� wystartowały jeszcze z innych lotnisk dwie formacje, z któ-
rych jedna miała zbombardowa� zakłady Kokerei Odertal w Zdzie-
szowicach, natomiast druga, zło�ona ze 111 Liberatorów, pod osłon� 
ponad 100 my�liwców typu Lightning i Mustang miała zbombardo-
wa� zakłady chemiczne w O�wi�cimiu-Dworach. Trasa przelotu pro-
wadziła nad Adriatykiem, terytorium okupowanej Jugosławii, Nizin� 
W�giersk�, Protektoratem Czech i Moraw nad Górny �l�sk. 

Załoga "Mono" w tym dniu składała si� wyj�tkowo z 11 osób 
(normalnie 9-10 członków załogi): I pilot Lt. Robert H. Flake pocho-
dz�cy z Mesy (stan Arizona), II pilot Ist. Lt John E. Reese z Pensyl-
wanii, nawigator S./Sgt. Harold E. Mitchell z Minnesoty, bombardier 
S./Sgt. Frederick E. Weiss z Massachusetts, mech. pokładowy Sgt. 
Paul T. Yarley z Ohio, strzelec boczny Sgt. Griswold T. Sherwood z 
Kalifornii, radiooperator Sgt. Carlis Morton z Pensylwanii, strzelec 
wie�yczki Sgt. Clyde S. Plants Jr z Pensylwanii, strzelec boczny S./ 
Sgt. Marie D. Smith z Nebraski, strzelec ogonowy Sgt. Theodore 
Gilson z New Jersey. Dodatkowo w skład załogi w tym dniu, wszedł 
równie� sier�ant Seymour Apt z Pensylwanii, który jako fotograf 
miał wykona� zdj�cia zbombardowanych zakładów dla dowództwa 
ameryka�skiego, na podstawie których okre�li� miano efekty bom-
bardowa�. Wszyscy byli lud�mi bardzo młodymi. Weteranami lotów 
bojowych nad Niemcy byli II pilot John Reese, bombardier Frederick 
Weiss i boczny strzelec Merle Smith. Dla pozostałych była to pierw-
sza misja bojowa. Trzech miało �ony. Cała jedenastka pochodziła z 
siedmiu ró�nych stanów. 

Tymczasem nad cel w K�dzierzynie-Blachowni ze 134 bombow-
ców dotarło 78 fortec i 43 liberatory, czyli ł�cznie 121 maszyn. For-
macja, w skład której wchodził B-17 G "Mono", znalazła si� nad 
celem o godzinie 12.18. Pierwsza fala uderzeniowa bombowców z 
485 Grupy bombardowała zakłady w K�dzierzynie systemem wizu-
alnym i ponadto rozsiała w powietrzu prawie 274 ty�. ulotek i pa-
sków cynfolii by zakłóci� funkcjonowanie urz�dze� namierzaj�cych 
cele dla niemieckiej artylerii przeciwlotniczej. Druga grupa bombowa 
stosuj�c tzw. metod� "offsetow�" dokonała zrzutu 500 funtowych 
bomb burz�cych. 99 i 460 grupa bombowców, w skład której wcho-
dził "Mono", rozpocz�ła atak wedle synchronizacji PFF, jako ostat-
nia fala uderzeniowa. 

Formacje atakuj�cych bombowców powitane zostały silnym 
ogniem artylerii przeciwlotniczej. Z powodu bardzo wysokiego pu-
łapu nadlatuj�cych eskadr bombowych, ogie� zaporowy rozpocz�ły 
ci��kie baterie artylerii przeciwlotniczej kalibru 12,8 cm, rozlokowa-
ne w rejonie Le�nicy, Rudzi�ca, Ko�la-Portu, K�dzierzyna (baterie 
dział kalibru 10,5 cm) wie� Starczew, Stary Ujazd oraz wszystkie 
baterie Heimatflak kalibru 8,8 cm rozlokowane wokół zakładów. 

Dalsze losy "Mono" mo�na w du�ym przybli�eniu odtworzy� 
na podstawie o�wiadcze� i raportów innych załóg, doł�czonych do 
"Missing air crew raport" oznaczonego numerem 10939, a dotycz�-
cego zestrzelenia bombowca AAF-44-6663. Jak ju� wy�ej wspo-
mniano, "Mono" z numerem 663 na stateczniku przyst�pił do ataku 
o godzinie 12,18. Dokonał zrzutu bomb, ale w chwil� pó�niej otrzy-
mał trafienie w silnik numer dwa. Oto jak opisuje ostatnie minuty 
"Mono" T/Sgt. James H.Jackson in�ynier pokładowy bombowca o 
numerze 729 formuj�cego szyk: "Zauwa�yłem samolot 663, którego 
drugi silnik zapalił si�. W tym samym czasie zauwa�yłem jeden spa-
dochron opuszczaj�cy samolot, którym prawdopodobnie ratował si� 
tylny strzelec. Maszyna odsun�ła si� od formacji, a pilot starał si� 
ci�gn�� dziób w gór� i w dół, by ugasi� po�ar". 

Z o�wiadczeniem Jacksona pokrywa si� relacja porucznika Wilia-
ma Harlesona. Najobszerniej jednak ostatnie 5-6 minut bombowca 
opisał porucznik Morris S. Wood który to opis warto przytoczy� w 
cało�ci: "Po bezpo�rednim trafieniu przez artyleri� w jednym z na-
szych samolotów zapalił si� silnik numer dwa. Samolot zboczył w 
prawo od naszej formacji o około 600 jardów i leciał w tej pozycji 
przez około 5 min. Silnik ci�gle si� palił. W tym samym czasie poja-
wił si� spadochron. Uwa�am, �e był to strzelec z tylnej cz��ci, 
który zdołał wyj�� przez właz. Samolot po utrzymaniu swojej pozy-
cji z prawej strony przez około 5 minut, rozpocz�ł nurkowanie. W 
ten sposób pilot próbował zgasi� ogie�. Manewr ten trwał a� do 

Doko�czenie na stronie 11 
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Doko�czenie ze strony 10 
momentu, kiedy osi�gn�ł około 70 stopni. Około 7000 stóp poni�ej 
nas samolot przełamał si� przy podstawie wie�yczki, wtedy trzech 
ludzi zostało wyrzuconych, a spadochrony otwarły si�. Kilka se-
kund pó�niej dwa nast�pne spadochrony pojawiły si� w przedniej 
cz��ci i byli to prawdopodobnie nawigator i bombardier. Przed sa-
mym uderzeniem w ziemi� oraz wybuchem, obiekt który pojawił 
si� równie� mógł by� spadochronem lub te� kawałkiem rozerwane-
go samolotu. Kiedy samolot rozleciał si�, cz��� ogonowa spadała w 
dół jak li�� i jest prawdopodobne, �e prze�yli ci, którzy byli w tej 
cz��ci samolotu". 

Jaki był los załogi zestrzelonego bombowca? 
We wszystkich o�wiadczeniach mowa jest o spadochronie, który 

pojawił si� zaraz po trafieniu maszyny nad K�dzierzynem. Porucz-
nicy Jackson i Harlison sugeruj� w swoich o�wiadczeniach, �e był to 
tylny strzelec. Okazało si� jednak, �e po trafieniu wyskoczył na 
spadochronie z pal�cego si� bombowca boczny strzelec sier�ant Merle 
Smith, który wyl�dował szcz��liwie na zalesionym terenie na połu-
dnie od K�dzierzyna i został uj�ty przez Niemców dopiero 27 grud-
nia (czyli w dniu nast�pnym) mi�dzy godzin� 7 a 8 rano. Dokumen-
tuje to telegram z dnia 28 grudnia 1944 r. do Dulag Luft-Oberursel 
koło Frankfurtu nad Menem, dok�d odsyłano w trybie natychmiasto-
wym zestrzelonych lotników ameryka�skich i brytyjskich w celu 
przesłuchania. 

Przenie�my si� teraz do Marklowic. Na wysoko�ci Marklowic-
Chałupek płon�cy samolot eksplodował w powietrzu. Sprawdziły 
si� przypuszczenia autora wysnute na podstawie relacji, �e samolot 
nie przygotowywał si� do awaryjnego l�dowania. Eksplozja uprze-
dziła ten zamiar załogi. W wyniku eksplozji i rozłamania si� kadłuba, 
załoga została wyrzucona na zewn�trz, a ci którzy wyskoczyli na 
spadochronach, ze wzgl�du na mał� wysoko�� zgin�li, uderzaj�c o 
twardy zmarzni�ty grunt. Szcz��liwie udało si� wyskoczy� i wyl�-
dowa� jednemu z członków załogi, który według relacji miał nazywa� 
si� Ferdynand Weiss lub Wajs. To nazwisko było wła�ciwie jedyn� 
nitk� prowadz�c� do rozwi�zania zagadki. Poszukiwania dalszych 
losów Ferdynanda Weissa w Centralnym Muzeum Je�ców Wojen-
nych w Łambinowicach-Opolu w lutym 2003 r. zako�czyły si� nie-
powodzeniem. Nie znaleziono równie� �adnych informacji w archi-
wum szpitala w Rydułtowach czy te� w dokumentacji obozu jeniec-
kiego w Cieszynie, gdzie miał podobno przebywa� wy�ej wspo- 

 

mniany, uratowany lotnik. 
Dopiero korespondencja autora z Panem Michałem M uch� z Po-

znania, historykiem zajmuj�cym si� lotnictwem, współautorem ksi��ki 
"Z ziemi włoskiej do polskiej" zasugerowała temu ostatniemu, �e by� 
mo�e chodzi nie o Ferdynanda a Frederika Weissa, uratowanego członka 
załogi AAF-44-6663. Sier�ant Frederick Weiss, uratowany bombar-
dier z zestrzelonego bombowca został uj�ty w Marklowicach w chwil� 
po katastrofie samolotu czyli około 12.30. Po kilkunastogodzinnym 
pobycie na posterunku �andarmerii w Marklowicach (mie�cił si� on 
w budynku obecnego przedszkola ) sier�ant Frederick Weiss odtran-
sportowany został do Rybnika, a stamt�d transportem wojskowym 
bezpo�rednio do Dulag Luft Oberursel k/Franfurtu nad Menem. 

Spo�ród dziewi�ciu ciał zwiezionych z miejsc upadku przez Pana 
Bolesława Ochojskiego zidentyfikowano jedynie zwłoki dowódcy 
samolotu porucznika Roberta Flake"a, mechanika pokładowego sier-
�anta Paula Varley'a, oraz strzelca bocznego sier�anta Sherwooda 
Griswolda. Pozostałych sze�ciu ciał, ze wzgl�du na cz��ciowe zw�-
glenie i spalenie nie zdołano zidentyfikowa�. W raporcie niemieckim 
jest mowa, �e "Jedyny �yj�cy spo�ród załogi nie udzielił informacji o 
zabitych". Ze wzgl�du na po�ar i eksplozj� dokumenty pokładowe i 
mapy uległy zniszczeniu. Cz��ci garderoby zostały w wi�kszo�ci 
zebrane i z i�cie niemieck� dokładno�ci� zinwentaryzowane przez 
policj�. Znaleziony film do aparatu fotograficznego został odesłany 
do Rybnika w celu przechowania, a nast�pnie go�cem zawieziony do 
Oberursel k/Frankfurtu. 

Ciała zabitych lotników ameryka�skich pogrzebano z polecenia 
ówczesnego urz�dnika gminnego Adamka na nowym cmentarzu, pod 
płotem, w północno-zachodniej jego cz��ci. W dwa lata po zako�cze-
niu wojny, w pa�dzierniku 1947 r., groby ekshumowała Ekipa Ekshu-
macyjna USA posługuj�c si� odr�cznie sporz�dzonym, na podstawie 
raportów niemieckich, planem pochówków ameryka�skich lotników. 

Józef Kłosok 

Dy�ury kopal� w 
Urz�dzie Gminy 

Pocz�wszy od 9 listopada br. w co drugi wtorek, w 
Urz�dzie Gminy Marklowice b�d� pełnione dy�ury 
przez przedstawicieli działów szkód górniczych ko-
pal� "Marcel" i "Jankowice". 

9 listopada, a nast�pnie 7 grudnia br. dy�ur w Urz�dzie Gminy 
w sali nr 205 w godz. od. 9.00 -13.00 b�d� pełnili przedstawiciele 
kopalni "Marcel", natomiast 23 listopada i 21 grudnia br. kopalni 
"Jankowice". 

W tych dniach bez konieczno�ci odwiedzania ww. kopal� b�-
dzie mo�na załatwia� na miejscu wszelkie sprawy dot. naprawy 
szkód górniczych czy zło�enia wniosku o napraw� szkody. W dni 
dy�urów, bez wzgl�du czy dy�ur b�dzie miała kopalnia "Marcel" 
czy te� "Jankowice" b�d� przyjmowane wnioski mieszka�ców kie-
rowane do obydwu kopal�. 

XI Gwarki 
  

Nowy wizerunek SP nr 1 

Zako�czono prace przy wymianie dachu i jego konstrukcji oraz 
ocieplenia elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Na ten cel 
Gmina wydała ponad 800 ty�. zł. 

Mimo 100 lat szkoła prezentuje si� bardzo okazale i swym wize-
runkiem nawi�zuje do nabieraj�cego ju� ostatecznych kształtów Cen-
trum Marklowic. 

Zapraszamy do udziału w XI Gwarkach Marklowickich, 
które odb�d� si� 27 listopada 2004 r. 

Zapisy przyjmowane s� w Wydziale Spraw Społecznych 
Urz�du Gminy. 

18 l istopada 2004 r.  w gminnej  sal i  sportowej w 
Marklowicach o godz. 16.30 odb�dzie si� spotkanie Clive'a 
Harsa z chorymi. 
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Materiał zawarty w niniejszym opracowaniu został przedstawiony i omówiony w szerszym 
kontek�cie mieszka�com naszej gminy przez Pani� in�. Iren� Kuczera - rzeczoznawc� ds. 
budowlanych, biegłego s�dowego - na spotkaniach, które odbyły si� w dniach 13-go i 20-go 
wrze�nia 2004 r. w Sali Obrad Urz�du Gminy Marklowice. 

Praktyczne zasady post�powania w sprawach dotycz�cych 
odszkodowa� z tytułu szkód górniczych! 

Kopalnie maj� opracowane procedury post�powania w przypadku zło�enia wniosku o napraw� szkód. 
Procedury te stanowi� zapis czynno�ci dla Słu�b kopal� bez uwzgl�dnienia problemów wnioskodawcy. Brak 
tam zakre�lonych terminów, obowi�zku dostarczenia protokołów i dokumentów wnioskodawcy, uzgadniania z 
nim ustale�, udost�pniania opracowa� specjalistycznych maj�cych wpływ na dalsze post�powanie. Poni�sze 
informacje stanowi� tak� procedur� na u�ytek własny poszkodowanych. 
W przypadku stwierdzenia wyst�pienia szkód, aby zapobiec problemom nale�y w zakresie przysługuj�cego 
prawa d��y� do udokumentowania podstaw roszczenia a w tym celu podj�� nast�puj�ce kroki: 

M skompletowa� dokumentacj� techniczno - prawn� nieruchomo�ci - projekty budowlane z dokumentacj� 
zatwierdzaj�c�, pozwolenie na budow�, zgoda na u�ytkowanie, udokumentowanie zmiany stanu zabudowy, 
wypis z Ksi�gi Wieczystej - uregulowanie stanu prawnego nieruchomo�ci. 
Bardzo wa�ne dokumenty. W przypadku braku, zagubienia, dokonanych samowolnie zmian nale�y wykona� 
dokumentacj� legalizacyjn� przed wyst�pieniem z roszczeniami. 
Dlaczego wa�ne - bo stanowi� dokument z którego wynika: 

Stan prawny, 
Okres budowy - do ustalenia naturalnego zu�ycia, Opis techniczny - technologia wznoszenia, 
wykonane zabezpieczenia itp. Kształt bryły i wymiary obiektów - np. do celów kontroli 
poprawno�ci obmiarów, Dokumentuje wszelkie zmiany po okresie budowy zasadniczej -
przebudowy, nadbudowy, zmiany układu konstrukcyjnego, istotne modernizacje. 

Koszt opracowania dokumentów do legalizacji od 800 - 3000,00 zł w zale�no�ci od zakresu. 

21 zało�y� zeszyt w którym kolejno prowadzi� zapisy istotnych w post�powaniu dat   w szczególno�ci 
zakresów i dat wzmo�enia wyst�powania szkód, t�pni��, zaniku wody w studniach, napływu wody do piwnic 
itp., interwencji i odpowiedzi na interwencje, terminów i zakresu działania słu�b kopalni na nieruchomo�ci np. 
komisji ustalaj�cej stan zabudowy, słu�b mierniczo geologicznych wykonuj�cych pomiary, dat sporz�dzania 
dokumentacji fotograficznej. 
Równie� uwagi do jako�ci wykonanych prac remontowych. 
Szkody oddziaływaj� niejednokrotnie w okresach wieloletnich - nie sposób zapami�ta� dat, zmian, zakresu i 
warunków prowadzenia remontów. 

3/ zgłosi� na kopalni� zawsze pisemnie z potwierdzeniem na kopii zakres szkód i za��da� komisyjnego 
ustalenia sposobu naprawy z okre�leniem terminu. 
Mo�e to by� wypełniony wniosek. Zgodnie z Instrukcj� post�powania cyt: "Pisemny wniosek zło�ony 
przez poszkodowanego rozpoczyna post�powanie o naprawienie szkody" 
Wzór wniosku wypełni� w 2 egzemplarzach i zło�y� z pismem przewodnim za potwierdzeniem lub wysła� 
listem poleconym. 

41 o ile to mo�liwe sporz�dza� dokumentacj� fotograficzn� (filmow�) rejestruj�c� stan (z datownikiem) 
- opisa� czego dotyczy przy ka�dorazowej zauwa�onej zmianie stanu obiektów i terenu - np. nowo powstałe 
p�kni�cia, zmiana ukształtowania terenu, odspojenie opasek, wykrzywienie ogrodzenia, okresowe/trwałe 
podmokni�cia, obsychanie ro�lin, zapadliska itp. Dokument ten nie stanowi dowodu w sprawie ale powoduje, 
�e nie zaciera nam si� zmieniaj�cy si� stan, a w szczególnych wypadkach mo�na go wykorzysta� (zrobi� z 
tego materiał dowodowy). 

5/ ��da� od słu�b kopalni dostarczenia kopii wszystkich dokumentów sporz�dzanych w zwi�zku z 
prowadzeniem   sprawy   w   szczególno�ci   wykonywanych   pomiarów,   spisywanych   protokołów,   ustale� 
dokonywanych w obecno�ci pracowników kopalni. 
W przypadku wyczuwania pochylenia regularnie raz na rok składa� wniosek o pomiar pionowo�ci z ��daniem 
jego udost�pnienia. Mo�na si� powoła� na ustalenia ochrony powierzchni w Planie Ruchu. Nie zapomnie� o 
terminach przedawnienia roszcze�. 
Bardzo wa�ne. Cz�sto ustalenia zajmuj� kilka stron, na ka�dej zapisanej stronie podpisywanego dokumentu 
nale�y zło�y� swój podpis  i  na ostatniej stronie wpisa�, �e potwierdzona kserokopia dokumentu w 



niezmienionej formie winna by� dostarczona stronie w terminie 7 dni. 

6/ nie podpisywa� �adnych dokumentów pod presj�. 
Je�eli nasuwaj� si� jakiekolwiek w�tpliwo�ci zawartej w tre�ci nale�y skonsultowa� si� przed podj�ciem 
kolejnych kroków z kim� niezale�nym, kto zna tematyk� szkód górniczych w zale�no�ci od potrzeb - od strony 
technicznej oraz w przypadkach spornych od strony prawnej. 

Dotyczy zarówno protokołów ustale� jak i podpisywania ugod. 
Warunki podpisywanie ugod nie s� dla Pa�stwa komfortowe. Wezwanie, czasem, zaproszenie wywołuje stres 
gdy� chodzi niejednokrotnie o dorobek pokole�. "Obstawa Kopalni" - prawnik, obsługa techniczna, 
kierownictwo kopalni i presja ilo�ciowa oraz tematyczna powoduje, �e bywa ,i� co innego poszkodowany 
ustala a co innego podpisuje. Czyta� przed podpisaniem wszystkie dokumenty, parafowa� na dole kartki 
uzgodnione. Niezrozumiałe dla poszkodowanych tre�ci winny by� wyja�nione przez kopalni� najlepiej 
pisemnie (protokół wyja�nie� i rozbie�no�ci) za� tre�ci w�tpliwe wymagaj� przerwy w negocjacjach i 
konsultacji zewn�trznej z osobami zawodowo zajmuj�cymi si� sprawami szkód górniczych Mo�na okre�li� 
termin do uzupełnienia podpisu po ustaleniu tre�ci. Stosowa� zasad� ograniczonego zaufania z uwagi na 
zrozumiały konflikt interesów. Nie da� si� nabiera� na obietnice, �e szybkie podpisanie przygotowanych 
dokumentów przyniesie jakie� domniemane korzy�ci. 

Namawiam te� do wymiany do�wiadcze�. 
Nale�y pami�ta�, �e wszelkie roszczenia wobec kopalni przedawniaj� si� zgodnie z zasadami Kodeksu 
Cywilnego po upływie 3 lat od okresu ujawnienia - czyli je�eli szkody w obiekcie wyst�piły np. w styczniu 2004 
r. to nale�y zgłosi� roszczenie nie pó�niej ni� do stycznia 2007 r. Wymy�lanie i dopasowywanie terminów 
odradzam z uwagi na mo�liwo�� udokumentowania wpływów prze Kopalni�. 

Zawarcie ugody 
Ugoda - postanowienie zawarte pomi�dzy i za zgoda stron co do tre�ci okre�laj�cej co najmniej dat� 
sporz�dzenia, strony godz�ce si�, termin wykonania warunków i zakres wzajemnych postanowie�. 

Nowelizacja prawa górniczego, obowi�zuj�ca od stycznia 2002 r. pozwala na zawieranie ugod w formie aktu 
notarialnego. 
Ta forma ugodowego post�powania, szczególnie w przypadku wypłaty odszkodowania jest pewniejsza dla 
poszkodowanych a ponadto zapewniaj�c� prawne bezpiecze�stwo zobowi�za�. 
Zawieranie ugod z kopalni� w zakresie odszkodowa� kwotowych: 
1. niezrozumiałe dla poszkodowanych tre�ci winny by� wyja�nione przez obsług� kopalni najlepiej pisemnie 

za� tre�ci w�tpliwe wymagaj� ustalenia przerwy w negocjacjach w celu konsultacji zewn�trznej z osobami 
zawodowo zajmuj�cymi si� sprawami szkód górniczych Mo�na okre�li� termin do uzupełnienia podpisu po 
ustaleniu tre�ci ugody. 

2. okre�lenie warto�ci odszkodowania (jednorazowego, za remont) wymaga wyprzedzaj�cego ustalenia tej 
warto�ci. 

Sposoby: 
• zleci� wycen� kosztów remontu lub warto�ci do własnych celów 

remonty - firmy budowlane jako oferta wykonania, kosztorys uproszczony (nieodpłatnie, je�eli 
zlecimy firmie roboty) 

• odszkodowanie - licencjonowani rzeczoznawcy maj�tkowi, dobrze je�eli z kompletem uprawnie� 
(budowlane, biegły s�dowy) 
czas oczekiwania ok. 2-3 tygodni cena zale�y od ilo�ci składników �rednio od 1000 zł. za dom 
jednorodzinny - 5000 zł. za siedlisko rolne lub gospodarstwo specjalistyczne. W cenie wymagana 
prawem dokumentacja - kosztorys, operat z wyceny z szkicem obmiarowym. Dokumenty te mog� 
by� przydatne do  pó�niejszego post�powania s�dowego ale to zale�y od decyzji S�du. 

• zleci� ocen� kosztów remontu lub warto�ci do własnych celów 
jak wy�ej bez dokumentów, dla orientacji. Nie uzyskuje si� dokumentów na pi�mie ale 
do�wiadczona osoba mo�e okre�li� przybli�on� warto�� do negocjacji. Koszt ok. 100-200 zł. w 
zale�no�ci od przedmiotu oceny. Pozwala na zorientowanie si� co do propozycji kopalni i zakresu 
przeprowadzenia negocjacji cenowych. Np. rzeczoznawca ocenia warto�� w przedziale 150-180 
ty�. zł. kopalnia proponuje 160 ty�. Mo�na zdecydowa� pozytywnie ale je�eli propozycja jest na 
np. 100 ty�. to ju� nale�y si� zastanowi� czy podpisa� ugod�. 

• własna ocena godziwo�ci propozycji kopalni. 

Jeszcze jedna istotna uwaga: 
Interpretacja prawna konstytucyjnego prawo własno�ci wskazuje równie� na konieczno�� zachowania 

zasady nie uszczuplania odszkodowania w �adnej formie, równie� w formie warunków jego wypłaty. Oznacza 



to, �e je�li wypłata odszkodowania za składniki to wg kosztu ich wytworzenia, je�li w ratach to z odsetkami itp. 

Post�powanie w przypadku awarii lub zaistnienia gro�by awarii budowlanej: 
Tryb opisany w Instrukcji jest niezgodny z ustaleniami uzgodnionych zasad ochrony do planu ruchu a tak�e 
Prawem Górniczym i Geologicznym oraz budowlanym. Ka�dy stan awaryjny obiektu budowlanego musi by� 
usuni�ty bezzwłocznie. 
Uwaga: zgodnie z ustaleniami w zakresie ochrony w planie ruchu Kopalnia ma obowi�zek zabezpieczenia i 
usuni�cia awarii poza procedurami przetargowymi co zignorowano w Instrukcji pkt 20-22. 

wykorzystanie uprawnie� z art 95 ustawy Prawo Górnicze i Geologiczne 

Tryb post�powania: 
17 Zawiadomienie na pi�mie (w nagłych stanach telefonicznie z potwierdzeniem niezwłocznym na 
pi�mie) o gro�bie wyst�pienia awarii w przypadku nagłych zmian stanu technicznego obiektów 
budowlanych z okre�leniem zakresu awaryjnych uszkodze� i wskazaniem terminu ich usuni�cia. 21 
Brak reakcji natychmiastowej (24 godz.) ze strony Kopalni, powiadomienie na pi�mie o zleceniu 
wykonania zast�pczego z wskazaniem wykonawcy i orientacyjnych kosztów zwi�zanych z usuni�ciem 
awarii (wg informacji zasi�gni�tych u wykonawcy). 
3/ Uregulowanie nale�no�ci z wykonawc� i przedło�enie faktury z pismem przewodnim i pismem 
informuj�cym o awarii do zapłaty przez Kopalni�. 
4/ W przypadku odmowy zapłaty korzystamy z art. 98 i wyst�pujemy o nakaz s�dowy. 
Je�eli sprawa nie jest bardzo pilna mo�emy po punkcie 2 wyst�pi� o nakaz s�dowy: 

Jakie stany mo�na uzna� za awaryjne? 
Nagłe p�kni�cia rozwarte fundamentów, �cian lub stropów. 
Wypi�trzenia i wybrzuszenia elementów budynku. 
P�kni�cia kominów. 
Uszkodzenie instalacji wewn�trznych lub przył�czy. 
Napływ wód do budynku. 
Odspojenie elementów bryły budynku. 

Post�powanie przed S�dami Powszechnymi: 
Roszczenie dochodzone w S�dzie musi by� poprzedzone brakiem odpowiedzi lub odmow� 

pozytywnego załatwienia wniosku poszkodowanego wła�ciciela ze strony Kopalni patrz art 97 ustawy 
Prawo Górnicze i Geologiczne. Czas oczekiwania na odpowied� zgodnie z tym Prawem - 30 dni. Omówiono 
powy�ej. 

Wła�ciwo�� S�du: 
S�d wła�ciwy zale�y od wysoko�ci roszczenia. 
S�dy Rejonowe przy roszczeniach do 30.000, zł dla Was wła�ciwy S�d - S�d Rejonowy w Wodzisławiu �l. ul. 
Wałowa. 
S�dy Okr�gowe wy�sze kwoty roszcze� - aktualnie S�d Okr�gowy w Gliwicach ul.Piłsudskiego 1. Poprawne 
zło�enie pozwu pozwoli na zaoszcz�dzenie czasu (ok. 1-2 miesi�cy). 
Czas oczekiwania na zako�czenie procesu �rednio ok. 1,5 - 2 lata. 

Tryb post�powania: 
1.   wyczerpane post�powanie ugodowe - kiedy zachodzi? 

I. kopalnia nie odpowiedziała w terminie 30 dni lub strony nie doszły do porozumienia co do 
warunków ugody. Sprawa stosunkowo prosta, zgłosi� roszczenie do S�du. 

II. kopalnia  odmówiła  wszcz�cia  post�powania zgodnie z wnioskiem.  Sprawa  bardziej 
skomplikowana, nale�y si� upewni� co do zasadno�ci roszcze� od strony prawnej i 
technicznej. Zleci� sprawdzenie stanu technicznego, czy s� wskazania do wyst�powania 
szkód. 

III. naruszono zasady prawne wy�ej omówione. Brak odpowiedzi lub odpowied� niezgodna z 
stanem faktycznym. Sprawa bardzo trudna konieczna pomoc prawnika. 

2. Okre�lenie roszcze� dla potrzeb S�du 
• pozew winien precyzyjnie okre�la� przedmiot roszcze� czyli oczekiwania powoda wobec 

pozwanego np. naprawa szkód polegaj�cych na przywróceniu stanu poprzedniego budynku 
mieszkalnego poprzez prostowanie z remontem, poprzez wypłat� odszkodowania, poprzez dokonanie 
remontów - awaryjnego i zakre�lonego (co trzeba naprawi�). Nale�y równie� poda� warto�� 
roszczenia. Warto�� roszczenia mo�na okre�li� wg własnych oczekiwa� ale warto skonsultowa� wg 
zasad jak wy�ej przy zawieraniu ugody. 
W takim przypadku odradzam zlecanie samemu opracowania operatu lub kosztorysu mija si� 
to z celem, gdy� S�d traktuje takie opracowanie jak opini� strony. Wystarczy informacja co do 



przedziału warto�ci. Je�eli ju� kto� ma operat to jest on pomocny i mo�na go ujawni� ale nale�y si� liczy� z jego 
odrzuceniem przez S�d. W praktyce wygl�da to tak, �e warto�� okre�lona w pozwie jest warto�ci� graniczn�. 
Do celów S�dowych nale�y przedło�y� aktualny nie straszy ni� 3 miesi�ce odpis Ksi�gi Wieczystej uszkodzonej 
nieruchomo�ci (archiwum Ksi�g wieczystych przy S�dzie Rejonowym) oraz udokumentowa� wyczerpanie 
post�powania ugodowego - brak odpowiedzi w terminie 30 dni, odpowied� negatywna. 

Przydadz� si� tu jako dowody zgromadzone materiały i dokumenty opisane w punkcie 2 - 
wskazówki praktyczne. 

2.    Post�powanie przed S�dem rady praktyczne: 
wersja l mało optymistyczna. Stawanie przed s�dem samemu. Pozwana kopalnia zawsze posyła 
prawnika. S�d ma sztywne procedury i hermetyczny j�zyk. 
Dla potwierdzenia zasadno�ci roszcze� nale�y wywoła� opinie geologiczno-górnicz� wraz z 
pomiarem pionowo�ci (przy pochyleniach). Kiedy S�d j� prze�le przeczyta� dokładnie (wszystko 
jest wa�ne) lub skonsultowa� tre�� opinii z kim� znaiacyrn si� na tej problematyce i koniecznie w 
oznaczonym przez Sad terminie wnie�� swoie uwagi lub ich brak. Potem wywoła� opinie 
budowlana wraz z okre�leniem warto�ci przedmiotu pozwu. 
Przygotowa� si� na wizyt� biegłego - skompletowa� dokumenty techniczne, własno�ciowe, inne 
zgromadzone,  przygotowa� dost�p do wszystkich cz��ci  i  pomieszcze� budynków, zapewni� 
o�wietlenie, przygotowa� sobie spis uszkodze� w odniesieniu do zakresu roszczenia. Ustali� z 
domownikami,  kto b�dzie obsługiwał biegłego i  postara� si�,  �eby pozostali domownicy nie 
przeszkadzali podczas ustale�. 
Pami�ta�, �e sprawa raz os�dzona nie wraca do ponownego rozpatrzenia. 
Uczestniczy� w rozprawach - lub dostarczy� s�dowi wiarygodne dokumenty o     niemo�no�ci 
uczestnictwa w oznaczonym terminie. 
wersja U z adwokatem bardziej optymistyczna. Pocz�wszy od napisania pozwu do wyroku trzyma� si� 
jednego wybranego adwokata. 
Warunki zast�pstwa procesowego i opłacenia uzgodni� na wst�pie przy ł wizycie po wybraniu 
adwokata -   np. zas�dzenie kosztów   zast�pstwa procesowego, opłata wst�pna i ko�cowa np. 
procentowo od wygranej lub okre�li� inne warunki ale czytelnie, najlepiej spisa� sobie w trakcie 
rozmowy lub poprosi� o zawarcie umowy na pi�mie. S� to trudne negocjacje wst�pne ale pozwalaj� 
unikn�� niespodzianek po zako�czeniu procesu. 
Nie liczy� na wł�czenie si� adwokata w trakcie wszcz�tego samodzielnie procesu.  Czasem 
zagmatwanie sprawy na wst�pie uniemo�liwi jej poprawne wyprowadzenie.   Pilnowa� 5 bywa� na 
rozprawach, nie zostawia� niczego na samopas. 
Biegli sadowi - s� to specjali�ci z danej bran�y, którym S�d zlecił opini� o okre�lonej tre�ci. 
Obowi�zki biegłego   - wymagane powiadomienie wła�ciciela pismem poleconym (lub za zwrotnym 
potwierdzeniem  odbioru)   na  co  najmniej   14  dni   przed   planowana  wizyta   lub   uzgodnienie 
wyprzedzaj�co terminu inna drog�. 
Mo�na odmówi� dopuszczenia do ogl�dzin je�eli biegły stawi si� bez uzgodnienia terminu i nie 
b�dziecie przygotowani do ustale� lub z innych powodów b�dzie wam to nie na r�k�. Czasami 
biegły mo�e prosi� o wskazane odkrywki miejsc trudnodost�pnych - wtedy nale�y to wykona�. Spisa� 
sobie okres zmian stanu technicznego - remonty, wymiany elementów. Przeczyta� protokół przed 
podpisaniem i zaparafowa� strony. 
Pami�ta�, �e przysługuje prawo do odmowy podpisu i wpisu o�wiadczenia - zdanie odmienne 
powoda do ustale� zawartych w protokole. 
Terminy. Bardzo wa�ne - pilnowa� oznaczonych w pismach s�dowych terminów pod rygorem utraty 
prawa   do   roszcze�.   Przywrócenie   terminu   jest   bardzo   trudne   dobrego   wymaga   dobrego 
udokumentowania. 

in�. Irena Kuczera 

Autorka zastrzega wszelkie prawa autorskie. Tekst nie mo�e by� wykorzystywany ani publikowany bez zgody 
autorki w cało�ci lub w cz��ci przez osoby trzecie. 
 



 

 



 



 


