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Będą dodatkowe zajęcia

Niebezpieczna droga

Dokończenie na str. 3.

Tylko w lutym tego roku do-
szło na ul. Imielińskiej do 

dwóch wypadków z udziałem 
pieszych. Jeden z nich okazał się 
śmiertelny. W ubiegłym roku w 
naszym powiecie odnotowano 6 
ofiar wypadków – aż 4 osoby zgi-
nęły w Imielinie (jedna w Chełmie 
Śl. i jedna w Bieruniu). Ta staty-
styka może przerażać! 

- Ulica Imielińska będzie co-
raz bardziej obciążona ruchem. 
Główną ulicą przelotową Imie-
lina przemieszcza się bowiem 
wielu kierowców z  zachodniej 
części Małopolski, którzy kieru-
ją się na Śląsk. Każdy wypadek 
na tej drodze potwierdza, że mu-
si być alternatywa dla tej drogi, a 
jest nią ekspresowa S-1 – stwier-
dza burmistrz Jan Chwiędacz. 
Nie dziwi zatem, że na lutowej 
sesji Rady Miasta imielińscy 
radni przyjęli jednogłośnie apel 
„w sprawie przyspieszenia bu-
dowy drogi ekspresowej S-1 na 
odcinku Mysłowice – Bielsko-
Biała” (całość publikujemy na 
str. 7). Wyrażają w niej „duże za-
niepokojenie brakiem realizacji 

inwestycji”, która „ma wpływ na 
coraz większe zagrożenie bez-
pieczeństwa na drogach, w tym 
na ul. Imielińskiej”. 

Już w styczniu rezolucję w 
sprawie S-1 podjęli radni powia-
towi. „Brak realizacji tej inwesty-
cji o strategicznym znaczeniu dla 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego 
negatywnie wpływa na drożność 
komunikacyjną, hamuje jego 
możliwości rozwojowe” – czy-
tamy w rezolucji. „Niedopusz-
czalne jest, by ta inwestycja była 
nadal przesuwana w czasie bez 
konkretnego określenia termi-
nu jej wykonania” – stwierdzają 
radni. Jak się okazuje, budowa 
drogi S-1 została przesunięta na 
listę rezerwową z podstawowej 
listy inwestycji. - Aktualny stan 
prawny jest taki – wyjaśnił nam 
starosta Bernard Bednorz - że 
regionalny dyrektor ochrony śro-
dowiska, który wydaje decyzję 
środowiskową, przeprowadza 
konsultacje. Trwa ta procedura, a 
decyzja ma być podjęta do końca 
czerwca tego roku. Inwestycją są 
zainteresowane  również organi-

zacje ekologiczne. Jeśli decyzja 
środowiskowa się uprawomocni 
to wojewoda będzie mógł wydać 
decyzję o realizację inwestycji 
celu publicznego czyli pozwole-
nie na budowę. Program budowy 
dróg ekspresowych został zrewi-
dowany pod tym kątem, że uru-

chomione zostały te inwestycje, 
które posiadały stosowne zezwo-
lenia i dokumenty pozwalające 
rozpocząć budowę, a pozostałe 
jak nasza S-1 zostały przesunię-
te na listę rezerwową. Póki trwa 
proces planistyczny, póki nie 
będą dograne sprawy formalnie, 
nie będą na ten cel rezerwowane 
pieniądze.   

Sprawa bezpieczeństwa dro-
gowego była również zgłaszana 
podczas odbywających się w lu-
tym konsultacjach w Imielinie, 
które organizuje policja w całym 
kraju w sprawie tworzenia „Ma-
py zagrożeń”.  – Mam nadzieję, 
że policja będzie wyciągać wnio-
ski i zwiększać intensywność 
działań – dodaje J. Chwiędacz. 
- Z drugiej strony będziemy na-
ciskać na zarządcę drogi, którym 
jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
by wprowadzał usprawnienia, 
które poprawią bezpieczeństwo 
– dodaje burmistrz. Sprawa jest 
bardzo aktualna, gdyż kończą się 
właśnie prace projektowe zwią-
zane z remontem drogi, który 
będzie przeprowadzany na zlece-
nie Zarządu Dróg. Wstępna kon-
cepcja, która była konsultowana 
przez miasto, zakłada, oprócz 

położenia nowej nawierzchni, 
również budowę chodnika po obu 
stronach drogi, ścieżki rowero-
wej, ronda na skrzyżowaniu z ul. 
Nowozachęty. W opracowaniu 
jest sprawa zjazdów do posesji, 
geometria skrzyżowań, wjazdu z 
ul. Pokoju. 

Stworzenie projektu, który by 
zadowalał wszystkich nie jest 
sprawą prostą, ze względu na gę-
stą zabudowę w centrum miasta. 
W związku z tym remontem Za-
rząd Dróg w piśmie skierowanym 
do Urzędu Miasta zwraca uwagę, 
że budowa lub przebudowa zjaz-
du do posesji należy do właści-
ciela nieruchomości przyległej do 
drogi i to on zobowiązany jest po-
kryć związane z tym koszty. Na-
tomiast istniejące zjazdy zostaną 
ujęte w tworzonej dokumentacji i 
przebudowane na koszt zarządcy 
drogi jeśli znajdują się w grani-
cach pasa drogowego. Mogą się 
jednak zdarzyć sytuacje, że ze 
względów bezpieczeństwa zosta-
nie wyeliminowany bezpośredni 
zjazd z drogi wojewódzkiej i wy-
konany dojazd pośredni poprzez 
zastosowanie „sięgacza”, może 
również nastąpić ograniczenie 



2

Ku
ri

er
   

 m
ar

ze
c 

20
16

KRONIKA POLICYJNA

KRONIKA STRAŻACKA 

Kurier – Imielińska Gazeta Samorządowa. 
Wydawca Urząd Miasta 
w Imielinie. Wykonanie: Gościniec sc. Redaguje zespół. 
Redaktor naczelny Zbigniew Zając ISSN 1898-8350 
Tel. kontaktowy: 609-223-557 
Adres do korespondencji: Biblioteka Miejska 41-407 Imielin, ul. Imieliń-
ska 92, tel. 32/225 50 70, adres elektroniczny: kurier@imielin.pl, 
Druk Infomax Katowice. Nakład 1500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i opracowania nadesła-
nych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

PORADY NOTARIUSZA

4 kwietnia (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta w godz. 
1600 – 1700 dyżurują radni: Jan Jurecki, Barbara Orzeł i Krzysztof 
Hochuł. Uwaga: radni oczekują na mieszkańców z terenu całego 
miasta. (um)

DYŻURY RADNYCH

Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany (2) 22 lutego na ul. Orlej nastąpiło przywłaszczenie telefonu ko-
mórkowego sony xperia E4.

26 lutego na ul. Imielińskiej policjanci zatrzymali 51-letniego miesz-
kańca Imielina, który kierował rowerem, nie stosując się do sądowego 
zakazu oraz znajdował się w stanie nietrzeźwości  (0,52 mg/l.)

1 marca mieszkaniec ul. Św. Brata Alberta zgłosił oszustwo 
internetowe. 15 listopada ub. r. za pośrednictwem portalu Allegro 
zakupił buty, których pomimo dokonania zapłaty nie otrzymał. 

1 marca na ul. Imielińskiej policjanci zatrzymali 44-letniego 
mieszkańca Imielina, który kierował samochodem w stanie nie-
trzeźwości – wynik badania 1,11 mg/l.

2 marca na ul. Imielińskiej policjanci zatrzymali 18-letniego miesz-
kańca Imielina, który kierował motorowerem po użyciu środków odu-
rzających, a ponadto posiadał przy sobie 0,37 grama amfetaminy.

4 marca na ul. Sapety policjanci zatrzymali 18-letniego mieszkańca 
Mysłowic, który posiadał przy sobie 0,6 grama marihuany. (kpp)

W tym miesiącu kolejne 
informacje o zmianach 

w prawie, które weszły życie 
w ostatnich miesiącach. Zmia-
ny te dotyczące ustawy o po-
datku od czynności cywilno-
prawnych, które obowiązują 
od 1 stycznia br. Do 31 grud-
nia 2015 roku zakup ziemi 
rolnej o powierzchni powyżej 
1 ha był zwolniony z tego po-
datku. Natomiast od nowego 
roku sprzedaż gruntów stano-
wiących gospodarstwo rolne 
jest zwolniona z tego podatku 
pod warunkiem, że w wyniku 
sprzedaży zostanie utworzone 
lub powiększone gospodar-
stwo rolne, a jego powierzch-
nia będzie nie mniejsza niż 11 
ha i nie większa niż 300 ha 
oraz gospodarstwo to będzie 
prowadzone przez co najmniej 
5 lat od dnia nabycia.

Oznacza to, że zakup mniej-
szych nieruchomości rolnych 
przez osoby nieposiadające 
wcześniej ziemi rolnej o wy-
starczającym do zwolnienia 
areale będzie opodatkowane 
podatkiem od czynności cywil-
noprawnych w wysokości 2%.

18 listopada 2015 roku we-
szła w życie ustawa z dnia z 
dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji, która rozszerzy-
ła uprawnienia gminy wynika-
jące z prawa pierwokupu przy 
sprzedaży nieruchomości.

Rewitalizacja to proces, któ-
rego celem jest wyprowadza-
nie ze złego stanu obszarów 
zdegradowanych, cechujących 
się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk. Ozna-
cza to, że takim obszarem 
rewitalizacji mogą być objęte 
zarówno pojedyncze nieru-
chomości, ale również całe 
ulice czy dzielnice.

Gmina podejmując uchwałę 
o ustanowieniu obszaru rewi-
talizacji może postanowić o 
ustanowieniu prawa pierwo-
kupu w odniesieniu do wszyst-
kich nieruchomości (a więc 
zarówno „gruntowych” jak i 
„lokalowych”) znajdujących 
się na obszarze rewitalizacji, 
jak również o ograniczeniu lub 
wręcz zakazie wydawania dla 
obszaru rewitalizacji decyzji o 
warunkach zabudowy.

W drodze uchwały rady 
gminy na obszarze rewitaliza-
cji może zostać ustanowiona 
Specjalna Strefa Rewitalizacji 
(SSR), która jest obszarem sto-
sowania szczególnych norm 
prawnych z zakresu m.in. pla-

nowania przestrzennego i go-
spodarki nieruchomościami. 
Co do wszystkich nierucho-
mości położonych na obszarze 
Specjalnej Strefy Rewitaliza-
cji gminie przysługuje prawo 
pierwokupu.

Co to oznacza dla stron 
umowy sprzedaży nierucho-
mości? Zbywca będzie zobo-
wiązany dostarczyć wydane 
przez urząd miasta zaświad-
czenie, z którego będzie wy-
nikało, że działka lub lokal 
nie leżą w strefie, co do któ-
rej została podjęta przez radę 
gminy uchwała o ustanowie-
niu obszaru rewitalizacji oraz 
że nie leżą w Specjalnej Stre-
fie Rewitalizacji. Dla strony 
kupującej istotne będzie, aby 
z tego zaświadczenia wyni-
kało również, że w stosunku 
do danej działki nie ma żad-
nych ograniczeń związanych 
z wydawaniem warunków 
zabudowy.

Z pewnością wydłuży to 
okres przygotowywania tran-
sakcji, jednak umowa sprze-
daży zawarta z pominięciem 
przepisów o pierwokupie gmi-
ny będzie nieważna.

Notariusz
Paulina Siekańska

Jednostką odpowiedzialną 
za realizację rządowego 

programu „Rodzina 500 plus” 
dla mieszkańców Imielina bę-
dzie Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej.  Program „Rodzi-
na 500 plus” wchodzi w życie 
1 kwietnia br. W ramach tego 
programu rodzice będą otrzy-
mywać świadczenie wycho-
wawcze w wysokości 500 zł 
co miesiąc na drugie i kolejne 
dziecko do18 roku życia nieza-
leżnie od dochodu.

Rodziny, w których dochód 
nie przekracza 800 zł netto 
na osobę lub 1200 zł netto (w 
rodzinach wychowujących 
niepełnosprawne dziecko),  
otrzymają świadczenie rów-
nież na pierwsze lub jedyne 
dziecko do 18. roku życia.

Kwota świadczenia wycho-
wawczego wynosi 500 zł net-
to. Kwota ta jest zwolniona z 
podatku dochodowego i nie 
będzie podlegać egzekucji, 
podobnie jak inne świadcze-
nia dla rodzin. Świadczenie 

wychowawcze nie będzie 
liczone do dochodu przy 
ustalaniu prawa do innych 
świadczeń dla rodzin m.in. z 
pomocy społecznej, funduszu 
alimentacyjnego, świadczeń 
rodzinnych.

Druki wniosków będzie 
można pobrać od 29 marca w 
Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Imielinie (pokój 
nr 3), w Urzędzie Miasta oraz 
w sekretariatach Przedszkola 
Miejskiego, Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum.

Wzór wniosku zostanie 
również umieszczony na stro-
nie internetowej Urzędu Mia-
sta Imielin www.imielin.pl  w 
zakładce Pomoc Społeczna.

Wypełniony wniosek o 
świadczenie można składać 
od 1 kwietnia w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecz-
nej ul. Imielińska 87, tel. 
(32)2255746, w poniedzia-
łek od 7.30 do 17.00, wtorek 
- czwartek od 7.30 do 15.30, 
piątek od 7.30 do 14.00. Wnio-

ski można składać również 
przez internet m.in. za pomo-
cą portalu empatia.mpips.gov.
pl, PUE ZUS oraz bankowości 
elektronicznej, a także za po-
średnictwem Poczty Polskiej.

W przypadku złożenia 
wniosku w ciągu trzech mie-
sięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy  tj. w kwietniu, maju 
lub czerwcu 2016 r. świad-
czenie wychowawcze zosta-
nie przyznane z nadpłatą od 
1.04.2016 r. do 30.09.2017 r. 
Ustalenie i wypłata świad-
czenia wychowawczego dla 
wniosków złożonych w po-
wyższych terminach nastąpi 
w ciągu trzech miesięcy, li-
cząc od dnia złożenia wnio-
sku. Po upływie tego terminu 
świadczenie będzie przyzna-
wane i wypłacane od miesią-
ca, w którym rodzice złożą 
wniosek.

Informacje odnośnie reali-
zacji programu udzielane są 
telefonicznie pod numerem 
(32) 2255746. (mops)

Program „Rodzina 500 plus” w Imielinie

4 lutego strażacy dostali zgłoszenie o tym, że osadem z oczysz-
czalni ścieków została zanieczyszczona jezdnia ul. Imielińskiej. Ich 
działania polegały na usunięciu odpadu oraz zmyciu jezdni wodą.

5 lutego strażacy zostali wezwanie do potrąconej sarny na 
ul. Podmiejskiej.

8 lutego strażacy dostali zgłoszenie o osobie potrąconej na przej-
ściu dla pieszych na ul. Imielińskiej. Została jej udzielona pierwsza 
pomoc przed przybyciem pogotowia ratunkowego. 

10 lutego strażacy usuwali złamany konar drzewa na ul. Imielińskiej.
18 lutego strażacy zostali wezwani do potrąconej przez samochód ko-

biety na ul. Imielińskiej. Wraz z pogotowiem ratunkowym rozpoczęto 
około godzinną reanimację. Niestety obrażenia, jakich doznała kobieta, 
okazały się śmiertelne. Działania polegały na udzieleniu pierwszej po-
mocy, zabezpieczeniu miejsca wypadku, kierowaniu ruchem. (osp)

Projekt Studium 
Informujemy, że wyłożenie projektu Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania miasta Imielin – III edycja do pub-
licznego wglądu nastąpi pod koniec kwietnia br.

Obecnie trwa procedura uzgadniania i opiniowania projektu na 
podstawie art. 11, ust. 6 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.) 
Ogłoszenie o wyłożeniu projektu Studium do publicznego wglądu 
zostanie opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miasta 
Imielin na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia. W tym ogło-
szeniu zostanie sprecyzowana data i miejsce wyłożenia projektu 
Studium. Również na stronie internetowej Urzędu zostanie opubli-
kowany projekt Studium. (um)

W związku z optymalizacją tras wywozowych w zakresie odbioru 
popiołu od 1 marca 2016 r. obowiązują nowe harmonogramy odbioru 
odpadów komunalnych z posesji na terenie Imielina. Zmianie uległy 
terminy odbioru popiołu, natomiast terminy odbioru pozostałych ro-
dzajów odpadów pozostają bez zmian. Nowe harmonogramy odbioru 
odpadów z posesji są dostępne na stronie internetowej www.imielin.pl 
oraz dostarczane do domów przez firmę Pocztex. (um)

Odbiór popiołu - zmiana harmonogramu 
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Po wyburzeniu tego budynku powiększy się parking na rynku. 

Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany (2) 

Niebezpieczna...

Szacuje się, że około 2,7 mln 
zł (rzeczywista kwota znana 

będzie po przetargach) wydanych 
zostanie w tym roku w Imielinie 
na remonty dróg, chodników, ka-
nalizację deszczową i inne prace 
drogowe. 

Najkosztowniejszym zada-
niem, które pochłonie niemal po-
łowę tej kwoty (1,3 mln zł) będzie 
kompleksowy remont ul. Aptecz-
nej, który obejmie budowę nowej 
nawierzchni, chodników, odwod-
nienie i montaż nowego oświetle-
nia. W wyniku remontu wydzie-
lone zostaną zatoki parkingowe, 
które usprawnią parkowanie. 
Prace rozpoczną się w czerwcu 
po święcie Bożego Ciała. 

Kolejna zmiana w centrum 
miasta nastąpi na rynku, gdzie 
wyburzony zostanie budynek, 
który szpeci otoczenie. Dzięki te-
mu zostanie poszerzony parking.  

Następny parking na około 20 
miejsc powstanie przy gimna-
zjum od strony sali gimnastycz-
nej i kaplicy pogrzebowej. 

Ulica Skargi na całej swej dłu-
gości doczeka się nowego asfaltu. 
Na bocznych drogach ul. Drzy-
mały i Wyzwolenia wykonana 
będzie kanalizacja deszczowa. 
Również na bocznej drodze ul. 
Brata Alberta zarurowany zo-
stanie rów odwadniający Wioski 
i wykonane będzie poszerzenie 
drogi. 

Kolejne cztery zadania prze-
widziane na ten rok to projekty. 
Przy ul. Dunikowskiego przy 

Jednym z punktów lutowej se-
sji Rady Miasta Imielin była 

współpraca z organizacjami po-
zarządowymi. W tej części obrad 
swoje organizacje zaprezentowali 
Bogdan Mikunda ze Stowarzy-
szenia Pomocy Dzieciom Niepeł-
nosprawnym, Piotr Szafarczyk z 
Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go Imielin Team oraz Joanna Wol-
nik z UKS Energia Imielin. 

Pomoc Niepełnosprawnym
Bogdan Mikunda powiedział, 

że jego organizacja liczy sto osób 
(łącznie z osobami wspierający-
mi). W ubiegłym roku rozpoczę-
to prowadzenie rehabilitacji w 
pomieszczeniach hali sportowo-
widowiskowej w Imielinie. W za-
jęciach, które odbywają się 2 razy 
w tygodniu, uczestniczy średnio 
25 osób. Prowadzą je specjaliści 
z odpowiednimi uprawnieniami. 
Zajęć rehabilitacyjnych odbywa 
się rocznie 2700. Prowadzona 
jest również rehabilitacja osób 
starszych (w domach). Odbywa 
się średnio 8 zajęć w cyklu reha-
bilitacyjnym. Oprócz tego pro-
wadzone są zajęcia z hipoterapii 
- głównie dla dzieci z dysfunk-
cjami ruchu. Stowarzyszenie 
otrzymało z miasta 60 tys. zł oraz 
dysponowało 10 tys. zł pocho-
dzącymi ze składek. 

Prezes B. Mikunda wskazał na 
możliwość skorzystania z zajęć z 
hydroterapii w hali, ale niezbędny 
jest do tego zakup odpowiednie-
go wyposażenia oraz zatrudnie-
nie rehabilitanta-hydroterapeuty. 

Imielin Team
Piotr Szafarczyk zwrócił 

uwagę, że ubiegły sezon był naj-
lepszym w historii klubu, gdy 
chodzi o wyniki sportowe. Do-
wodem tego jest zdobycie 2 me-
dali na mistrzostwach świata, 2 
medali na mistrzostwach Europy 
i 6 medali mistrzostw Polski (w 
kategorii juniorów). Wyniki te 
osiągnięte zostały podczas za-
wodów torowych głównie przez 
Justynę Kaczkowską oraz Wero-
nikę Misterek. 

Prezes poinformował, że wy-
chowankowie klubu uczęszczają 
do szkoły mistrzostwa sportowe-
go Copernikus w Toruniu, którą 
założył mistrz świata Michał 
Kwiatkowski. 

W młodszych kategoriach na 
wyróżnienie zasługuje Monika 
Piekorz, która zajęła 5 miejsce na 
mistrzostwach Polski. P. Szafar-
czyk powiedział, że bardzo dobre 
wyniki osiągają również młodzi-
cy. UKS od 2014 bierze udział 
w programie rozwoju kolarstwa 
i propagowania szkółek kolar-

skich, z którego otrzymał 15 ro-
werów, stroje oraz dofinasowanie 
na wynagrodzenie dla instrukto-
rów. Od miasta klub otrzymał w 
ubiegłym roku 50 tys. zł. 

Celem klubu w tym roku jest 
jak najlepszy występ na mistrzo-
stwach świata w Londynie, który 
dałby kwalifikację na olimpiadę 
w Brazylii. Planowane jest też 
zdobycie kolejnych funduszy z 
Ministerstwa Sportu i Rekreacji. 

Na koniec Piotr Szafarczyk 
przekazał burmistrzowi J. Chwię-
daczowi miniaturę koszulki ko-
larskiej Justyny Kaczkowskiej z 
jej podpisem.  

Radny Jerzy Gołaszczyk po-
wiedział, że mimo że UKS co 
roku otrzymuje taką samą dotację 
z miasta, prezes swoją inwencją 
i działaniem potrafi zdobywać 
środki z różnych programów oraz 
od osób prywatnych. Pochwalił 
wysoki poziom sportowy oraz in-
wencję w zdobywaniu środków. 

Energia
Joanna Wolnik reprezentowała 

najmłodszą imielińską organiza-
cję, którą jest powstały w listopa-
dzie 2014 r. UKS Energia. - Nasze 
działania służyły promocji sportu 
i ruchu. Wynikają z potrzeb, a w 
szczególności skierowane były 
do dziewcząt – powiedziała. Do 

tej pory były to zajęcia o charak-
terze rekreacyjnym i tę formę 
treningu chcą utrzymać, czyli 
organizować je nie tylko dla tych 
dziewcząt, które mają predyspo-
zycję, ale i dla tych, które cechuje 
pasja, zapał i chęć. 

W zajęciach biorą udział 102 
zawodniczki w wieku od 3,5 do 
15 lat, które podzielone są na 4 
grupy: wyczynowa starsza, wy-
czynowa młodsza, rekreacyjna, i 
naborowa. Odbywa się 30 godzin 
treningowych tygodniowo, które 
prowadzi 5 trenerek. W grupie 
trenuje nie więcej niż 15 zawod-
niczek. 

Jako jeden z nielicznych klu-
bów gimnastyki artystycznej 
UKS Energia uzyskała licencję 
Polskiego Związku Gimnastyki 

Artystycznej i w tym roku chce 
wystartować w pierwszych za-
wodach.  

Do tej pory UKS utrzymywał 
się ze składek i pieniędzy pozy-
skanych od sponsorów (około 
10% przychodów). J. Wolnik po-
dziękowała za dotację z miasta, 
która w ubiegłym roku wyniosła 
12 tys. zł.  

Cele UKS-u na ten rok to zor-
ganizowanie zimowego zgrupo-
wania dla zawodniczek, utwo-
rzenie nowej grupy naborowej, 
zorganizowanie obozu letniego 
w Istebnej, zakup maty (już udało 
się tego dokonać) zakup sprzętu 
gimnastycznego (koła, wstążki, 
piłki), bluz i dresów sportowych 
oraz debiut na zawodach sporto-
wych. (zz) 

W bieżącym roku na terenie 
działalności prowadzonej 

przez Miejską Spółkę Komunal-
ną w Imielinie rozpoczęto proces 
wdrażania systemu radiowego od-
czytu wodomierzy.  

Proces ten, z uwagi na ilość 
obsługiwanych odbiorców oraz 
możliwości finansowe spółki 
ograniczone wielkością taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ście-
ków będzie rozłożony w czasie 
i realizowany w ciągu kilku 
najbliższych lat.

Nowo zakładane wodomierze 
główne będą przystosowane do 
zakładania nakładki służącej do 
odczytu radiowego. 

Koszty związane z wdroże-
niem systemu, wymianą wodo-
mierzy głównych oraz monta-
żem nakładek radiowych na wo-
domierzach głównych pokrywa 
spółka, natomiast koszty zwią-
zane z wymianą wodomierzy 
stanowiących podliczniki oraz 
montaż nakładek na podliczni-
kach, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, pokrywają 
odbiorcy usług.

Inkasencki sposób zbierania 
danych polega na tym, że inka-
sent wyposażony w przenośny 
komputer z modemem radiowym, 
przemieszcza się pieszo lub sa-
mochodem od posesji do posesji 
(od licznika do licznika). Odczyt 
nie wymaga obecności właści-
ciela domu czy mieszkania, gdyż 
prowadzony jest na zewnątrz po-
mieszczeń mieszkalnych, trwa 

ułamki sekund i odbywa się bez 
bezpośredniego kontaktu urzą-
dzenia odczytującego z nakładką 
radiową wodomierza (zamknięty 
dom lub mieszkanie nie jest prob-
lemem). Ten sposób zbierania 
danych znajduje zastosowanie 
np. w budynkach mieszkalnych, 
w których występują trudności 
z dostępem do wodomierzy lub 
problemy z bilansowaniem zuży-
cia wody lub nieobecności właś-
cicieli.

Ponadto należy nadmienić, że 
każda niepożądana ingerencja 
przy wodomierzu np. próba za-
łożenia magnesu czy demontażu 
nakładki radiowej jest zawsze 
sygnalizowana przy odczycie.

Zastosowanie systemu pozwo-
li na stosunkowo szybkie doko-
nanie miesięcznych odczytów i 
znacznie ograniczy dotychcza-
sowe koszty zwłaszcza osobowe 
związane z tradycyjnym syste-
mem dokonywania odczytów. 
(msk)

Stowarzyszenia w mieście 

Plan remontów na rok 2016

dworcu PKP ma powstać, ale 
jeszcze nie w tym roku, cen-
trum przesiadkowe, na którego 
budowę miasto otrzyma pienią-
dze z Unii Europejskiej. Projek-
ty modernizacji ulic powstaną 
dla Rubinowej i Karolinki (w 
drugim przypadku również z 
projektem odwodnienia drogi). 
Natomiast dla ul. Sapety prze-
widuje się wykonanie projektu 
chodnika (od ul. Imielińskiej do 
ul. Skalnej). (zz)

System odczytów radiowych 
wodomierzy w Imielinie

ilości zjazdów, gdy na jedną nie-
ruchomość prowadzi więcej niż 
jeden zjazd. 

Przewiduje się, że droga bę-
dzie remontowana etapami aż do 
Nowego Bierunia od 2017 r. W 
terminie późniejszym na końcu 
drogi wojewódzkiej oznaczonej 
nr. 934 w Nowym Bieruniu ma 
powstać tunel pod przejazdem 
kolejowym (prawdopodobnie 
dopiero w 2019 lub 2020 r.). (zz)

Dokończenie ze str. 1.
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W kobiecym gronie

50 lat minęło

Zapewne wielu rodziców 
dzieci sześcioletnich w 

ostatnim czasie zadawało sobie 
to pytanie. Warto więc poznać 
kilka faktów, zanim podej-
mie się ostateczną, tak ważną 
dla dziecka decyzję. Zgodnie 
z najnowszymi przepisami 
MEN, to rodzice decydują, czy 
wcześniej zapisać swoje dzie-
cko do szkoły. W roku szkol-
nym 2016/2017 naukę w klasie 
pierwszej obowiązkowo rozpo-
czną 7-latki, 6-latki zaś wyłącz-
nie na wniosek rodziców (bez 
opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, jeśli dziecko w 
roku 2015/2016 uczęszczało do 
przedszkola). 

Większość jest gotowa 
Specjaliści przypominają, 

że większość dzieci sześciolet-
nich jest już gotowa do nauki 
w szkole - dobrze odnajdują 
się w nowej grupie rówieśni-
czej i chętnie uczestniczą w 
zajęciach. Zwraca się również 
uwagę na fakt, że… szkoła nie 
jest nudna – dzieci, które chcą 
się uczyć oraz są zaciekawione 
zdobywaniem nowych kompe-
tencji w sposób inny niż do-
tychczas, będą się dobrze czuły 
podczas lekcji. Istotne są także 
zmiany systemowe – progra-
my nauczania zostały w pełni 
przystosowane do możliwości 
przeciętnego 6-latka. 

W chaosie informacyjnym, 
pośród głosów na „tak” i na 
„nie”, trudno nie popaść w kon-
sternację czy nieufność. Celem 
szkoły nie jest stawanie po któ-
rejkolwiek ze stron tego sporu, 
ani powielanie argumentów, 
które opinii publicznej są do-
skonale znane. Zależy nam jed-
nak, aby przedstawić sytuację 
sześciolatków z imielińskiej 
perspektywy. 

Szkoła Przyjazna
Już w roku 2013 kapituła Pro-

gramu DOBRE, BO POLSKIE 
uhonorowała szkołę podstawo-
wą w Imielinie certyfikatem, 
przyznając jej godło „Szkoły 
Przyjaznej Sześciolatkom”. 
Ten tytuł jest potwierdzeniem, 
że zostały stworzone w pla-
cówce dobre warunki do przy-
jęcia w poczet uczniów klas 
pierwszych sześciolatków. Aby 
zasłużyć na to miano, podjęto 
szereg działań, np. wzbogaco-
no bazę w ramach programu 

rządowego „Radosna Szkoła”. 
W każdej sali lekcyjnej wygo-
spodarowano miejsce do od-
poczynku i zabawy. Zadbano 
również o odpowiednie wypo-
sażenie i umeblowanie, które 
zostało dostosowane do po-
trzeb małych dzieci. Istotnym 
jest fakt, że w szkole dzięki 
bacznej obserwacji i indywidu-
alnej pracy z każdym uczniem, 
dokonuje się wczesnego diag-
nozowania oraz wspiera dzieci 
z problemami edukacyjnymi, 
emocjonalnymi i wychowaw-
czymi. Szkoła stara się sprostać 
potrzebom dzieci oraz oczeki-
waniom ich opiekunów, dlate-
go  zapewniana jest atrakcyjna 
opieka świetlicowa w bardzo 
komfortowych warunkach (na 

zajęcia świetlicowe przezna-
czono cały budynek tzw. ma-
łej szkoły). W szkole można 
zjeść ciepłe posiłki. Odbywają 
się tzw. „zabawowe przerwy”, 
podczas których maluchy w 
bezpieczny sposób mogą dać 
upust nadwyżkom dziecięcej 
energii. Warto podkreślić, że 
pierwszoklasiści otoczeni są 
profesjonalną opieką szkol-
nych specjalistów: pedagoga, 
psychologa, logopedy, a na 
co dzień uczą się i zdobywają 
nowe umiejętności społeczne 
pod okiem zaangażowanych, 
kreatywnych wychowawczyń. 
Szkoła oferuje dzieciom do-
datkowe zajęcia pozalekcyjne, 
koła zainteresowań i zespoły 
dydaktyczno-wyrównawcze.

6-latki najlepsze w szkole
Od wielu lat każdego roku 

rodzice imielińskich dzieci 6-
letnich decydowali o wcześniej-
szym posłaniu dzieci do szkoły. 
Oczywiście dzieci dojrzałych 
intelektualnie i emocjonalnie, 
dla których zajęcia przedszkol-
ne byłyby już po prostu nudne. 
Efekty takich decyzji wcale nie 
były złe. Warto odkłamać wie-
lokrotnie powtarzaną tezę, że 
6-latki nie są w stanie dorów-
nać 7-latkom. Nasze doświad-
czenie pokazuje, że klasa sześ-
ciolatków może być najlepsza 
w całej szkole (przykładem jest 
Vd ze średnią za I semestr roku 
szkolnego 2015/2016 wynoszą-
cą 4,75!). To właśnie klasa sześ-
ciolatków, którzy teraz swoją 
kreatywnością i dojrzałością 
przewyższają dzieci, które po-
szły do szkoły później.

Było 8 oddziałów, a będzie?
W tym roku szkolnym ot-

warto aż 8 oddziałów klas 
pierwszych, czego konsekwen-
cją było niestety wydłużenie 
nauki do godz. 16.05. Ta decy-
zja ministerialna wprowadziła 
wiele trudności w organizacji 
zajęć, ale ten rok 2016/2017 to 
czas, kiedy będzie bardzo ma-
ło dzieci, które rozpoczną na-
ukę w klasie pierwszej. Jakie 
będą tego korzyści? Pewnie 

będzie ich wiele, począwszy 
od mniej licznego rocznika, a 
w dalszej przyszłości dostania 
się na studia, do pracy. Warto 
więc chyba poważnie pomyśleć 
o przyszłości swego dziecka, a 
nie tylko kierować się tym, co 
myślą inni. 

Warto więc chyba zastano-
wić się, czy może obserwując 
własne dziecko, jego funkcjono-
wanie, nabyte umiejętności, nie 
podjąć decyzji o wcześniejszym 
jego pójściu do szkoły. Niech ta 
decyzja będzie wynikiem ob-
serwacji swojej pociechy, nie 
zaś wyłącznie sugerowania się 
opinią innych. Szkoła zachęca 
do konsultacji z poradniami psy-
chologiczno-pedagogicznymi, 
które ocenią dojrzałość szkolną 
dziecka, jeśli komuś pozwoli to 
rozwiać wątpliwości, ale także 
zaprasza na konsultacje ze spe-
cjalistami – pedagogiem, psy-
chologiem, logopedą, a także 
nauczycielami klas I-III, którzy 
służą wieloletnim doświadcze-
niem i radą. Zachęcamy rów-
nież do monitorowania strony 
internetowej oraz facebookowej, 
gdzie na bieżąco zamieszczamy 
informacje z życia szkoły. 

Dagmara Kupczyk 

(Autorka jest dyrektorem 
Szkoły Podstawowej im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 
w Imielinie)

Posyłać, czy nie posyłać? 
Szkoła (p)odpowiada rodzicom 6-latków

Z okazji Dnia Kobiet bi-
blioteka miejska zaprosiła 

swoje czytelniczki na inspi-
rujące spotkanie przy kawie z 
ciastkiem.

Tegorocznym gościem pań 
była Agata Dominik - stylistka 
i znawczyni mody oraz autorka 
stylizacji do modowych sesji 
zdjęciowych. Podczas spotka-
nia autorka książki „Po drugiej 
stronie lustra” przedstawiła 

rzeczywistość polskich kobiet. 
Oprowadziła po świecie mody, 
sylwetek i zakupów. Zachęci-
ła do poszukiwania własnego 
stylu i zabawy z modą. Radziła 
też, jak robić to z głową: wyglą-
dać świetnie, nie wydając przy 
tym fortuny. 

Spotkanie cieszyło się spo-
rym zainteresowaniem, dlatego 
już dzisiaj organizatorzy zapra-
szają na kolejne za rok. (bm)
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Kamila Komendera z klasy 
1 c otrzymała nagrodę w 

konkursie czytelniczym zorga-
nizowanym przez Pedagogiczną 
Bibliotekę Wojewódzką w Ka-
towicach. Konkurs „Czytamy? 
Czytamy! Podejmij wyzwanie 
czytelnicze” trwa od listopada 
2015 r. do kwietnia 2016 r. Za-
daniem uczestników jest prze-
czytanie dowolnej książki zwią-
zanej z hasłem publikowanym 
co miesiąc przez organizatorów 

Damian Bialucha, uczeń 
szkoły podstawowej w 

Imielinie jako jedyny w naszym 
powiecie zdobył tytuł laureata 
wojewódzkiego Przedmiotowe-
go Konkursu z Matematyki.

Do konkursu przystąpiło 
44 uczniów ze szkół w okręgu 
katowickim, którzy osiągnę-
li najlepsze wyniki podczas 
etapu rejonowego (w etapie 
szkolnym startowało 1468 
uczniów, do rejonowego prze-
szło 78). 

W finale wojewódzkim ucz-
niowie musieli się zmierzyć z 
24 zadaniami (testowymi, typu 
prawda-fałsz i otwartymi), za 
które mogli otrzymać maksy-
malnie 50 punktów. Damian 
zdobył 45 pkt., a więc uzyskał 
wymagany pułap 90% i tym sa-
mym zapewnił sobie tytuł lau-
reata. Na miano finalisty kon-
kursu zapracował natomiast 

Łukasz Szymura, również szó-
stoklasista. 

- Damian rozwija swoje 
zdolności bardzo systematycz-
nie - mówi Halina Stolecka, 
nauczycielka matematyki, pod 
opieką której chłopak przy-
gotowywał się do konkursu. 
- Już będąc uczniem klas I-III 

Święta Wielkanocne zbliżają 
się wielkimi krokami. Kto 

już nie marzy o białej kiełba-
sie, jajkach, pachnącej gotowa-
nej szynce i oczywiście do tych 
wszystkich specjałów świeżo 
starty chrzan podawany na mi-
lion sposobów.

Chciałbym zaproponować 
coś, co się wbije do tak zacne-
go grona i będzie jak najbar-
dziej pasowało jako załącznik 
do jajek i tego królewskiego 
chrzanu, który jest nieodzow-
ną pozycją na świątecznym 
stole.

A oto łosoś marynowany a’la 
gravlax. Po wypróbowaniu te-
go przepisu przestaną państwo 
sięgać po sztucznie farbowane 
niby wędzone płaty łososiowe 
w sklepie.

Składniki:
• 1 cały filet łososia ze skórą (nie 
mniejszy jednak niż 500 g)
• starty świeży chrzan (kilka 
łyżek) - można też ze słoiczka
• skórka otarta z cytryny
• 3 łyżki soli morskiej
• 1-2 łyżki brązowego cukru
• 50-75 ml wódki czystej
• duży pęczek posiekanego ko-
perku 
• biały pieprz

Przygotowanie:
1. Umyty i osuszony filet 

kładziemy na czystej desce 
skórą do dołu. 

2. Nacieramy solą, cukrem, 
chrzanem i skórką cytrynową, 
polewamy równomiernie wód-
ką, posypujemy lekko białym 
pieprzem. Na wierzch kładzie-
my cały posiekany koperek, 
lekko dociskając. 

3. Deskę z łososiem owijamy 
kilkakrotnie folią, owijając tyl-
ko wszerz krótsze boki i szczel-
nie dociskając. Kładziemy de-
skę w większej misce pod lek-
kim kątem, aby woda z ryby, 
którą wyciągnie sól, spływała 
do miski. 

4. Miskę z łososiem wstawia-
my do lodówki, obciążamy (ja 
kładę na folię z łososiem kilka 
pełnych słoików, np. z dżemem) 
na minimum 3-4 dni. Można 
jeść już po 48 godzinach, ja jed-
nak gorąco polecam poczekać! 

5. Wodę wylewamy, odwija-
my łososia, ściągamy dokład-
nie koperek i nadmiar przy-
praw, osuszamy ręcznikiem 
papierowym, przed podaniem 
kroimy w cieniutkie plasterki i 
serwujemy z kromką świeżego 
chleba posmarowanego masłem 
i oczywiście chrzanem przero-
bionym przez państwa na mi-
lion sposobów. No i oczywiście 
podany na jeszcze ciepłym jaj-
ku z delikatną nutą cytrynki.

Łososia przechowuję w lo-
dówce, owiniętego rącznikiem 
papierowym i folią spożywczą, 
nawet do 3 tygodni. Dłużej u 
mnie nie leżał. 

Proszę przyjąć te krótkie 
życzenia dla wszystkich sma-
koszy:

Niech tegoroczna Wielkanoc 
przyniesie państwu chwilę wy-
tchnienia, beztroskie momenty 
spędzone w gronie najbliższych  
oraz optymizm na poświątecz-
ny czas.

życzy Jakub z rodziną

Laureat matematyczny
z powodzeniem startował w 
międzynarodowym „Kangurze 
matematycznym” czy presti-
żowym konkursie „Oxford”. 
Obecnie zdobyty tytuł laurea-
ta jest więc efektem jego dłu-
goletniej pracy. Sam Damian 
bardzo cieszy się ze swojego 
sukcesu, zwłaszcza zaś z faktu, 
że wspaniały wynik uzyskany 
podczas konkursu zwalnia go z 
konieczności pisania kwietnio-
wego sprawdzianu szóstoklasi-
sty. - Szczególnie lubię rozgry-
zać zadania z treścią – dodaje z 
uśmiechem. 

Do Wojewódzkiego Konkur-
su Matematycznego chłopiec 
przygotowywał się w szkole 
podczas indywidualnych za-
jęć pozalekcyjnych pod okiem 
swojej matematyczki. Serdecz-
nie gratulujemy! (an)

i zamieszczenie opisu wrażeń z 
lektury. O przyznaniu nagrody w 
danym miesiącu decyduje powo-
łany przez organizatora ekspert. 
Jego decyzje są niepodważalne. 
W styczniu uczniowie opisywali 
utwór, w którym pojawia się mo-
tyw podróży. W konkursie uczest-
niczyło 58 szkół województwa 
śląskiego, które nadesłały 87 prac 
– wśród nich nagrodzone zostały 
dwie, w tym praca imielińskiej 
gimnazjalistki. (gim)

Nagroda dla gimnazjalistki

OD BIOŁEGO COŚ DOBREGO

Łosoś marynowany a’la gravlax
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Nowy sposób: oszustwa „na policjanta” 

Walenty Wieczorek z żoną Agnieszką oraz burmistrz Jan Chwiędacz. 
Z tyłu radna Bernadeta Ficek i Bernard Stolorz, przewodniczący 
Koła Emerytów i Rencistów w Imielinie. 

Jubileusz zespołu charytatywnego
Działający przy imielińskiej 

parafii Matki Bożej Szka-
plerznej zespół charytatywny 
obchodził 25-lecie działalności. 
Z tej okazji w intencji osób w 
nim działających i ich rodzin, 
założycielek a także podopiecz-
nych została odprawiona msza.

Zespół charytatywny został 
powołany w 1991 roku. Działa 
przy parafii, zawsze wspomaga-
ny przez proboszczów, obecnie 
przez ks. Eugeniusza Murę. 

Grupa pań pod przewodni-
ctwem Gerdy Nocoń, liczy 15 
osób stałych, są też współdzia-
łające. W ciągu tych 25 lat skład 
zespołu się zmieniał - starsze 
odchodziły, młodsze zajmowa-
ły ich miejsce. Są osoby, które 
w zespole działają od początku, 
czyli od 25 lat. Jedną z nich jest 
przewodnicząca Gerda Nocoń, 
a także Renata Broda, Renata 

Kramarczyk, Alicja Rak, Maria 
Paluch. Prawie 20 lat działają też 
Anna Sieka, Krystyna Siupka i 
Barbara Kobiór. 

- Pracuję w tym zespole od 
początku – mówi Maria Danek 
– obecnie mam 86 lat, pomocą 
służyłam jeszcze do 80. roku 
życia. Teraz już jestem raczej 
członkiem wspierającym, ale jak 
trzeba, to również pomogę.

Gerda Nocoń od początku jest 
przewodniczącą grupy. - Każda 
z nas ma swój rejon – mówi pa-
ni Gerda – to są ulice, na których 
obejmujemy ludzi pomocą. Każ-
da orientuje się, komu czego po-
trzeba. Współpracujemy nie tylko 
z parafią, ale też ze szkołą, przed-
szkolem i staramy się dotrzeć do 
najbardziej potrzebujących. 

Zespół charytatywny to ludzie 
z otwartym sercem, starają się, 
by pomoc trafiała do: dzieci, bez-

Helena Wioska z Jamnic 
świętowała swoje 90 uro-

dziny. Z okazji urodzin soleni-
zantkę odwiedził  burmistrz Jan 
Chwiędacz i radna Maria Bi-
skupska, by przekazać życzenia 
i urodzinowy prezent.

Jubilatka urodziła się 21 lutego 
1926 roku w Imielinie. Razem z 
nieżyjącym już mężem Klemen-
sem wychowali pięcioro dzieci 
– trzech synów i dwie córki. Mąż 
pracował w Ziemowicie, a w jego 
ślady poszli też synowie, zatrud-
niając się w kopalni. Pani Helena 
pracowała przez kilkanaście lat 
w Zakładach Metali Nieżela-
znych w Imielinie. Doczekała się 
dwanaściorga wnucząt i dwanaś-
ciorga prawnucząt. 

Solenizantka jest osobą bar-
dzo kontaktową, samodzielną, 
na zdrowie za bardzo nie narze-
ka, trzyma się bardzo dobrze. 
Sama potrafi dużo wokół siebie 
zrobić, wyjdzie jeszcze na bliski 
spacer, lubi czytać, oglądać te-
lewizję (ma swoje seriale). Przez 
lata należała do III Francisz-

kańskiego Zakonu Świeckiego, 
który przy imielińskiej parafii 
założony został prawie sto lat 
temu. Brała udział w spotka-
niach, wyjazdach, modlitwach, 
rekolekcjach, teraz już jest tylko 
takim honorowym członkiem, 
ale sama w domu modli się, tak 
jak kiedyś w grupie.

Pani Helena ma bardzo dobrą 
opiekę swojej córki Teresy, ma 
też spokój, którego w tym wie-
ku potrzeba i otacza ją szacu-
nek bliskich. (dan)

Gdyby te wszystkie schody, 
które w swoim życiu zbu-

dowałem ułożyć w górę, to może 
by niemal sięgnęły nieba – mówi 
Walenty Wieczorek z Imielina, 
który 10 lutego obchodził swoje 
90 urodziny. Budowa schodów i 
posadzek to historia jego życia 
– praca zawsze na kolanach!

Z okazji urodzin w intencji ju-
bilata i jego rodziny w dniu św. 
Walentego została odprawiona 
msza w imielińskim kościele 
Matki Boskiej Szkaplerznej.

Teraz już sił nie starcza, ale 
całe życie chodził do Bierunia, 
do swojego patrona w kościółku 
św. Walentego, by tam świętować 
urodziny. Najpierw sam, a potem 
wybierał się pieszo z Imielina 
przez prawie 50 lat z żoną Ag-
nieszką. Gdy lat przybywało, a sił 
ubywało, wsiadali w autobus, a w 
późniejszych latach w samochód, 
by dotrzeć do popularnego „Wa-
lencika” na mszę i na odpust.

- Mam na imię Walenty – mówi 
solenizant – a to imię zobowiązu-
je, więc tak sobie postanowiłem, 
że będę tam co roku. Żona nie 
protestowała i razem chodziliśmy, 
potem z dziećmi też.

Z żoną są już od 1948 roku, 
czyli 68 lat. W rok po ślubie zbu-
dowali dom przy obecnej ulicy św. 
Brata Alberta, gdzie mieszkają do 

dziś. Wychowali czwórkę dzieci 
- córkę Marię i synów: Henryka, 
Jana i Grzegorza. Córka Maria 
ze swoją rodzina mieszka razem 
z nimi i otacza ich opieką. Mają 
dziewięcioro wnucząt i tyle samo 
prawnucząt. Tworzą szczęśliwą, 
dużą rodzinę. Pan Walenty jest 
człowiekiem zgodliwym, spo-
kojnym i wyjątkowo pogodnym, 
nie narzeka. Zawsze miał wielu 
przyjaciół, ludzie chętnie z nim 
przestawali.

Żona nie pracowała, wycho-
wywała dzieci, a on starał się za-
pewnić rodzinie jak najlepsze wa-
runki do życia i nauki. Pracował 
w KWK Ziemowit w Lędzinach, 

a jego drugi fach to posadzkarz. 
W tamtych czasach był rozchwy-
tywanym fachowcem i miał dużo 
roboty. - To była praca… zawsze 
na kolanach – jak mówi, bo kła-
dzenia posadzek nie da się robić 
na siedząco czy stojąco. Wykony-
wał schody i podłogi w różnych 

miejscach - były to prywatne 
domy ale też miejsca sakralne. 
Kładł posadzki w kurii w Kato-
wicach, robił posadzki i schody w 
Drukarni Archidiecezjalnej oraz 
w katowickim kościele Maria-
ckim, gdy proboszczem był tam 
wówczas późniejszy abp Damian 
Zimoń. Jego dziełem są schody 
w imielińskim kościele Matki 
Boskiej Szkaplerznej, w Lędzi-
nach w kościele Chrystusa Kró-
la. Posadzkę wykonywał w sali 
papieskiej w Kurii Archidiece-
zjalnej. - Pamiętam, jakżeśmy się 
spieszyli, bo miała to być wizyta 
Jana Pawła II w Katowicach i sala 
musiała być gotowa. Robiliśmy 
po nocach, żeby zdążyć na czas, 
czyli na wizytę Ojca Świętego. I 
zdążyliśmy – mówi pan Walenty. 

- Roboty było, a było – dodaje 
– ludzie przyjeżdżali do mnie do 
Imielina i czekali, aż przyjmę ich 
zlecenia na robotę. Nieraz byłem 
zmęczony, ale nie potrafiłem od-

mówić, bo fachowców w tej dzie-
dzinie nie było za wielu, a i – nie 
ma co ukrywać – pieniądze też 
były ważne, gdy się miało do wy-
żywienia liczną rodzinę. Dlatego 
przyjmowałem zlecenia i praco-
wałem, ile sił starczało… niemal 
w całym województwie.

- Teraz czas na odpoczynek. 
Lubię sobie odpoczywać, wyjść 
na ogród, posiedzieć z najbliższy-
mi i nacieszyć się nimi. Jesteśmy 
z żoną w kole emerytów w Imie-
linie, może już nie tak aktywni 
jak kilka lat temu, ale pamiętają 
o nas. Prezes koła Bernard Sto-
lorz nie zapomniał urodzin pana 
Walentego i wraz z burmistrzem 
Janem Chwiędaczem odwiedził 
go w dniu urodzin, by złożyć ży-
czenia. (dan)

Pana Walentego Kobiora, 90-
latka o którym pisaliśmy w po-
przednim wydaniu „Kuriera”, 
przepraszamy za błąd w nazwi-
sku. (red.)

robotnych, rodzin wielodzietnych 
i niepełnych, do osób niepełno-
sprawnych, chorych i samotnych. 
Taką pomoc zespół świadczy 
poprzez przydział np. bonów 
żywnościowych, dofinansowanie 
obiadów dla dzieci szkolnych, ale 
też rozdzielanie odzieży, obuwia, 
sprzętu gospodarczego, paczek 
świątecznych, darów z Caritas. 
Panie starają się pomagać też oso-
bom starszym w załatwieniu róż-
nych życiowych spraw. Co roku 
organizują również wczaso-reko-
lekcje w ośrodku Caritas oraz dni 
skupienia dekanatu bieruńskiego.

Po jubileuszowej mszy pa-
nie spotkały się w salce przy 
kościele. Długoletnim człon-
kiniom, które są w zespole od 
początku, wręczono bukiety 
kwiatów. Wszystkie panie z rąk 
proboszcza E. Mury otrzymały 
„urodzinową” różę. (dan) 

Schodów zbudował… prawie aż do nieba!

Solenizantka z Jamnic
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SOKOLNIA

Jubileusz zespołu charytatywnego

Oddział Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży 

Archidiecezji Katowickiej po-
wstał przy parafii MB Szka-
plerznej 15 lat temu, w marcu 
2001 roku.

4 marca jego członkowie 
świętowali uroczyście 15 lecie 
założenia Stowarzyszenia. By-
ła msza z udziałem członków 
i ich rodzin, którą uświetnił 
występ muzyczny młodych z 
zespołu Faradajs.

Pomysł założenia grupy 
KSM-u wyszedł w 2000 ro-
ku, kiedy to grupa młodzieży 
z Imielina wróciła ze Świato-
wych Dni Młodzieży we Fran-
cji. Od pomysłu do realizacji 
poszło szybko. Pomoc uzyskali 
od istniejącego już podobnego 
Stowarzyszenia w Bieruniu.

Stowarzyszeniem kierowało 
przez te lata kilka osób. Pierwszy 
był Sławek Osoba, potem Marek 
Piotrowski, Damian Noras, Rafał 
Stolorz, ks. Andrzej Koch, Mo-
nika Owsianka i Łukasz Nocoń. 
Obecnie prezesem jest Adrian 
Kuc, a opiekunem duchowym ks. 
Tomasz Wysłucha. 

KSM służy pomocą w pa-
rafii, pomaga w wielu akcjach 
na terenie miasta i parafii, 
przy organizacji m.in. festynu 
farskiego, z którego dochód 
przeznaczany jest co roku na 
wakacje dla dzieci z uboższych 
rodzin. - Dzięki ofiarności 
sponsorów i ludzi dobrej woli 
dzieciaki mogą tydzień waka-
cji spędzić w różnych atrakcyj-
nych miejscach – mówi prezes 
Adrian Kuc.

Pomagają też przy organi-
zacji koncertów charytatyw-
nych na Dom Dziecka im. Św. 
Ojca Pio w Mysłowicach, przy 
Szlachetnej Paczce, zbiórkach 
na rzecz hospicjum i wielu 
innych akcjach. Biorą udział 
w wyjazdach, co roku są w 
Zawoi i na rekolekcjach w Ko-
koszycach, gdzie umacniają 
się duchowo.

- Cieszę się, że mamy tyle 
wspólnot w parafii, że już ty-
le lat istnieje KSM, że młodzi 
garną się do tego Stowarzy-
szenia – chwali proboszcz ks. 
Eugeniusz Mura – takie ma-
łe wspólnoty, które mamy w 

naszej parafii, choćby takie 
KSM, tworzą jej życie.

- W ciągu tych 15 lat – wyli-
cza Adrian – przez nasze Sto-
warzyszenie przewinęło się już 
chyba ze sto osób, tych stałych 
obecnie jest około 40. Spoty-
kamy się w pierwsze piątki 
miesiąca na mszy wieczornej, 
a potem w salce. Co roku do 
naszego grona wstępują nowe 
zastępy młodzieży. Podczas 
rekolekcji w Kokoszycach no-
wi członkowie składają ślubo-
wanie i jest wówczas bardzo 
uroczyście.

Podczas naszych spotkań 
każdy może znaleźć coś dla 
siebie, często w ramach zajęć 
odbywają się projekcje filmów 
(np. „Pasja” w okresie wiel-
kopostnym czy inne) – mówi 
Adrian.

Młodzież z KSM-u współ-
pracuje również z Urzędem 
Miasta Imielin. Dzieje się to 
podczas Dni Imielina, kiedy to 
pomagają np. w organizacji raj-
du. Teraz czeka ich praca przy 
Światowych Dniach Młodzie-
ży. (dan)

20 marca (niedziela) godz. 18:00 
 „Misterium Męki Pańskiej”

Jak co roku w Niedzielę Palmową zapraszamy na Misterium Mę-
ki Pańskiej w wykonaniu Teatru Komanderów. To tradycyjne przed-
stawienie oparte na tekstach ewangelicznych zaadaptowanych przez 
nieżyjącego Józefa Komanderę, jest wystawiane nieprzerwanie od 
ponad 50 lat - obecnie w nowej inscenizacji, z nową oprawą muzycz-
ną, światłami, efektami akustycznymi. Ze starego spektaklu pozosta-
ła jednak cała warstwa tekstowa oraz większość dekoracji i strojów, 
wykonanych jeszcze przez autora przedstawienia i jego żonę Elżbietę. 
Adaptacji Misterium do warunków scenicznych „Sokolni” dokonała 
Stanisława Szczepanik. Przedstawienie składa się z 10 obrazów, trwa 
ok. 2 godz., bierze w nim udział ponad 30 aktorów. Wstęp wolny.

3 kwietnia (niedziela) godz. 17:00 
Otwarcie wystawy pasteli i malarstwa 
Barbary Zientary-Chmiel 
Kwintet Instrumentów Dętych QUINTesencja” 
„Klasycznie i rozrywkowo” godz. 18:00  

Pod nazwą „kwintet instrumentów detych” kryją się właściwie dwa 
typowe składy: kwintet instrumentów blaszanych, czyli dwie trąbki, 
waltornia, puzon i tuba oraz kwintet instrumentów dętych drewnia-
nych – flet, obój, klarnet, fagot i waltornia. U nas wystąpi ten drugi 
zespół składający się ze znakomitych muzyków Filharmonii Śląskiej 
z Katowic. Jak sugeruje tytuł koncertu, słuchać będziemy zarów-
no utworów stricte klasycznych (divertimento Haydna, transkrypcje 
arii Mozarta, Bizeta) jak też opracowań popularnych melodii muzyki 
rozrywkowej (J. Strauss, S. Joplin, H. Mancini i in.). Klasa muzyków, 
którzy wystąpią w Imielinie, gwarantuje wysoki poziom artystycz-
ny koncertu i niezapomniane wrażenia estetyczne. W skład zespołu 
„QUINTesencja” wchodzą: Grażyna Jursza – flet, Tomasz Stencel – 
obój, Michał Urbańczyk – klarnet, Tadeusz Łukosz – fagot i Waldemar 
Materna – waltornia. Serdecznie zapraszamy - wstęp wolny. 

 
10 kwietnia (niedziela) godz. 18:00  
Zespół „Kobranocka” 

„Kobranocka” to jeden z najdłużej działających zespół rockowy. Po-
wstał w 1985 r. w Toruniu. Grupa zawiązała się właściwie w… szpitalu 
psychiatrycznym, gdzie trafili jej założyciele, uciekając przed pobo-
rem do wojska: Andrzej „Kobra” Kraiński i Andrzej Michorzewski. 
Początkowo zespół nazywał się… „Latający Pisuar”, jednak po pierw-
szych sukcesach zmienił tę nazwę na Kobranocka. Grupa początkowo 
występowała na antenie Rozgłośni Harcerskiej, gdzie przez dłuższy 
czas okupowała czołowe miejsca listy przebojów. W latach 1986 - 2005 
Kobranocka sześciokrotnie wystąpiła na festiwalu w Jarocinie. Dała 
tysiące koncertów, nagrała kilkanaście płyt. Gra muzykę odwołującą 
się do punk rocka z mocno pacyfistycznymi tekstami. Cechą charakte-
rystyczną tekstów Kobranocki jest ich abstrakcyjna metaforyka.

Obecnie zespół występuje w składzie: Andrzej „Kobra” Kraiński 
– śpiew, gitara, Jacek „Szybki Kazik” Bryndal – gitara basowa, śpiew, 
Jacek Moczadło – gitara i Piotr „Vysol” Wysocki – perkusja.

Na koncert „Kobranocki” obowiązują wejściówki w cenie 10 zł do 
odbioru w placówkach MCK od 24 marca (czwartek).

17 kwietnia (niedziela) godz. 16:00 
Teatr Śląski „Ogród pełen bajek”

Teatr Śląski z Katowic przyjedzie specjalnie dla naszych najmłod-
szych widzów, aby im zaprezentować barwne i rozśpiewane przed-
stawienie. W przyjemnym letnim ogrodzie swoją bajkową podróż 
rozpoczyna pewna zwyczajna rodzina. W ich codzienność wkracza-
ją postacie z najlepszych opowieści klasyków, m.in. Ignacego Krasi-
ckiego, Aleksandra Fredry czy Jeana de la Fontainè a. 

Spektakl z wpadającymi w ucho piosenkami to opowieść o takich 
fundamentalnych wartościach jak przyjaźń, odwaga, umiejętność 
życia w zgodzie z innymi. Reżyserem i scenografem spektaklu jest 
Piotr Janiszewski, muzykę napisał Paweł Szymkowiak. Serdecznie 
zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami. Wstęp wolny.

15-lecie Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży 

Rada Miasta Imielin wyraża 
duże zaniepokojenie brakiem 
realizacji inwestycji - budo-
wa drogi ekspresowej S-1 na 
odcinku Mysłowice (węzeł 
„Kosztowy II”) - Bielsko-Bia-
ła (węzeł „Suchy Potok”), jako 
alternatywnego tranzytowego 
szlaku komunikacyjnego dla 
południowego obszaru Polski, 
obejmującego część Górnego 
Śląska i Małopolski. 

Brak realizacji tej inwesty-
cji, o strategicznym znacze-
niu dla Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego, w tym także 
miasta Imielin, ma wpływ na 
coraz większe zagrożenie bez-
pieczeństwa na drogach, w tym 
ulicy Imielińskiej (droga woje-
wódzka nr 934), która przebiega 
przez całe miasto i dzieli je na 
dwie części. W 2016 roku zale-
dwie w ciągu niecałych dwóch 
miesięcy odnotowano już dwa 
wypadki na przejściach dla 
pieszych, w tym jeden śmier-

telny. Obecnie duże natężenie 
ruchu pojazdów na drodze wo-
jewódzkiej nr 934  powoduje 
niedrożność komunikacyjną, 
emisja spalin zanieczyszcza 
powietrze, a przez to zwiększa 
ryzyko zachorowań mieszkań-
ców Imielina. Uciążliwością 
dla mieszkańców jest również 
nadmierna ilość emitowanego 
hałasu komunikacyjnego.

Na terenie Powiatu czynne są 
dwie kopalnie węgla kamien-
nego, KWK „ZIEMOWIT” i 
KWK „PIAST”, w związku 
z tym transport węgla pro-
wadzony jest między innymi 
drogą wojewódzką nr 934, co 
powoduje wzrost natężenia ru-
chu na tej drodze samochodów 
wysokotonażowych, a w konse-
kwencji prowadzi do dewastacji 
nawierzchni drogi i potrzeby 
częstych remontów.

Apelujemy do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad o podjęcie wszelkich 

możliwych działań w celu przy-
stąpienia do realizacji inwesty-
cji - budowa drogi ekspresowej 
S-1 na odcinku Mysłowice (wę-
zeł „Kosztowy II”) - Bielsko-
Biała (węzeł „Suchy Potok”). 
Apel jest zgodny z oczekiwa-
niem społeczności lokalnej na 
poprawę bezpieczeństwa ko-
munikacyjnego oraz eliminacji 
wielu zagrożeń, które stwarza 
nadmierny ruch pojazdów na 
drodze wojewódzkiej nr 934, a 
to zapewni realizacja tej inwe-
stycji.

Apelem tym popieramy sta-
nowisko Powiatu zawarte w 
Uchwale NR XVIII/96/16 Ra-
dy Powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiego z dnia 21 stycznia 2016 
roku w sprawie podjęcia rezo-
lucji dotyczącej budowy drogi 
ekspresowej S-1 oraz stanowi-
sko Rady Miejskiej w Bieruniu 
w sprawie budowy drogi eks-
presowej S-1 podjęte na sesji w 
dniu 28 stycznia 2016 roku.

Apel Rady Miasta Imielin 
w sprawie przyspieszenia budowy drogi ekspresowej S-1 

na odcinku Mysłowice (węzeł „Kosztowy II”) 
- Bielsko-Biała (węzeł „Suchy Potok”)
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 Witamy we wspólnocie  

Dawid Tadeusz Osoba urodzony 30 grudnia
Syn Tadeusza i Kariny
Chrzestni: Mirosław Spyra i Celina Garbacz

Przemysław Arkadiusz Połeć urodzony 16 grudnia
Syn Arkadiusza i Anny
Chrzestni: Roman Rywotycki i Angelika Wnuk

Adam Wojciech Sobieraj urodzony 1 października 
Syn Ewy i Wojciecha
Chrzestni: Krzysztof Gołaszczyk i Anna Kowalczyk

Jakub Piotr Szlachta urodzony 18 grudnia
Syn Andrzeja i Blanki
Chrzestni: Mateusz Szlachta i Agata Stefańczyk

Zofia Maria Wilk urodzona 2 listopada
Córka Marcina i Grażyny
Chrzestni: Piotr Wilk i Iwona Olech

Dzieci ochrzczone 13 lutego w imielińskim kościele

W pierwszym powiatowym turnieju 
w squasha rozegranym 5 marca w 

Imielnie spotkali się radni i przedstawi-
ciele urzędów z Bojszów, Bierunia, Cheł-
mu Śl., Imielina i powiatu. 

Grający podzieleni zostali na dwie 
grupy po sześć osób i rozgrywali mecze 
systemem „każdy z każdym”, a potem 
zajmujący kolejne miejsca w obu gru-
pach grali ze sobą. W wyniku bez ma-
ła sześciogodzinnych rozgrywek trzy 
pierwsze miejsca zajęli: Paweł Kłyk z 
Bojszów przed Tomaszem Olszewskim z 
Imielina i Sebastianem Gdakiem z Cheł-
mu Śl. Na kolejnych pozycjach uplaso-
wali się: Krzysztof Hajduczek (Imielin), 
Ryszard Siarkowski (Chełm Śl.), Dariusz 
Losko (Chełm Śl.), Jarosław Mokry (Bie-
ruń), Zenon Kubica (powiat), Arkadiusz 
Grygierek (powiat), Andrzej Seweryn 

(Chełm Śl.), Adam Rozmus (Bieruń) i 
Krzysztof Zagórski (powiat).  

P. Kłyk, zwycięzca turnieju z Boj-
szów, przyznał, że nie jest nowicjuszem 
w tej grze. Od października ub. r. grał w 
squasha w Kosztowach, a od grudnia re-
gularnie co tydzień trenuje w Imielinie. – 
Przy tej grze można się zmęczyć jak przy 
żadnej innej – mówi. – Wymaga dużego 
zaangażowania, są proste zasady i dlate-
go jest to dla mnie świetna zabawa. 

Turniej rozgrywany był o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miasta Imie-
lin i oznaczony został jako pierwszy. 
– Chciałbym, by co roku spotykali się 
samorządowcy z naszego powiatu, żeby 
integrować to środowisko, a przy tym 
by popularyzował tę dyscyplinę sportu 
– powiedział nam Tomasz Lamik, prze-
wodniczący imielińskiej rady. (zz) 

Szachiści z Imielina – zarówno repre-
zentanci szkoły podstawowej jak i gim-
nazjum - okazali się najlepsi podczas III 
Turnieju Międzygminnej Ligi Szachowej.

W zawodach, które 5 lutego odbyły 
się w Bojszowach, startowało po 7 dru-
żyn w kategorii szkół podstawowych i 
gimnazjów. Po rozegraniu siedmiu rund 
zwycięzcami w obu kategoriach zostały 

drużyny ze szkół imielińskich. Szkołę 
podstawową reprezentowali: Dominika 
Górecka, Przemysław Myszor, Wojciech 
Maślanka i Piotr Banaczyk, a gimna-
zjum: Weronika Komandera, Grzegorz 
Niesyto, Jan Bieta oraz Szymon Ficek. 
Nad prawidłowym przebiegiem zawo-
dów czuwali sędziowie: Józef Kaleta 
oraz Rafał Liszka. (zz)

Pierwszy turniej squasha

Najlepsi w powiecie 

Od lewej: Jan Chwiędacz, Paweł Kłyk, Tomasz Olszewski, Sebastian Gdak i Tomasz Lamik.


