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Miasto bogatsze o 12 mln zł
D

odatkowe 12 mln zł wpłynie do kasy Imielina z
funduszy europejskich – to
niemal cały zwrot kosztów budowy kanalizacji, która przed
dwoma laty powstała na Wioskach i Gaci.

Tylko 3 procenty
Dzięki otrzymanym 12 mln
zł miasto może wcześniej spłacić 5 mln zł pożyczki z WFOŚ,
która to kwota obciążała budżet gminy w kolejnych latach.
- Otrzymanie unijnej dotacji
oznacza, że kanalizację na
Wioskach i Gaci w około 97
procentach zbudowaliśmy z
pieniędzy zewnętrznych (z Unii
Europejskiej i WFOŚ), a miasto
wyłożyło z własnego budżetu
tylko 3% - podkreśla burmistrz.
– Warunkiem było trzymanie
się projektu i realizacja inwestycji zgodnie z założeniami.

Na co je wydamy?
Co miasto zrobi z takim bogactwem? – pytamy burmistrza.
- Nad tym się będziemy zastanawiać w gronie radnych. Mamy
projekty i plany na tę kadencję i
będziemy je szybciej realizować.
Przed nami, oprócz dokończenia
budowy kanalizacji (Pasieczki
i Jazd), jest jeszcze przebudowa
rynku, budowa remizy strażackiej, centrum przesiadkowego
na dworcu. To są główne zadania.
Jest jeszcze kilka pomysłów, które
chcemy zrealizować, na które dotąd nie było pieniędzy. Będziemy
dyskutować, czy nie przeznaczyć
też dodatkowych funduszy na
modernizację i rozbudowę dróg,
co wymusza rozbudowa miasta.
To są decyzję strategiczne i o nich
zdecyduje Rada Miasta.
J. Chwiędacz zwraca jednocześnie uwagę, że ze względu na
logistykę i organizację pracy, nie
można wszystkiego robić od razu. - W Imielinie dotąd nie robiło
się i nie będzie się robić niczego
pod wyborcę - na koniec kaden-

cji, przed wyborami. Inwestycje
muszą być racjonalnie uzasadnione.
Czy w związku z dodatkowymi funduszami gmina nie zwiększyłaby dopłaty do ścieków, żeby
mieszkańcy płacili mniej, albo
obniżyła opłaty za śmieci lub
wodę? Burmistrz nie jest zwolennikiem takiego rozwiązania.
- Nasze ceny ścieków, wody czy
opłaty za wywóz odpadów nie
są wygórowane. Byłoby to ewidentne „przejadanie” pieniędzy.
Sądzę, że obniżka w niewielkim
stopniu wpłynęłyby na budżety rodzin, natomiast pochłonęła
ogromne kwoty. Po dwóch-trzech
latach skończyłyby się pieniądze
w budżecie gminy i co wtedy?
Trzeba by wprowadzić podwyżki. Przeznaczenie pieniędzy na
bieżące funkcjonowanie gminy
nie jest dobrym rozwiązaniem.
Basen czy lodowisko?
Jeżeli miasto chce inwestować, to może wybuduje kryty
basen albo lodowisko? W tym

przypadku burmistrz jest również sceptyczny. – Takie rozwiązania nie wchodzą w grę. Te
inwestycje generują olbrzymie
koszty utrzymania, a obiekty
takie z których mogą korzystać
nasi mieszkańcy znajdują się
parę, czy parenaście kilometrów
od naszego miasta. Jestem za
rozwijaniem bazy sportowej i rekreacyjnej, ale nie w taki sposób.
Pieniądze powinny być inwestowane – dzięki nim ma podnosić
się poziom życia mieszkańców.
Kolejna hala sportowa (przy
szkole podstawowej), czy nowe
obiekty dla straży będą w przeciwieństwie do dopłat funkcjonować latami. Pilniejsza jest wymiana wodociągów ze starymi
rurami stalowymi, poprawienie
jakości wody, obniżenie strat,
czy ograniczenie niskiej emisji
pochodzącej ze starych kotłów
węglowych.
A zatem przed mieszkańcami
i radnymi dyskusja, co zrobić z
dodatkowymi pieniędzmi, które
wpłyną do budżetu gminy. (zz)
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czekają mieszkańcy Granic i Paducha oraz Starej Gaci. Również
na dofinansowanie tej inwestycji
miasto złożyło wniosek. Są to
z kolei pieniądze unijne na lata
2014-20. Prawdopodobnie latem
wnioski gmin zostaną rozpatrzone i rozdysponowane pieniądze.
Bez względu na wynik tego postępowania budowa kanalizacji
w Imielinie zostanie rozpoczęta.

Kurier

Tylko dwie gminy
W jaki sposób udało się pozyskać tak ogromne pieniądze,
wyjaśnia burmistrz Jan Chwiędacz: - W 2009 roku złożyliśmy
do Urzędu Marszałkowskiego
wniosek na dofinansowanie
projektu z zakresu gospodarki
ściekowej. Wpłynęło wówczas
65 wniosków na kwotę ponad
637 mln zł, ale pieniądze otrzymało tylko 12 wniosków, gdyż
na ten cel przeznaczone zostały
153 mln zł. Reszta wniosków na
dofinansowanie znalazła się na
liście rezerwowej - Imielin był
na 8 miejscu tej listy. Przystąpiliśmy do realizacji inwestycji
otrzymując 8 mln zł dofinasowania i 8 mln pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska (WFOŚ). Budowa
kanalizacji na Wioskach i Gaci (etap II obszar 2) zakończyła
się w 2014 r.
Po przetargach i po rozliczeniu dotacji przez wspomniane
12 gmin, okazało się, że ze 153
mln zł pozostało jeszcze ponad
20 mln zł. W związku z tym
zarząd województwa śląskiego
zweryfikował wnioski z listy
rezerwowej. Jednak tylko dwie
gminy (Imielin i Miedźno koło
Częstochowy) spełniały warunki, by otrzymać dofinansowanie
za wykonane już inwestycje. Inne gminy z listy rezerwowej albo
zrezygnowały z budowy kanalizacji, albo zmieniły swój projekt,
albo otrzymały dofinansowanie
z innych źródeł. Były to pieniądze z unijnego programowania
na lata 2007-13.
Jak już informowaliśmy,
przed Imielinem budowa kolejnego etapu kanalizacji, na którą



KRONIKA POLICYJNA
6 kwietnia na ul. Poniatowskiego policjanci zatrzymali 36-letniego mieszkańca Jaworzna, który włamał się do domu jednorodzinnego, skąd skradł mienie.
13 kwietnia na ul. św. Brata Alberta, policjanci zatrzymali
52-letniego mieszkańca Imielina, który kierował rowerem w stanie nietrzeźwości – wynik badania 0,58 mg/l.
13 kwietnia mieszkaniec ul. Imielińskiej za pośrednictwem
strony Oponowo.eu zakupił 4 opony Goodride, przelewając na
wskazane konto pieniądze, natomiast nie otrzymał do dnia zgłoszenia (29 kwietnia) towaru ani zwrotu pieniędzy.
14 kwietnia z ul. św. Brata Alberta skradziono srebrnego forda
transita wraz z kluczykami, dowodem rejestracyjnym. W samochodzie znajdowały się również elektronarzędzia. Trzy dni później w lesie
przy ul. Malczewskiego policjanci odnaleźli skradziony samochód.
29 kwietnia na ul. Nowozachęty policjanci zatrzymali 53-letniego mieszkańca Imielina, który kierował rowerem w stanie nietrzeźwości – wynik badania 0,74 mg/l.
30 kwietnia na ul. Hallera policjanci zatrzymali 46-letniego
mieszkańca Imielina, który kierował pojazdem mechanicznym
pomimo sądowego zakazu.
3 maja na ul. Wandy policjanci zatrzymali 62-letniego mieszkańca Lędzin, który kierował rowerem w stanie nietrzeźwości
– wynik badania 0,39 mg/l.
2 maja na ul. Aptecznej z torebki skradziono telefon komórkowy HTC Desire 620.
2 maja na ul. Imielińskiej z torebki pozostawionej w otwartym
samochodzie skradziono portfel z pieniędzmi, dokumentami,
kartami płatniczymi i kredytowymi.
4 maja - w czasie długiego weekendu na terenie powiatu miała
miejsce 1 kolizja, a policjanci zatrzymali 11 pijanych kierujących
pojazdami. (kpp)

KRONIKA STRAŻACKA

4 kwietnia strażacy gasili pożar trawy przy ul. Wandy.
7 kwietnia strażacy gasili palącą się trawę przy ul. Ściegiennego.
9 kwietnia strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze domu
jednorodzinnego przy ul. Bartniczej. Po przybyciu jednostek na
miejsce okazało się, że alarm był fałszywy.
10 kwietnia strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze sadzy
w kominie w domu przy ul. Imielińskiej. Działania polegały na
wygaszeniu paleniska i wyczyszczeniu przewodu kominowego z
palącej się sadzy.
21 kwietnia strażacy zostali wezwani przez policję do odcięcia
osoby, która popełniła samobójstwo w lesie przy ul. Maratońskiej.
22 i 23 kwietnia strażacy gasili pożar poszycia leśnego przy
ul. Podmiejskiej. Łącznie spaleniu uległo ok. 700 m 2 lasu.
23 kwietnia strażacy gasili pożar nieużytków, młodnika i
ściółki leśnej przy ul. Drzymały. Ze względu na utrudniony dojazd do miejsca pożaru i duże zagrożenie pożarowe lasu kosztowskiego w akcji brały udział dwa samoloty Dromader, które
dokonywały zrzutów wody z powietrza. Spaleniu uległo około
1 hektara lasu. (osp)
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DYŻURY RADNYCH



6 czerwca (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta w godz.
1600 – 1700 dyżurują radni: Bernadeta Ficek, Józef Pacwa i Jerzy
Gołaszczyk. Uwaga: radni oczekują na mieszkańców z terenu
całego miasta. (um)
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. Imielińska 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 nadesłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

PORADY PRAWNE

„Będziecie zadowoleni”(2)

O

dchodząc od kasy mamy
wrażenie, że zapłaciliśmy
więcej niż powinniśmy. Zerkamy na paragon i porównujemy
cenę na paragonie i tę, jaką widzieliśmy na sklepowej półce.
Co zrobić jeśli cena na paragonie jest zawyżona w stosunku
do tej oferowanej na półce?
Właściciel sklepu ma obowiązek dokładnego oznaczenia produktu wystawionego
na sprzedaż. Wiąże się z nim
również określenie jego ceny.
Nieprzestrzeganie tego obowiązku może skończyć się dla
właściciela sklepu karą w wysokości do 1.500 zł (art. 137
Kodeksu wykroczeń). Według
rozporządzenia Ministra Finansów z 10 czerwca 2002 r. w
sprawie szczegółowych zasad
uwidaczniania cen towarów i
usług oraz sposobu oznaczania
ceną towarów przeznaczonych
do sprzedaży, oferowane kupującym w miejscu sprzedaży
towary muszą być oznaczone
wywieszkami zawierającymi
informacje wskazujące cenę
oraz jednostkę miar, do których odnoszą się uwidocznione
ceny.
Co w przypadku, gdy cena towaru na półce wynosi 10,50 zł,
a na paragonie została zapisana jako 15,50 zł? Nasz interes
chroni art. 543 Kodeksu cywilnego, gdyż zgodnie z jego
brzmieniem rzeczy wystawione w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem
ceny uważa się za ofertę sprze-

daży. Każdy klient sklepu ma
prawo żądać sprzedaży artykułu po cenie, która umieszczona
została na półce przy interesującym nas towarze. W przypadku rozbieżności cen, obowiązująca będzie ta widniejąca
na sklepowej półce, nawet w
przypadku tłumaczeń kasjera,
że jest już ona nieaktualna. Jeśli już wcześniej zapłaciliśmy
cenę wyższą, sprzedawca ma
obowiązek zwrócić nam nienależnie pobraną różnicę. Gdy
tego nie wykona, mamy prawo
odstąpić od umowy sprzedaży
i żądać zwrotu kwoty, którą zapłaciliśmy za towar.
Najpierw były telefony z jakiejś firmy, że należy spłacić
kredyt. Jak twierdzi windykator, w 2000 roku podpisana
została umowa kredytowa na
4.000 złotych. W takim wypadku każdy z nas zadaje sobie
pytanie: Jak to możliwe, chyba
bym pamiętał? Naszych tłumaczeń windykator nie chce
słuchać. Oprócz częstych telefonów i pisemnych wezwań
do zapłaty, zachęcających
„dogadajmy się” możemy spodziewać się wizyty natrętnych
gości, którzy nalegają na spłatę
choćby tylko części kwoty. W
końcu możemy otrzymać nakaz zapłaty na 20.000 zł, bo
tak wynika z twierdzeń pozwu
sporządzanych na zlecenie
funduszy sekurytyzacyjnych
często zarejestrowanych na
Cyprze czy w Luksemburgu.
Choć sprawy o długi nie bio-

rą się znikąd, to jednak fundusze sekurytyzacyjne wykorzystują sądy, a właściwie furtki w
prawie, do dochodzenia przedawnionych długów. Dlaczego
funduszom opłaca się ryzykować przed sądem? Liczą na niewiedzę dłużników i często nie
rozczarowują się. Dziewięć na
dziesięć osób przeciwko którym fundusze sekurytyzacyjne
wytoczyły proces o zapłatę, nie
pojawia się na rozprawie. Nawet nie odbierają pism z sądu,
pozwalając, by sprawa toczyła
się poza nimi.
W rozgrywkach między
funduszami a dłużnikami tym
pierwszym sprzyjają... przepisy. Sądowi nie wolno - w
sprawach cywilnych - z urzędu uwzględnić zarzutu przedawnienia. Taki zarzut może
podnieść tylko dłużnik, który
czasami nakaz zapłaty z sądu
wrzuca do pieca licząc, że to
koniec sprawy. Jednak długi,
jak diamenty, są wieczne i czasami równie kosztowne.
Podsumowując te dwa przykłady i ten przedstawiony
przed miesiącem, można dojść
do jednego wniosku: prawo
jest jak narzędzie. To my decydujemy, czy z tego narzędzia
będziemy korzystać zgodnie
z jego przeznaczeniem w celu
ochrony naszych interesów,
czy też ograniczyć się do narzekania na głupie i nieżyciowe przepisy w Polsce.
Dariusz Orzeł
radca prawny

Zabezpieczenie przed szkodami

M

ieszkańcy
Imielina,
którzy do tej pory
nie dokonali zabezpieczenia swojego domu, garażu
czy budynku gospodarczego
przed wpływami przyszłej
eksploatacji górniczej, powinni rozważyć, czy lepiej
zapobiegać szkodom górniczym, czy potem usuwać
skutki takich szkód?
W wielu wypadkach możliwy jest zwrot kosztów zabezpieczenia istniejącego już
domu, garażu czy budynku
gospodarczego jeszcze przed
eksploatacją. Musimy jednak
sami poczynić o to starania.
W najbliższych latach (2017-

18) kopalnia Ziemowit będzie prowadzić eksploatację
w rejonie Cisowca i Jamnic.
Najczęściej kopalnia na
pisemny wniosek właściciela nieruchomości dokonuje wyliczenia wysokości
kosztów, które mogą być
zwrócone z tytułu dokonanego zabezpieczenia. Podstawą wypłaty stosownego
odszkodowania może być
pisemna ugoda.
Zaleca się również, aby
przed rozpoczęciem budowy nowego domu właściciel
nieruchomości powiadomił
o swoim zamiarze kopalnię i
umożliwiał jej pracownikom

udział w odbiorach robót
związanych z wykonywaniem zabezpieczeń przed
wpływami eksploatacji górniczej.
Radca prawny Alicja Bobiec zaprasza zainteresowanych mieszkańców Imielina
na bezpłatne konsultacje
w sprawie zabezpieczenia
nieruchomości przed szkodami górniczymi W szczególności kieruje zaproszenie
do mieszkańców Cisowca
i Jamnic.
Ustalenie terminu spotkania z radcą prawnym należy dokonywać telefonicznie
pod nr 696 445 628. (ab)

Plany ograniczenia niskiej emisji

Zgłoś budowle
do podatku!

mina Imielin przystąpiła do wykonania Planu
Gospodarki
Niskoemisyjnej
(PGN). PGN jest dokumentem
obejmującym tematykę gospodarki energią na obszarze
gminy, jej efektywnego wykorzystania oraz redukcji emisji
gazów cieplarnianych. Realizacja PGN ma przyczynić się
do osiągnięcia przez Polskę celów pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj.:
redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału
energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, redukcji zużycia
energii finalnej i ograniczenia
niskiej emisji.
PGN znacznie zwiększa
szanse rozwoju lokalnej gospodarki w gminie dzięki możliwości wykorzystania środków
unijnych w latach 2014 – 2020.
Posiadanie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej zawierającego
listę przedsięwzięć wskazanych do realizacji na najbliższe
lata może zwiększać szanse
uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji zarówno publicznych jak i prywatnych ze
środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.

rząd Miasta Imielin informuje podatników o
obowiązku
opodatkowania
podatkiem od nieruchomości
wszystkich budowli lub ich
części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Głównie dotyczy to: parkingów, ogrodzeń czy dróg dojazdowych, a także innych obiektów wyszczególnionych w art.
3 ustawy - Prawo budowlane.
Powyższe związane jest z
przeprowadzoną kontrolą gospodarki finansowej Miasta
Imielin przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Katowicach,
która wskazała nieprawidłowości w tym zakresie. W związku
z powyższym podatnicy, którzy
do tej pory nie deklarowali budowli, zobowiązani są do dokonania stosownych korekt złożonych deklaracji lub informacji
o nieruchomościach, obiektach
budowlanych, gruntach.
Warto podkreślić, że jeżeli
korekty dokonuje sam podatnik w zakresie opodatkowania to okres korekty wynosi
3 lata wstecz, przy korekcie
dokonywanej z urzędu okres
wynosi 5 lat wstecz. (um)

Projekt studium
Do 23 maja (poniedziałek)
w sali nr 31 Urzędu Miasta
Imielin można zapoznać się
projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz
z prognozą oddziaływania na
środowisko.
Ponadto 20 maja (piątek) w
godzinach 9:00-14:00 odbędzie
się dyżur projektanta studium.
Osoby prawne i fizyczne oraz

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
mogą wnosić uwagi dotyczące
projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
13 czerwca 2016 r. (um)

500+ w Imielinie
W ciągu pierwszych pięciu
tygodni realizacji programu
500+ w Imielinie złożonych
zostało 530 wniosków o przyznanie rządowej pomocy 767
dzieciom. Zdecydowana większość wniosków (331) dotarła
w formie papierowej, reszta w
formie elektronicznej.
Do 5 maja wydanych zostało
210 decyzji o wypłacie świadczeń dla 297 dzieci. Wypłaconych zostało z tego tytułu 196

świadczeń wartości 98 tys. zł.
Jak poinformowała nas Agnieszka Sorek, która kieruje
imielińskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, poza pierwszymi
dniami, kiedy tworzyły się niewielkie kolejki, przyjmowanie
wniosków jak i wypłata świadczeń odbywa się sprawnie.
Przypomnijmy, że aby otrzymać świadczenie od 1 kwietnia
na złożenie wniosku jest czas
do końca czerwca. (zz)

ny być opisane ze wskazaniem
zakresu rzeczowego i finansowego oraz ram czasowych realizacji. Wypełnione formularze
oraz ewentualne pytania pro-

simy wysyłać bezpośrednio na
adres: pgnimielin@atmoterm.
pl do 12 czerwca br. Wykonawcą projektu jest firma Atmoterm
S.A z siedzibą w Opolu. (um)

U

Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprze budowę
kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin – etap II (obszar 2)
W 2016 roku Miasto Imielin uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn. „Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprze budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin – etap II (obszar 2).”
Projekt został zrealizowany w latach 2009 – 2013 i jest finansowany ze środków
Unii Europejskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Miasta Imielin.
Przedmiotem projektu była budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Imielin
w systemie podciśnieniowo–grawitacyjnym o łącznej długości 33 766 m, w tym:
- kanalizacja ciśnieniowa (podciśnieniowa i tłoczna) o długości 18 628 m,
- kanalizacja grawitacyjna o długości 12 111 m,
- przyłącza o długości 3 027 m,
- pompownia próżniowo – tłoczna o wydajności 250m3/h.
Realizacja projektu stanowi drugi etap programu rozwiązującego kompleksowo gospodarkę ściekową na terenie aglomeracji Imielin, celem ochrony zbiornika wody pitnej
Dziećkowice. Projekt zakładał budowę systemu kanalizacji odprowadzający ścieki
bytowe z obszaru 2 tj. część centrum oraz południowo–zachodniej części miasta.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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Osoby i instytucje związane
z sektorem obiektów (instalacji
użyteczności publicznej, handlem, usługami, przemysłem,
sektorem
mieszkalnictwa,
oświetleniem ulicznym oraz
transportem) zachęcamy do
zgłoszenia planów inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych.
Pierwsze z nich powinny przyczyniać się do ograniczania zużycia energii finalnej, redukcji
emisji gazów cieplarnianych
lub zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, natomiast planowane
zadania nieinwestycyjne mogą
być związane, m.in. z planowaniem miejskim, zamówieniami
publicznymi, strategią komunikacyjną, promowaniem gospodarki niskoemisyjnej etc.
Zgłoszone
przedsięwzięcia
zostaną rozpatrzone pod kątem
możliwości ujęcia ich w opracowaniu.
Serdecznie zachęcamy do
aktywnej współpracy przy
opracowywaniu PGN oraz
zgłoszenia na przygotowanych
formularzach planowanych zadań. Formularze dostępne są
na stronie http://bip.imielin.pl/
pl/60483/1/program-gospodarki-niskoemisyjnej.html. Zgłoszone przedsięwzięcia powin-
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W nagrodę pojadą do Strasburga
T
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rzecioklasistki
Claudia
Karpińska i Weronika Solecka z imielińskiego gimnazjum
zwyciężyły w wojewódzkim
konkursie „Państwa członkowskie Unii Europejskiej”, który
odbył się 28 kwietnia w Katowicach. W nagrodę pojadą na wycieczkę do Strasburga – siedziby Parlamentu Europejskiego.
Uczennice okazały się najlepsze
w dwóch etapach konkursu – pisemnego i finałowego. Warto
zauważyć, iż Monika Piekorz i
Monika Cupiał z tej samej szkoły zajęły w tym konkursie drugie miejsce.
Ile zamieszkałych wysp ma
Dania? Jaka część Holandii
leży ponad poziomem morza?
Ile osób liczy Komitet Ekonomiczno-Społeczny Unii? Z ilu
członków składa się Trybunał
Sprawiedliwości? To przykładowe pytania, na które odpowiadały uczennice. W przypadku bardzo szczegółowych
była granica błędu, o którą
mogły się pomylić. Bywało,
że dopisało im szczęście, gdy
tolerancja błędu wynosiła 20
osób, a pomyliły się o… 19. Ale
wiadomo że szczęście sprzyja
najlepszym. Nawet gdy czegoś
nie wiedziały, dzięki rozległej
wiedzy, którą zdobyły przygotowując się do konkursu, drogą pośredniego wnioskowania



Claudia Karpińska i Weronika Solecka.

udawało się odpowiedzieć
prawidłowo. O skali trudności
konkursu świadczy chociażby to, że w pierwszym etapie
musiały rozwiązać w 45 minut
test liczący 45 zadań zamkniętych (czyli wybrać prawidłową
odpowiedź spośród czterech
podanych). Zdobyły 31 punktów na 45 możliwych i był to
najlepszy wynik wśród startujących 17 dwuosobowych
zespołów.
Do drugiego etapu, rozgrywanego z udziałem publiczności, zakwalifikowało się 5
zespołów (w tym dwie drużyny

z Imielina). Tym razem pytania
były wyświetlane na ekranie
i w ciągu 30 sekund należało
odpowiedź napisać na kartce
i podnieść do góry w określonym momencie. Jak twierdzą
uczennice, najłatwiejsze dla

nich były te o liczbę języków
urzędowych Unii Europejskiej
i o to ile krajów kandyduje do
Unii.
Przygotowanie do konkursu nie było łatwe, gdyż terminem zbliżony był do egzaminu
gimnazjalnego. Stąd egzamin
dziewczęta potraktowały priorytetowo. Dopiero po nim mogły się poświęcić kilka dni na
przygotowanie się do konkursu. Dla Claudii, która wcześniej
została laureatem konkursu z
wiedzy o społeczeństwie (pisaliśmy o tym w poprzednim
wydaniu „Kuriera”), było to
łatwiejsze o tyle, że posiadała
już na ten temat sporą wiedzę.
Weronika natomiast musiała
poświęcić więcej czasu. Warto
było – dziewczęta już nie mogą się doczekać wyjazdu do
Strasburga, który nastąpi we
wrześniu.
Claudię i Weronikę łączy
również zainteresowanie muzyką – obie uczą się gry na

Najlepsi z Imielina

D

rużynowo gimnazjaliści z
Imielina, a indywidualnie
Szymon Drzyzga z tej samej
szkoły wygrali w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
i awansowali do eliminacji na
szczeblu wojewódzkim. Turniej w tym roku odbył się po raz
dziesiąty.
Uczestnicy mieli za zadanie
zaliczyć test wiedzy ze znajomości zasad bezpieczeństwa i
przepisów ruchu drogowego,
w tym znajomości zasad obowiązujących na skrzyżowaniach. Uczniowie wykonywali
też zadania praktyczne: jazda
rowerem po miasteczku i torze
sprawnościowym oraz udziela-

nie pierwszej pomocy przedmedycznej. Wiedzę z zakresu
pierwszej pomocy sprawdzali
pracownicy Automobil Klubu
„Rally Mania” w Tychach, natomiast w pozostałych konkurencjach sędziowali bieruńscy
policjanci.
Turniej był okazją do propagowania kampanii profilaktycznej „Z młodym kierowcą
w drodze po doświadczenie”.
Zwycięskie drużyny otrzymały
puchary. Uczniom, którzy wykazali się największą wiedzą
i umiejętnościami w turnieju
organizatorzy wręczyli nagrody ufundowane przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego.

instrumentach (Claudia na
flecie, Weronika na pianinie).
Obie także starowały w konkursach przedmiotowych. - A
przed końcem roku są jeszcze
jakieś konkursy – śmieją się
uczennice. Ostatnio mało miały czasu na rozwijanie innych
zainteresowań. - Czekamy na
wakacje, wtedy wybierzemy
się na kurs tańca – odpowiadają
i zauważają rozsądnie: - Warto
się teraz przyłożyć, by być zadowolonym na koniec nauki,
żeby dostać się do wymarzonej
szkoły, a w wakacje można coś
zrobić dla siebie.
Konkurs „Państwa członkowskie Unii Europejskiej”
zorganizowany został przez
Zespół Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących nr 3 im. E.
Abramowskiego w Katowicach
we współpracy z EUROPE DIRECT pod patronatem Marka
Plury, posła Parlamentu Europejskiego. Uczniów przygotowała Bożena Zielosko. (zz)

Wszyscy uczestnicy otrzymali
też medale.
Turniej odbył się 27 kwietnia
w Powiatowym Zespole Szkół
w Lędzinach, a został zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Bieruniu.
Wyniki: I miejsce Gimnazjum w Imielinie, II miejsce
Gimnazjum nr 2 w Bieruniu,
III miejsce Gimnazjum w
Chełmie Śl.
Indywidualnie: I miejsce
Szymon Drzyzga z Gimnazjum
w Imielinie, II miejsce Dawid
Kielesz z Gimnazjum nr 1 w
Lędzinach, III miejsce Sławomir Marszałek z Gimnazjum w
Chełmie Śl. (kpp)

Ludzie wypełniają świat

Autor opowiadał o ludzkich
piramidach w Katalonii. Uczestnicy tej zabawy(?), sportu(?)
wchodzą sobie na ramiona – i tak
ustawiają się na wysokość nawet
8-9 ludzkich pięter. O książkach
podróżniczych, które opisują
świat „oczami małego Dyzia”. A
przede wszystkim o Indiach, w
których „zwariował dla pięknej
aktorki” i został na 5 lat, by żyć
hinduskimi problemami. Z tego,
z jaką fascynacją mówił o Indiach, wynika, że urzekła go nie
tylko kobieta, ale i ten niezwykły

subkontynent. Plonem tego pobytu była książka „Moje Indie”. Powstały też kolejne: „Mój Egipt”,
„Mój Madagaskar”. Najnowsza
będzie nosiła tytuł „Moja Ziemia Święta”. Autor chce, by jego
książki popularyzowały wiedzę
o tych krajach, a nie były opisem
zdziwień podróżnika. Uważa, że
turyści są często manipulowani,
a nad prawdą historyczną góruje
polityka – czego przykłady można znaleźć w Jerozolimie.
Przestrzega, by nie ulegać
stereotypom – zrzucić z siebie
rygor zwiedzania za wszelką
cenę, podążać własnymi drogami, nawiązywać kontakty z
ludźmi, bo to ludzie wypełniają
świat. Nie bać się, ale zrozumieć
innych. Zwrócił uwagę, że wielokulturowość jest korzystnym
zjawiskiem, rodzi postęp. To
dzięki wielokulturowości jemy
dziś pomidory i ziemniaki oraz
nosimy marynarki.
Spotkanie z J. Kretem odbyło
się w imielińskiej bibliotece 10
maja z okazji Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek. (zz)

Biblioteka inspiruje
To hasło tegorocznego Tygodnia
Bibliotek. Zgodnie z tą ideą 9 maja
w imielińskiej książnicy odbył się I
Powiatowy Konkurs Matematyczny. O tytuł Mistrza Matematyki
walczyło 20 uczniów z klas I – III
szkół podstawowych z powiatu
bieruńsko-lędzińskiego.
W kategorii klas pierwszych
wygrała Anna Szczygieł z Bierunia, I wicemistrzem został Radosław Sojka z Imielina, a II wicemistrzem Stanisław Sikora z Lędzin.

Wśród drugoklasistów zwyciężyła
Klaudia Dominas z Lędzin, I wicemistrz to Grzegorz Jeleń z Chełmu Śl., a II wicemistrz Małgorzata
Biełka z Lędzin. Najlepszymi
trzecioklasistami zostali: Zygmunt
Zięba z Międzyrzecza, I wicemistrzem Jakub Zawadzki z Chełmu
Śl., II wicemistrzem Natalia Weidemann z Imielina.
Konkurs zorganizowały Szkoła
Podstawowa w Imielinie i Biblioteka Miejska. (bm)

Zapisy na „Wakacje w Mieście”

W

tym roku, inaczej niż
w poprzednich latach,
udział dzieci i młodzieży w letnim wypoczynku organizowanym przez Urząd Miasta Imielin
związany jest z wcześniejszymi
zapisami, które potrwają od 16
maja do 17 czerwca br.
„Wakacje w Mieście” odbędą
się od 4 do 15 lipca (od poniedziałku do piątku) w godzinach
od 9:00 do 13:00 w: budynku

Gimnazjum im. Powstańców
Śląskich, Hali WidowiskowoSportowej i na placu zabaw
przy Przedszkolu Miejskim (z
wyjątkiem dni wyjazdowych baseny, wycieczki).
Warunkiem uczestnictwa
dziecka w „Wakacjach” jest
osobiste zapisanie uczestnika
w Referacie Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu
Miasta Imielin (pokój 36) w

godzinach pracy Urzędu Miasta i złożenie wypełnionej
KARTY INFORMACYJNEJ
DZIECKA 2016 (KID 2016).
Kartę można pobrać ze strony internetowej miasta Imielin (www.imielin.pl zakładka
„Ważne”) lub bezpośrednio w
Referacie. W tej samej zakładce znajdują się: Regulamin
„Wakacji w Mieście” i Regulamin Uczestnika. (zz)
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rawie trzygodzinne spotkanie
z Jarosławem Kretem, znanym szerzej z tego, że w telewizji
przedstawia prognozę pogody, a
mniej z tego, że jest autorem książek podróżniczych, było niezwykłym wydarzeniem.
Zaczęło się od… prognozy na
weekend (14-15 maja): Będzie
chłodny i pochmurny – zapowiedział podróżnik i oznajmił, że
następnego dnia po spotkaniu wybiera się do Ziemi Świętej, by kończyć swą kolejną książkę. Potem
zaprezentował mnóstwo zdjęć.
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Historia po 70 latach
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zyli o Matce Boskiej
Szkaplerznej, którą dała
mama i „nieśmiertelniku”,
który nie był potrzebny.
Paweł Roczyński z Imielina
18 kwietnia świętował swoje 90 urodziny. Urodził się w
1926 roku, jest jednym z tych
ludzi, którzy w swoim długim
życiu wiele przeżyli. W wieku
17 lat musiał opuścić dom rodzinny w Imielinie i wyruszyć
na wojnę. Tamte lata powoli
jednak zacierają się w pamięci,
a może też i nie chce za wiele
pamiętać.
Na wojenną wyprawę w nieznane mama, wraz z błogosławieństwem na drogę dała mu
Matkę Boską Szkaplerzną - patronkę imielińskiej parafii, by
strzegła go od zła wojny. Gdy
bywało trudno, a na wojnie
zdarzało się to często, chwytał
za szkaplerzyk i modlił się, żeby przeżyć i wrócić do domu.
Los go nie oszczędzał. Został
wysłany do Włoch, a stamtąd
do Francji. W mieście Ancona
trafił do armii gen. Andersa
– służył pod dowództwem majora Kozakiewicza w II Warszawskim Batalionie Łączności. Potem statkiem odpłynął
do Wielkiej Brytanii, gdzie
przebywał do 1946 roku. Z wojennej tułaczki wrócił promem
do Gdańska, a potem pociągiem do domu.
Walka w polskich siłach
zbrojnych pod dowództwem
brytyjskim
zaowocowała
dwoma medalami: Gwiazdą
Włoch i Gwiazdą 1939-45. Te
odznaczenia należało odebrać
w Ambasadzie Brytyjskiej.
Jednak pan Paweł tego nie
zrobił. Był szczęśliwy, że powrócił cały i zdrowy do domu
i do rodziny, a zdarzyło się to
akurat w parafialny odpust ku
czci Matki Bożej Szkaplerznej.
„Nieśmiertelnik”, inaczej identyfikator, ma do tej pory w rodzinnych pamiątkach. Idący na
front dostawali je wraz z wypisanym imieniem, nazwiskiem,
datą urodzenia i nazwą miejscowości, z której pochodzą.
Była też na nich informacja,
czy jest osobą wierzącą i jakiego wyznania (w razie śmierci i
pochówku).
Pan Paweł do czasów wojennych nie chce wracać, stara się
wymazać z pamięci te chwile,
gdy jego życie było zagrożone

Dawne czasy woli wspominać
żołnierskimi i śląskimi piosenkami, a głos ma jeszcze dobry
i śpiewać też lubi, czego dał
dowód na swoich urodzinach
zachęcając gości do wspólnego
śpiewania.
Paweł Roczyński i jego żona
Emilia wychowali dwie córki
i syna. Ma siedmioro wnuków
i ośmioro prawnuków. Jest zatem szczęśliwym dziadkiem i
pradziadkiem, ma kochającą i
opiekuńczą rodzinę, która mu
pomaga i go wspiera.
Z okazji 90. urodzin jubilata odwiedził burmistrz Jan
Chwiędacz i radna Bernadeta
Ficek przekazując w imieniu
mieszkańców wraz z kwiatami
i koszem podarunków najlepsze
życzenia. (da)
Z okazji jubileuszu Pawła Roczyńskiego odwiedzili Bernadeta Ficek i Jan Chwiędacz.

i wiedział, że idzie na śmierć to
odmawiał „zdrowaśki”.
Dalsze jego życie było pracowite, ale szczęśliwe: założył
rodzinę, wraz z żoną wychowywał dzieci. Ciężko pracował na
kopalni Wesoła, a przychodząc
do domu po „szychcie” jeszcze
pomagał dzieciom, sąsiadom,
krewnym.
O brytyjskich medalach zapomniał. Jednak wojenna historia
miała dalszy ciąg po 70 latach.
Wnuczka Katarzyna słysząc
opowieści dziadka o wojnie i o

przyznanych medalach, których
nie odebrał, postanowiła napisać
o tym do Ambasady Brytyjskiej.
Jakież było zdziwienie rodziny,
gdy okazało się, że pan Roczyński, choć minęło tyle lat, może
medale otrzymać. Każdy, kto ma
odpowiednie dokumenty, może
się o swoje medale upominać.
Medale dla pana Pawła są już w
drodze do Imielina.
Solenizant nie spodziewał się
jeszcze jednego odznaczenia
- też bardzo ważnego: odznaczenia od brytyjskiej królowej

Jubileusz 75 urodzin

Angielski Medal Weterana.

Elżbiety II dla walczących pod
dowództwem brytyjskim. Jest
to Odznaczenie Weterana, które
właśnie w tych dniach (jakby
specjalnie na urodziny) nadeszło
na ręce pana Pawła. Jest bardzo
dumny z tego i szczęśliwy, bo
mało kto może się takim odznaczeniem pochwalić. A to wszystko stało się dzięki wnuczce Kasi,
która tak zadbała o dziadka.
- Najważniejsze – mówi pan
Paweł – że nadal żyję w otoczeniu najbliższych i czuję się
szczęśliwym
człowiekiem.

Ponad trzydzieścioro 75-latków spotkało się na uroczystej mszy św. w kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie. Była to wspólna msza z udziałem solenizantów, którzy już ukończyli 75 lat i tych, którzy jeszcze będą świętować do końca roku. Uczestniczyły w niej również ich rodziny, krewni, znajomi. Mszę dla solenizantów odprawił proboszcz, ks. Eugeniusz Mura i gościnnie ks. dr Andrzej Uciecha. (da)

rzybywa osób skarżących się
na różnego rodzaju uczulenia. Załzawione oczy, wodnisty
katar, uciążliwe kichanie może
skutecznie popsuć samopoczucie
i obniżyć jakość funkcjonowania na co dzień. Pomimo tego że
sama alergia nie jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia,
to zwiększa ona ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej i
wstrząsu anafilaktycznego, które
mogą doprowadzić do śmierci.
- Ten problem narasta. Liczba
osób zagrożonych anafilaksją
zwiększa się z roku na rok – wyjaśnia lekarz alergolog Michał
Pudełko, który wraz z alergologiem Justyną Pudełko prowadzi
w Imielinie przy ul. Drzymały
55 poradnię alergologiczną.
– Anafilaksję rozpoznaje się na
podstawie wystąpienia gwałtownej reakcji widocznej np.
na skórze w postaci pokrzywki, duszności, biegunki, bólów
brzucha, spadku ciśnienia tętniczego, a nawet utraty przytomności. Nieleczona anafilaksja

może doprowadzić do zgonu.
U dzieci anafilaksję najczęściej
wywołuje alergia na pokarmy
(mleko, białko jaja kurzego), a
dorosłych leki, jady owadów,
a z pokarmów orzechy, owoce
morza i ryby - dodaje lekarz.
Wnikliwa obserwacja objawów, ich związek z dietą czy
okresem pylenia roślin w połączeniu z wynikami testów
alergicznych pozwala w większości przypadków na ustalenie rozpoznania i zastosowania
odpowiedniego leczenia oraz
profilaktyki i posiadania zestawu przeciwwstrząsowego w
tym przede wszystkim adrenaliny do samodzielnego podania. Szczegółową diagnostykę
można wykonać w Imielinie w
Poradni Alergologicznej.
Powszechność alergii i niebezpieczeństwa z nią związane
są powodem, dla których przeprowadza się Ogólnopolskie
Tygodnie Edukacji. Ostatni z
nich odbył się w kwietniu br. w
imielińskiej Poradni. (zz)

Pociągi pomkną 100 km/h
Prędkość co najmniej 100 km
na godzinę będą mogły osiągać pociągi na trasie Oświęcim
- Katowice. Stanie się to dzięki
remontowi linii kolejowej przebiegającej przez Imielin, który
ma zostać wykonany do końca
listopada br. na odcinku od Bierunia Nowego do Brzezinki.
Prace polegać będą na przebudowie nawierzchni kolejowej,
odbudowie rowów bocznych,
wymianie rozjazdów, oczyszcze-

niu podsypki czy rewitalizacji
obiektów inżynieryjnych. Przebudowie ulegną również perony
na stacjach Chełm Śl., Imielin i
Mysłowice Kosztowy.
Do przetargu na roboty ogłoszonego przez PKP Polskie Linie
Kolejowe stanęło 18 firm, a najniższą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w
Krakowie, które jest w stanie je
wykonać za 28,4 mln zł. (zz)

OD BIOŁEGO COŚ DOBREGO

Boczek na słodko-kwaśno
Kochany maj to czas, kiedy
każdy szanujący się posiadacz
ogródka kosi trawę, przygotowuje meble ogrodowe, zaprasza rodzinę, znajomych i sąsiadów na grilla.
Dookoła roznosi się zapach
grillowanych kiełbas, karczku,
szaszłyków - rozkosz do podniebienia. Ale z tego wszystkiego
najważniejsza jest atmosfera tych
spotkań - wesołych i rozluźniających od stałej gonitwy za uciekającym czasem. Do tego polecam
boczek na słodko-kwaśno.
Składniki:
1,5 kg surowego boczku,
słoik sosu słodko-kwaśnego
do ryżu,

łyżeczkę sosu sojowego,
łyżeczkę papryki słodkiej,
łyżeczkę miodu,
2 zgniecione ząbki czosnku,
1/2 łyżeczki soli,
1/2 łyżeczki pieprzu.
Przygotowanie
Boczek pokroić na plastry
o grubości 1 cm. Wszystkie
składniki wymieszać. Dokładnie obtoczyć boczek w marynacie. Wstawić do lodówki na noc.
Piec do zrumienienia. Pasuje
do wszelkiego dodatku: musztardy, keczupu na pikantnie i
łagodnie. Najlepiej podawać z
pieczonym chlebem i dobrym
czerwonym winem.
Pozdrawiam KUBA

SOKOLNIA

Ewa Uryga i Darek Ziółek „Brand New Me”
15 maja (niedziela) godz. 18.00

Ewa Uryga nagrała siedem autorskich płyt z czego dwie powstały w Nowym Jorku z udziałem znakomitych amerykańskich muzyków. Wielokrotnie była zapraszana do wspólnych projektów muzycznych.
Dysponuje fantastycznym głosem, a szczególnym jej atutem jest siła interpretacji, wrodzona muzykalność,
ciepła atmosfera jaką stwarza, bardzo dobry kontakt ze słuchaczami. W Imielinie Ewa Uryga wystąpi w towarzystwie wybitnego gitarzysty basowego i pianisty, a właściwie człowieka-orkiestry – Dariusza Ziółka.
W programie koncertu usłyszymy utwory z najnowszego singla artystki pt. „Brand New Me” oraz znane
standardy muzyki soulowej z repertuaru takich wykonawców jak Natalie Cool, Stevie Wonder, Whitney
Houston. Na koncert obowiązują wejściówki w cenie 10 zł.

„Sobótka na Kopcu”
16 maja godz. 17.00

W drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego, czyli w tzw. Zielone Świątki na Kopcu Wolności przy
ul. Wyzwolenia odbędzie się tradycyjny festyn rodzinny pt. „Sobótka na Kopcu”. Prastary, wywodzący
się jeszcze z czasów pogańskich zwyczaj palenia ognisk w ten dzień powoli zanika, ale w Imielinie jest
ciągle żywy, do czego przyczynia się ta właśnie plenerowa impreza. Uroczystość jak zwykle rozpocznie
się krótkim nabożeństwem ok. godz. 17.30, po czym nastąpi powitanie przez władze miasta oraz występy
dzieci imielińskich placówek oświatowych oraz UKS Imielin Energia. Około godz. 19.00 przewidziany jest
koncert Imielińskiej Orkiestry Dętej, a po nim na scenie pojawi się gwiazda wieczoru, czyli specjalizujący
się w muzyce śląskiej zespół Kamraty.
Grupa powstała w 1999 roku z inicjatywy Ryszarda Piszczeloka. Przez minione 16 lat zespół dał setki
koncertów w różnych miastach i mniejszych miejscowościach nie tylko Śląska, ale całego kraju. Występował też dwukrotnie w USA (Chicago) oraz w Budapeszcie, nagrał 8 płyt, jest częstym gościem TV Silesia i
regionalnych rozgłośni radiowych. Występuje w składzie: Agnieszka Jabłonka – wokal, skrzypce, Ryszard
Piszczelok – gitara, Marek Pieczka – trąbka, saksofon, Agnieszka Sus – wokal, organy, klarnet, Sandra
Loska – klarnet, saksofon. W przerwie występu Kamratów ok. godz. 20.30 nastąpi rozpalenie ogniska.

XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Odnalezionej „Natalia Duo”
22 maja (niedziela) godz. 18.00

Festiwal Muzyki Odnalezionej to impreza organizowana od ponad 20 lat przez współpracującą z Sokolnią tarnowską agencję INTER-ART. Patronat nad XXIII edycją sprawują: Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz austriacki i włoski instytut kultury. Festiwal odbywa się co roku w maju w kilkunastu
miastach południowej Polski – m.in. w Tarnowie, Nowym Sączu, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Raciborzu oraz w… Imielinie. Nazwa wywodzi się stąd, że jest on poświęcony przede wszystkim mało, albo
wcale nieznanym utworom, często niedawno odnalezionym w różnego rodzaju archiwach. W tym roku
w Imielinie wystąpi śpiewający duet bandur (narodowy ukraiński instrument muzyczny) „Natalia Duo”.
Grają w nim i śpiewają dwie Natalie: Natalya Chumak i Natalya Hamar. Obie ukończyły z wyróżnieniem
Akademię Muzyczną we Lwowie w klasie bandury i śpiewu. Są laureatkami licznych konkursów muzycznych na Ukrainie, Słowacji i w Czechach. W repertuarze mają m.in. popularne pieśni i dumki, ale także
transkrypcje dzieł takich kompozytorów jak Schubert, Bizet czy Offenbach. Wstęp wolny.

Damian Holecki „Mamo, dla Ciebie jestem”
29 maja (niedziela) godz. 18.00

Damiana Holeckiego nie trzeba imielińskiej publiczności bliżej przedstawiać. Pochodzący z MysłowicSłupnej artysta ma tu spore grono wielbicieli, a zwłaszcza wielbicielek, które z pewnością na jego koncert
przyjdą, chociaż pan Damian gości w Sokolni już po raz trzeci.
Przypomnijmy, że artysta studiował na wydziałach: Wokalno-Aktorskim oraz Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowickiej Akademii Muzycznej. Jest przede wszystkim piosenkarzem, ale także pianistą, kompozytorem i aranżerem, czasami autorem tekstów. Nagrał kilkanaście płyt, z których dwie osiągnęły status
złotej. Koncertuje w całej Polsce, jednak szczególnie związany jest ze Śląskiem, często występuje w regionalnych rozgłośniach radiowych i TV Silesia. Od 2014 roku jest producentem, scenarzystą i gospodarzem
programu rozrywkowego Muzyczny Kącik Damiana Holeckiego (emitowanego na antenie telewizji TVS)
oraz programu radiowego pod tym samym tytułem. Koncert w Imielinie zaplanowany kilka dni po Dniu
Matki (26.05). Stąd też jego tytuł – „Mamo, dla Ciebie jestem” i proponowany repertuar, który będzie się
opierał na piosenkach z wydanej w 2014 roku płyty Damiana Holeckiego zatytułowanej „Mamo, dla Ciebie
jestem”. Obowiązują wejściówki w cenie 10 złotych dostępne w placówkach MCK od 16 maja.

Festyn na farskich ogrodach
5 czerwca (niedziela) godz. 15.00

Na „farskich ogrodach” przy kościele parafialnym odbędzie się kolejny rodzinny festyn dla mieszkańców
Imielina w ramach programu profilaktycznego „Postaw na Rodzinę” – tym razem pod hasłem „Poznajmy
się lepiej”. Wśród licznych atrakcji jak zwykle loteria z cennymi nagrodami, farski wuszt, swojskie wypieki
i in. Program artystyczny rozpocznie się o godz. 15.00 spektaklem dla najmłodszych pt. „Bajkowy świat
Smerfów”. Po mszy św. ok. godz. 17.00 wystąpią m.in. zespół Faradajs oraz gwiazda wieczoru – znany z
TVS Jacek Kierok z zespołem. Cały dochód z imprezy jak zwykle przeznaczony będzie na zorganizowanie
letniego wypoczynku dla dzieci z mniej zamożnych rodzin. (mck)
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Witamy we wspólnocie

Dzieci ochrzczone 9 kwietnia
w imielińskim kościele

Dziesiąte zawody

W

tym roku już po raz dziesiąty odbyły się powiatowe otwarte zawody modeli RC o puchar burmistrza
Imielina. 23 kwietnia do rywalizacji na
boisku Pogoni stanęło 33 zawodników
z powiatu bieruńsko-lędzińskiego, którzy startowali w kategoriach wiekowych.
Na finał zawodów wzniósł się w górę
ogromny, błękitny balon przygotowany
staraniem uczestników.
Opiekunem imprezy zorganizowanej
przez powiatowy LOK, był Andrzej
Malorny, a sędziowali: Marek Lizak,
Adrian Kuc, Janusz Musik i Wojciech
Mrozek.

Nagrodzeni w poszczególnych kategoriach:
Szkoła podstawowa klasy 1-3: I – Szymon Boroń, II – Konrad Biedermann,
III – Witold Świątek.
Klasy 4-6: I – Rafał Drozdek, II – Patryk Nowak, III – Jerzy Bieniek.
Gimnazja: I – Paweł Jochemczyk,
II – Kacper Mrozek, III – Grzegorz Bieniek.
Kategoria „open”: I – Kacper Mrozek, II – Dawid Jochymek, III – Mateusz Szymański.
Nagrody wraz z organizatorami wręczył burmistrz Jan Chwiędacz i dyrektor MOK Jadwiga Mikunda. (da)

Antoni Piotr Dziadek
syn Sławomira i Patrycji
chrzestni: Krzysztof Potocki i Karolina Kusa

W intencji strażaków
Artur Tomasz Kasperczyk
syn Tomasza i Elżbiety
chrzestni: Marek Stolorz i Magdalena Derra

Imielińscy strażacy 3 maja świętowanie rozpoczęli w kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej. Uroczysta msza z ich
udziałem odprawiona została w intencji
obecnych i zmarłych druhów OSP, ich ro-

dzin i bliskich. Po mszy strażacy zebrali
się w remizie przy stole na wspólnym
świętowaniu. Na tę uroczystość zaprosili
również burmistrza Jana Chwiędacza i
kapłanów imielińskiej parafii. (da)

Drugiego dnia zmagań wyścig ze
startu wspólnego przyniósł także pozytywne wyniki. Wszyscy juniorzy
młodsi znaleźli się w pierwszej dziesiątce.
4 miejsce zajął Przemysław Młotkiewicz, 6 miejsce Robert Rzepka, 8 miejsce Jan Szary oraz 10 miejsce Adrian
Sitko. W kategorii juniorek młodszych

uczestnicząca w pięciosobowej ucieczce Karolina Honc zajęła ostatecznie
4 miejsce, a Monika Piekorz, która
zmagała się z defektem klamkomanetki, uniemożliwiającym jej zmianę
przełożeń, 7 miejsce.
Justyna Kaczkowska w kategorii kobiet open zajęła ponownie 2 miejsce.
(uks)

Nicola Justyna Sier
córka Zbigniewa i Weroniki
chrzestni: Sebastian Piekarz i Izabela Lipicka
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U

czniowski Kolarski Klub Sportowy
Imielin Team może pochwalić się
bardzo udanym występem zawodników
w pierwszym wyścigu serii Pucharu Polski, który odbył się w 23 i 24 kwietnia w
Zamościu.
Podczas pierwszego dnia została rozegrana jazda indywidualna na czas,
w której drugie miejsce wywalczyła

Justyna Kaczkowska w kategorii kobiet open. W kategorii juniorek młodszych Karolina Honc zajęła 5 miejsce,
Monika Piekorz była 7. W kategorii
juniorów młodszych najlepiej pojechał
Jan Szary uzyskując 10. czas, 14 miejsce zajął Przemysław Młotkiewicz,
15 miejsce Adrian Sitko i 20 Robert
Rzepka.

