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Ferie w Imielinie
Koncert
w szkole

Baloniki na drożdżach
- Do szklanej kolby wsypujemy odrobinę drożdży, dwie
łyżeczki cukru i wlewamy
ciepłą wodę – objaśnia prowadząca zajęcia Marta Dzien-

gielewska z współpracującej z
Uniwersytetem Śląskim firmy
„Doświadczalnia” - mieszamy,
aż się rozpuści. Wszystkie te
czynności uczestnicy zabawy
wykonują samodzielnie. Na
wylot kolby nałożony zostaje
balonik, który najpierw zwisa
bezwładnie. Pod koniec zajęć
nabierze okrągłych kształtów
i zwiększy swoją objętość, tak
jakby ktoś nadmuchał go powietrzem. Potem jest zabawa w
przelewanie różnokolorowych
substancji, które w kolejnych
naczyniach zmieniają swoje
barwy. Uczestnicy zgadują,
jaki będzie kolejny kolor cieczy, w której pomiesza się dwie
inne. Dzieci zgadują smaki soków owocowych.
Jajko w kolbie
Najwięcej emocji podczas
pierwszotygodniowych zajęć
w Sokolni wzbudzają jednak
dwa ostatnie eksperymenty. Do
pierwszego trzeba obrać z łupiny ugotowane na twardo jajko.
Prowadząca ustawia je na wylocie kolby. Jajko jest zdecydowanie większe od otworu, przez
który ma dostać się do środka.
- Zmieści się, bo jest śliskie
– wymyśla rozwiązanie jedno
z dzieci. - Skupiamy się, trzymamy kciuki, żeby się udało
- prowadząca buduje napięcie,
a jednocześnie ogrzewa powietrze w kolbie i po chwili jajko
„robiąc” głośne chlup wpada
do środka. Po eksperymencie

Rozdano
Złote Karty
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objaśnia, dlaczego tak się stało.
– Jak je pani teraz wyciągnie?
– pyta przytomnie chłopiec z
końca sali, oczekując zapewne
kolejnej „magicznej sztuczki”.
Niestety jajko trzeba prozaicznie pokroić na części i wyciągnąć po kawałku.
W kolejnym eksperymencie
oprócz drożdży bierze udział
woda utleniona i płyn do naczyń.
Gdy się je połączy… Uczestnicy
odliczają 10, 9, 8… a po chwili
głośne „łoooo” i pisk towarzyszą temu, co się dzieje na stole.
Chemiczne ciasto pęcznieje,
rośnie i nie tylko wylewa się z
naczynia, ale wypełnia tacę, na
której stoi. Piana jest gorąca, co
sprawdza pod okiem prowadzącej jedno z dzieci.
Na pytanie prowadzącej
„kto przyjdzie w przyszłym

tygodniu?” podnosi się las rąk.
Uczestnicy dostają jeszcze plakietki „Młody Naukowiec” i
przepisy na eksperymenty, które mogą samodzielnie wykonywać w domu.
Tor przeszkód
Podczas gdy w jednej sali
trwają pokazy chemiczne, inna grupa dzieci bierze udział
w zabawach organizowanych
przez harcerzy. Przyglądamy
się jednej z nich: dwie dziewczynki mają zawiązane oczy,
do ręki dostają kije, które mają
im pomóc rozpoznać drogę i
otrzymują polecenie, by poruszać się do przodu. Gdy omijając przeszkody, docierają do
celu, muszą jeszcze rozpoznać
smaki owoców. Nad bezpieDokończenie na str. 4

Świętowali
przedszkolacy
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o co mamy dwoje oczu, jak
umieścić jajko w butelce, a
jak upiec chemiczne ciasto, jak
powstają fajerwerki, dlaczego
trzeba jeść owoce i warzywa
– na te i wiele innych często
frapujących pytań znaleźli odpowiedź uczestnicy zajęć zorganizowanych przez Miejskie
Centrum Kultury.
Tak bogatego programu zajęć podczas ferii jeszcze w
Imielinie nie było. Przez dwa
tygodnie w Sokolni i miejskiej
bibliotece zjawiała się niemal
setka uczniów. Brali udział
w warsztatach ceramicznych,
fizycznych, chemicznych, biologicznych, tanecznych, czy
kulinarnych. Miłośników gry
na gitarze szkolił Grzegorz
Kapołka, wirtuoz tego instrumentu. Były zajęcia na symulatorach, aerobik, przedstawienia teatralne. W hali sportowej
dziewczynki ćwiczyły gimnastykę artystyczną. Po południu
dla wszystkich były zajęcia
taneczne – hiphop i breakedance, ze sztuk walki, badminton,
warsztaty tenisowe i zajęcia
rekreacyjne. Przy szkole podstawowej czynne było lodowisko – tak jak przed rokiem ze
sztuczną nawierzchnią.

Mają dopiero
(już) 30 lat
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Nasze sprawy
KRONIKA STRAŻACKA
11 stycznia strażacy zostali wezwani do wypadku samochodowego na ul. Imielińskiej, w którym zginął 22-letni mężczyzna, a 35-letnia kobieta została ciężko ranna. Według wstępnych
ustaleń kierujący renault kangoo zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył czołowo w opla sstrę, który po kolizji dachował i
wpadł do rowu.
11 stycznia na ul. Niemcewicza strażacy usuwali drzewo powalone przez wichurę na budynek gospodarczy.
12 stycznia na ul. Kusocińskiego strażacy usuwali drzewo powalone na jezdnię.
1 lutego strażacy otrzymali zgłoszenie o zatruciu się tlenkiem
węgla w domu na ul. Wandy siedmioosobowej rodziny (w tym
dwójki dzieci). Na miejsce zostały wysłane wozy OSP Imielin,
PSP Tychy oraz pogotowia ratunkowego. Okazało się, że najbardziej poszkodowany 64-letni mężczyzna musi w trybie pilnym znaleźć się w komorze tlenowej. Został wezwany helikopter. Działania strażaków polegały na pomiarze stężeniu tlenku
węgla, przewietrzeniu domu oraz zabezpieczeniu lądowiska dla
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. (osp)

KRONIKA POLICYJNA
13 stycznia na ul. Imielińskiej skradziono na tzw. wyrwę
portfel z dowodem osobistym i 20 zł.
14 stycznia włamano się do domu w trakcie budowy na ul.
Wyzwolenia, skąd skradziono 3 okna dachowe, elementy montażowe i sprzęt budowlany. Wartość strat 5300 zł.
13 stycznia na ul. Imielińskiej policjanci zatrzymali mężczyznę, który przywłaszczył portfel, w którym znajdowało się 500
zł, dokumenty i karta bankomatowa.
23 stycznia na ul. Brata Alberta policjanci zatrzymali 63-letniego mieszkańca Imielina, który kierował rowerem będąc w
stanie nietrzeźwości. Wynik badania 0,71 mg/l. Mężczyzna nie
stosował się do sądowego zakazu prowadzenia rowerów.
31 stycznia na ul. Nowozachęty policjanci zatrzymali 38-letniego mieszkańca Imielina, który kierował motorowerem w stanie nietrzeźwości. Wynik badania 1,48 mg/l.
1 lutego na ul. Karola Miarki policjanci zatrzymali 59-letniego mieszkańca Imielina, który kierował rowerem w stanie nietrzeźwości. Wynik badania 1,28 mg/l.
4 lutego z domu jednorodzinnego przy ul. Cichej skradziono
500 euro.
4 lutego włamano się do domu jednorodzinnego przy ul. Wandy, skąd skradziono 200 złotych, 300 euro, złotą biżuterię i monety okolicznościowe. Straty wyniosły 16068 zł. (kpp)

SZANOWNI MIESZKAŃCY OKRĘGU 7
Serdecznie zapraszam Państwa w dniu 20 lutego br. t.j. w piątek o godz.18:30 na spotkanie do Sali Konferencyjnej Biblioteki
Miejskiej w Imielinie.
Radna Maria Biskupska
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2 marca (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta w godz. 1600
– 1700 dyżurują radni: Maria Biskupska, Tomasz Kaiser i Tomasz Olszewski.
Uwaga: radni oczekują na mieszkańców z terenu całego miasta.
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

Różnice między odszkodowaniem
a zadośćuczynieniem

D

ość powszechnie w życiu
codziennym zamiennie
używa się terminów „zadośćuczynienie” i „odszkodowanie”.
W praktyce różnice między
nimi są znaczne, a ich nieznajomość może pozbawić nas sporej
części rekompensaty pieniężnej
od sprawcy szkody lub likwidatora szkody, jakim jest ubezpieczyciel. O odszkodowaniu możemy mówić w przypadku, gdy
poniesiona szkoda ma charakter
materialny i można ją wycenić.
Uszkodzone drzwi w samochodzie, wybita szyba w oknie czy
złamana ręka to szkody, które
można przeliczyć na pieniądze.
W zasadzie wszystko jest mierzalne. Są jednak rożne metody wyliczania Odszkodowania,
ale mają wspólny mianownik.
Dana metoda stanowi swoisty
miernik wysokości odszkodowania pieniężnego za szkodę.
Jakie są to metody? W zależności od rodzaju szkody wypracowano sposób, który pozwala
wyliczyć szkodę. Przykładowo,
mieliśmy nieudane wakacje?
Biuro podróży zobowiązało się
zapewnić nam atrakcyjny wypoczynek. Miała być klimatyzacja
w pokoju, ale na miejscu okazało
się, że jej nie ma. Miał być pokój
z widokiem na morze, a tu mamy
widok na sąsiedni hotel. Jesteśmy
rozczarowani poziomem obsługi,
jedzeniem czy standardem pokojów hotelowych. Możemy na
to wszystko ponarzekać, ale też
możemy nasze roszczenia kierować do biura podróży i domagać
się odszkodowania. Jak można
wyliczyć takie odszkodowanie?
Najczęściej służy ku temu tabela
frankfurcka. Jest to dokument
bez oficjalnej mocy prawnej,
który powstał na zlecenie Izby
Cywilnej Sądu Krajowego w
Niemczech. W Polsce stosowana
jest od 2003 roku i stanowi jako
prawo zwyczajowe podstawę do
rozstrzygania sporów między
biurami podróży a klientami. W

tabeli przyjęto procentowe obniżenie ceny za wyszczególnione
nieprawidłowości w stosunku
do umowy podpisanej z biurem
podróży o świadczenie usług turystycznych.
Jak z kolei wyliczyć odszkodowanie za złamaną rękę? Miernikiem są tu wszelkie koszty, jakie
ponieśliśmy, aby powrócić do
zdrowia oraz utracone korzyści,
których nie odnieśliśmy przez to,
że mieliśmy złamaną rękę. W tej
sytuacji należy pamiętać o dokładnej dokumentacji wszelkich
poniesionych kosztów. Dotyczy
to zarówno płatnych konsultacji
medycznych, zabiegów i leków,
kosztów podróży jak i kosztów
opieki. Jeśli więc złamanie ręki
nie jesteśmy w stanie świadczyć
pracy przez okres rekonwalescencji, to mamy prawo ubiegać
się o odszkodowanie z tytułu
utraconych zarobków.
W odróżnieniu od odszkodowania, zadośćuczynienie może
zostać przyznane w przypadku
tzw. krzywdy, czyli szkody o charakterze niematerialnym takim
jak cierpienie fizyczne, bolesność
zabiegów, dokonywane operacje, stopień trwałego uszczerbku
na zdrowiu wyrażający się w
kalectwie, oszpeceniu, ograniczeniach ruchowych, ograniczeniach wykonywania czynności
życia codziennego itp.
Przepisy kodeksu cywilnego
nie zawierają żadnych kryteriów, jakimi należy kierować się
przy wyliczaniu (miarkowaniu)
wysokości
zadośćuczynienia
- wytycznych w tym zakresie
należy poszukiwać w orzecznictwie sądów powszechnych,
szczególnie Sądu Najwyższego.
Niestety praktyka likwidacyjna
zakładów ubezpieczeń odbiega czasami w sposób rażący od
nakreślonego sposobu ustalenia
zadośćuczynienia przez orzecznictwo sądowe, ograniczając
się wyłącznie do bazowania na
stopniu trwałego uszczerbku na

Dla niepełnosprawnych
Na styczniowej sesji Rady
Miasta radni jednomyślnie
zdecydowali o przeznaczeniu
60 tys. zł na rzecz niepełnosprawnych z Imielina. Ponieważ pomoc niepełnosprawnym
jest zadaniem własnym powia-

tu, dlatego pieniądze trafią do
nich za pośrednictwem starostwa powiatowego w Bieruniu.
W ubiegłym roku pomoc wyniosła 50 tys. zł. Imielin w tej
formie wspiera niepełnosprawnych od 6 lat. (zz)

zdrowiu poszkodowanego, mnożonego przez określoną kwotę z
pominięciem innych wskazanych
przez orzecznictwo czynników.
Przykładowo taką praktykę negatywnie ocenił Sąd Apelacyjny
w Katowicach, gdzie w wyroku z
18 lutego 1998 r. stwierdził, między innymi, że posługiwanie się
jedynie tabelami procentowego
uszczerbku na zdrowiu i stawkami za każdy procent trwałego
uszczerbku dla rozstrzygnięcia
zasadności roszczenia o zadośćuczynienie i jego wysokość, znajduje jedynie orientacyjne zastosowanie i nie wyczerpuje oceny
całości sprawy.
Sędzia Sądu Najwyższego
Gerard Bieniek interesujący się
szczególnie prawem ubezpieczeń gospodarczych w jednym
z komentarzy prasowych stwierdził, że „w sądzie nigdy nie stosowano stawek jak w PZU, i nigdy nie będzie się ich stosować”.
Jednocześnie przypomniał, że
sędzia ustala sumę odpowiednią i musi brać pod uwagę wiele czynników. Dlatego warto
wnosić pisemne odwołania od
proponowanych przez ubezpieczycieli sum odszkodowania i
zadośćuczynienia, gdyż zazwyczaj są one zaniżone.
Ustalanie odszkodowania i
zadośćuczynienia nie może być
mechanicznym (matematycznym) wyliczeniem, a powinno
być każdorazowo rozpatrywane w sposób indywidualny z
uwzględnieniem rozmiaru cierpienia, czasu leczenia, wieku
poszkodowanego i innych czynników w zależności od konkretnej sprawy.
Dariusz Orzeł
Kancelaria Prawna „Adler”

Jak
wybieraliśmy

Mandat senatora w okręgu 75
w wyborach uzupełniających,
które odbyły się 8 lutego zdobył Czesław Ryszka z PiS. Najwięcej głosów uzyskał również
w Imielinie (531) i w powiecie
bieruńsko-lędzińskim. Pokonał
Michała Gramatykę i Dariusza
Dyrdę. Frekwencja w Imielinie
przekroczyła 11% i była drugą
najwyższą w powiecie (po Bojszowach), średnia w okręgu nr
75 wyniosła 7%. (zz)

Wyjątkowa Golcówka
G

olcówka urzekła mnie –
pisze jeden z internautów.
„Cóż za uczta dla oczu!! Cudo!”
– dodaje drugi. „Pięknie!!! Napatrzeć się nie można na te
wspaniałe widoki!” – zachwycony jest kolejny. Takie komentarze można odnaleźć na forum
osób, których pasją jest fotografowanie odległych miejsc.
Strona internetowa www.dalekieobserwacje.eu obfituje w
wiele zdumiewających zdjęć
dalekich widoków – najczęściej gór oddalonych nawet o sto
i więcej kilometrów. Panorama
sfotografowana z imielińskiej
Golcówki opisana została przez
autora następująco: „128 km do
Gerlacha, 127 km do Lodowego, 68 km do Diablaka (Babia
Góra), 101 km do Radhosta”
czyli panorama sięga od najdalszych szczytów słowackich Tatr
na południowym wschodzie po
góry w Czechach na południu.
- To jest miejsce cenne pod
względem przyrodniczym, widokowym i krajobrazowym.
Ma duże znaczenie przestrzenne dla miasta – ocenia burmistrz Jan Chwiędacz walory
Golcówki. I dodaje: - Od lat
prowadzimy w mieście politykę, by nie rozpraszać zabudo-

Golcówka jest regionalnym fenomenem krajobrazowym.

wy, bo to powoduje zwiększenie kosztów utrzymania, które
musi ponosić nasz budżet,
czyli wszyscy mieszkańcy. W
rejonie Golcówki jakakolwiek
zabudowa powinna być ograniczona do minimum. Wzdłuż
ul. Nowozachęty począwszy
od ul. Wandy znajduje się
parędziesiąt hektarów wolnych terenów przeznaczonych
na działalność gospodarczą.
Dlatego nie ma racjonalnego

uzasadnienia, by u podnóża
Golcówki od strony Pasieczek
powstały nowe.
Dlatego Golcówka ma być
zagospodarowana w kierunku
rekreacyjno-turystycznym
obok punktu widokowego mają
tu powstać ścieżki spacerowe i
rowerowe, a w pobliżu plenerowa siłownia. Zapisy o tego typu
przeznaczeniu Golcówki znalazły się w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

Na styczniowej sesji Rady
Miasta udzielono głosu jednemu z mieszkańców, który w rejonie Golcówki (na terenie objętym planem) kupił ziemię o
charakterze rolniczym i domagał się wydania warunków zabudowy, które pozwoliłyby mu
wykorzystać go na cele przemysłowe. Podczas głosowania
nad wspomnianym planem
zagospodarowania 9 radnych
była za przyjęciem uchwały w

tej sprawie, 3 przeciw, również
3 wstrzymało się od głosu.
Oddajmy jeszcze raz głos internautom, zapewne zamieszkałym
poza Imielinem, którzy docenili
szczególne walory wzgórza. Rafał K. pisze: „Golcówka urzekła
mnie swoim potencjałem, myślałem, że poza Hałdą Skalny
czy Hałdą Kostuchna nie ma w
okolicy miejsca z pełną ekspozycją Beskidu od Wyspowego
po Morawski, ale jak trafiłem na
Golcówkę, to mi kopara opadła.
Górka nie jest szczególnie wysoka, ale przez to, że na południe
od niej nie ma aż do Beskidu
żadnych większych wzniesień,
wrażenie wysokości i przestrzeni jest ogromne. Golcówka pod
względem rozpiętości horyzontu
pewnością przebija Dorotkę (chodzi o wzgórze Świętej Doroty w
Będzinie wznoszące się na wysokość 381 m – dop. zz), powinna
być nr 1 na mapie osób, które
chciałyby zobaczyć panoramę
Beskidu ze Śląska.” (zz)
PS. Zdjęcia panoramy z
Golcówki oraz wszystkie wypowiedzi internautów można
znaleźć na stronie: http://www.
dalekieobserwacje.eu/panorama-beskidu-z-golcowki-wimielinie/

weniowali 108 razy - i jest to
o 10 przypadków mniej niż w
mniejszym ludnościowo Chełmie Śl. Było też najmniej interwencji przy wypadkach drogowych – tylko 9, podczas gdy w
Chełmie niemal dwa razy tyle
(17), a w Bojszowach 11, natomiast w większych gminach
czyli w Bieruniu czy Lędzinach zdecydowanie więcej.
W strażackim raporcie czytamy również, że „mieszkańcy
dbają o bezpieczeństwo swoich

domostw, swój majątek, a jest
to również efekt tego, że wielu
z nich należy do naszych dziesięciu Ochotniczych Straży Pożarnych”.
W ubiegłym roku imielińska
jednostka OSP otrzymała na
zakup sprzętu 6,6 tys. zł z Krajowego Systemu Ratownictwa
Gaśniczego oraz 10 tys. zł z
Urzędu Miejskiego w Imielinie. Wzbogaciła się o sanie
lodowe, defibrylator AED oraz
sprzęt i armaturę wodną. (zz)

Foto Łukasz Tworek

Strażackie podsumowanie roku
pożarów - z 200 w 2013 r. do
230. Wzrost ten miał miejsce
w trzech gminach - aż o 70%
zwiększyła się ich liczba w
Imielinie (z 23 przypadków w
roku 2013 do 39 w roku ubiegłym), o 37% w Chełmie Śl. i
o 31% w Bieruniu. Jedynie w
Lędzinach i Bojszowach zanotowano spadki - odpowiednio
o 16% i o 65%.
Z owych 230 pożarów w
powiecie tylko 20 to pożary
średnie (głównie traw na nieużytkach, terenach zdegradowanych przez eksploatację
górniczą). „Ogień na takich
terenach, przy sprzyjających
warunkach atmosferycznych
(wiatr) rozwija się w bardzo
szybkim tempie tak, że nawet
szybka reakcja zastępów ratowniczo-gaśniczych zastaje
już je jako rozwinięte. Ważne
jest jednak, że nie były to pożary duże albo bardzo duże.
Oznacza to, że zastępy ratowniczo-gaśnicze jednostek OSP
i naszej komendy po dojeździe

do miejsca pożaru nie dopuszczały do dalszego jego rozwoju” – wyjaśniają strażacy.
Tak jak w latach ubiegłych
największą ilość pożarów traw
zanotowano w Bieruniu (na 90
pożarów 63 to pożary traw i
upraw w rolnictwie), następnie
w Lędzinach (na 58 pożarów
34 to pożary traw). W pozostałych gminach to jest: w Chełmie Śląskim na 37 pożarów 31
to pożary traw, w Imielinie na
39 pożarów 21 to pożary traw
i w Bojszowach wszystkie 6
przypadków odnotowano jako
pożary traw i upraw w rolnictwie.
Negatywnym
zjawiskiem
jest natomiast to, że w większości przyczyną pożarów są
podpalenia - na 230 pożarów
aż 176 przypadki. W Imielinie
jest podobnie – na 29 pożarów
w 16 sytuacjach było to umyślne działanie.
Ogółem w minionym roku
na terenie Imielina w różnego
rodzaju akcjach strażacy inter-

Urząd Skarbowy wielodzietnym
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach wychodząc
naprzeciw społecznym oczekiwaniom, mając na uwadze kreowanie pozytywnego wizerunku administracji podatkowej, w
ramach uczestnictwa w programie dla rodzin wielodzietnych
- Karta Dużej Rodziny (KDR)
informuje, iż dokona zwrotu
nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z ze-

znania podatkowego za 2014
r. w terminie 30 dni od daty
złożenia zeznania podatkowego rodzicom wychowującym
co najmniej troje dzieci spełniającym warunki określone
w przepisach Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 27 maja
2014 r. Preferencja ta obowiązuje pod warunkiem złożenia
zeznania podatkowego drogą
elektroniczną. (us)
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roku 2014 nastąpił w
Imielinie wzrost liczby
pożarów w stosunku do roku
poprzedniego aż 70%. Z drugiej
strony w naszym mieście zanotowano najmniej interwencji
strażaków w komunikacji drogowej oraz przypadków ratownictwa techniczno-chemicznoekologiczno-medycznego.
Dodajmy, że tych interwencji
było najmniej w liczbach bezwzględnych – to oznacza, że
mimo że Bojszowy i Chełm Śl.
w mniejsze ludnościowo, jednak tam strażacy musieli interweniować częściej.
„Ważne jest to, że w grupie
obiektów mieszkalnych na terenie całego powiatu zanotowaliśmy 38% spadek interwencji,
co świadczy o tym, że mieszkańcom żyło się bezpiecznie”
– czytamy w raporcie przygotowanym przez Państwową
Straż Pożarną w Tychach.
Gdy idzie o statystykę powiatową, to 2014 roku odnotowano 15% wzrost liczby
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Z nauką i kulturą za pan brat

Ferie w Imielinie
Dokończenie ze str. 61
czeństwem dzieci czuwa dwoje
harcerzy.
- Wcześniej byliśmy w świecie iluzji, sprawdzaliśmy czy
dzieci mają dobry wzrok, bo
oko łatwo jest oszukać. Pokazywałam, jakie sztuczki robią
iluzjoniści i wyjaśniałam, że
po to mamy dwoje oczu, by
niwelować ślepy punkt, czyli miejsce którego nie widać
– opowiada nam prowadząca
warsztaty. - Są to zajęcia, które
uczą bawiąc, pokazują w przystępny i widowiskowy sposób
świat fizyki i chemii. - Będą
jeszcze warsztaty kulinarne,
czyli jak zdrowo się odżywiać
i z suchym lodem. – Bardzo mi
się podobały zajęcia, chodziłam
na wszystkie, ale dziś były najciekawsze – powiedziała nam
czwartoklasistka Oliwia Bortel
po warsztatach chemicznych,
przyznała też, że jeden z eksperymentów widziała u koleżanki
na urodzinach.

Ciekawe ferie
Wiktoria Kozdrój i Kasia Poprawska, obie z szóstej klasy, w
drugim tygodniu brały udział
w zajęciach w bibliotece. Dowiedziały się od prowadzącej
na czym polega zdrowe odżywianie się, dlaczego trzeba jeść
warzywa i owoce, a ograniczać
słodycze i unikać fastfoodów.
Z kawałków warzyw i owoców
układały wielobarwne i smakowite bukiety. Obie uczestniczyły również we wcześniejszych
zajęciach w Sokolni. Również
na nich wrażenie zrobił eksperyment z rosnącym chemicznym ciastem. – Dobrze, że takie
zajęcia zostały zorganizowane,

dzięki nim ciekawie spędziłyśmy ferie – powiedziały.
Dziewczęca gracja i wdzięk
W sali z lustrami na pierwszym piętrze hali sportowej
podczas ferii codziennie ćwiczyły w dwóch grupach wiekowych dziewczęta. Większość w czarnych, opinających
ciało kostiumach gimnastycznych. Najmłodsze miały 4 lata,
najstarsze 13. Jak się okazuje

niej, a jak obecnie. I chcą to robić coraz lepiej, mają ambicję,
cieszą się. W domu chwalą się
tym, co potrafi robić. Widzimy,
że te zajęcia przynoszą efekty.
Gdy zainteresowanie takimi zajęciami okazało się duże
(przychodziło na nie nawet 70
dzieci) rodzice postanowili
założyć stowarzyszenie – Uczniowski Klub Sportowy Energia. Agnieszka Chmielewska
od 3 lat swoją córkę zawoziła
do Katowic na treningi gimnastyczne, gdy powstała hala, pomyślała o zorganizowaniu ich
w Imielinie, stąd inicjatywa założenia klubu, który działa od
listopada ubiegłego roku. Zwykle zajęcia odbywają się dwa
razy w tygodniu, ale w czasie
ferii dzięki dofinansowaniu
ich przez miasto odbywały się
codziennie. Dziewczynki już
mają po co przyjść do hali. A
matki oczekujące na swoje pociechy? – Chętnie też byśmy
poćwiczyły, na przykład zumbę – odpowiadają.

4 lata to najodpowiedniejszy
wiek, by zacząć swoją przygodę z baletem czy ćwiczeniami
akrobatycznymi - wyjaśniają
nam prowadzące zajęcia Angela Wolińska i Magdalena
Krawiec.
- Wszystko zaczęło się od
otwarcia hali i pokazu gimnastycznego – mówią Hanna
Rabczak i Anna Szeja, matki dziewczynek, które biorą
udział w zajęciach. - Do tej

pory nie było w Imielinie żadnych treningów dla dziewcząt,
a baletowe bardzo im odpowiadają. Jest to nie tylko sposób na
oderwanie od ekranu telewizora czy komputera – mówią
matki - ale przede wszystkim
ćwiczenia kształcące sprawność, dziewczęcą grację, wpływają na sylwetkę. Nasze córki
trenują od kilku miesięcy, a już
widzimy kolosalną różnicę w
tym, jak poruszały się wcześ-

Dumni z Imielina
Oprócz prowadzących zajęcia i harcerzy którzy im
pomagali, byli również młodzi opiekunowie. W Sokolni
spotkaliśmy w tej roli Joannę
Kokoszkę, Annę Zbytniewską
i Patrycję Pisarską. – Kiedyś
byliśmy uczestnikami takich
zajęć, potem wolontariuszami,
a teraz sami jesteśmy opiekunami – mówi pierwsza z nich.
- Wracamy do tego miejsca,
które znamy o dziecka, dobrze
się tu czujemy – tak przejawia
się nasz lokalny patriotyzm. Jesteśmy dumni z tego, że mieszkamy w Imielinie. (zz)

Kurier

luty 2015

Gwiazdkowe muzykowanie



„Zwiastuję wam radość
wielką”… pod takim tytułem przygotowany został
tegoroczny XXIV już koncert gwiazdkowy, który miał
miejsce 23 stycznia w imielińskiej szkole podstawowej.
W piątkowy wieczór obejrzeli
go darczyńcy i sponsorzy
szkoły, a także radni, władze
miasta z burmistrzem Janem
Chwiędaczem,
przewodnicząca Rady Miasta Bernadetą
Ficek, dyrektorzy placówek
oświatowych i kultury, księża.

To wspaniałe widowisko
muzyczne przeplatane było
fragmentami Ewangelii wg
św. Łukasza i św. Mateusza. W
koncercie zaprezentowali się
uczniowie indywidualnie oraz
szkolne zespoły „Koralinki” i
„Gwiazdeczki”.
Koncert powtórzono w sobotę
24 stycznia jako „Koncert na bis”
podczas Dnia Otwartego szkoły.
Do wysłuchania koncertu zaproszono mieszkańców a przede
wszystkim rodziców, których
dzieci rozpoczną naukę szkole
od września tego roku. (da)

Rozdano Złote Karty
Koncert zespołu „Beltaine”
14 lutego (sobota) godz. 18.00

Zespół „Beltaine” wystąpi z mieszkającym w Imielinie Adamem
Romańskim. Jest to jedna z bardziej oryginalnych grup polskiej
sceny folkowej. Jej główną inspiracją jest szeroko pojęta tradycja irlandzka i bretońska. Zespół powstał w 2002 r. w Katowicach. Grupa
wydała 3 albumy studyjne oraz album live. Muzykom towarzyszyć
będzie dziewczęcy zespół taneczny „Glendalough”.

„Babski comber” Bernadeta Kowalska
i Grzegorz Poloczek
1 marca (niedziela) godz. 18.00
Wyróżnienia, jakimi są Złote Karty, są jeszcze większą
zachętą do czytania, z roku na
rok takich osób wyróżnionych
przybywa. Przybywa też czytelników – jest ich 2203, którzy
w ubiegłym roku wypożyczyli
40490 książek. Obie liczby są
wyższe niż w roku 2013. Księgozbiór liczy 24776 woluminów oraz 123 audiobooki czyli
książki do czytania.
Na zakończenie imprezy bibliotekarze zaprosili gości na
poczęstunek, w kuluarach mogli
jeszcze porozmawiać o książkach. Każdy z uczestników imprezy otrzymał również upominek: piękny niebieski kubek.
Za rok 2014 uhonorowano
następujące osoby - czytelnik
dziecięcy: Bartosz Szczygieł
101 książek. Gimnazjalista:
Daria Kowalcze – 99 książek.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: Angelika Łagocka
– 101 książek. Studenci Dawid
Nowak - 146 książek. Dorośli:
Magdalena Nowrocka – 211
książek, Teresa Lakowska
– 196, Jolanta Zawadzka – 157,
Grażyna Koczur – 142, Katarzyna Sromek – 137, Ewelina
Rozmus – 127, Elżbieta Jagieło – 121, Władysława Bednorz
– 117, Justyna Nowicka – 111,
Monika Marszałek – 103, Krystyna Darska – 103, Klaudia
Jochemczyk – 101, Jolanta Gumulska – 101 książek. (da)

Sokolnia zaprasza wszystkie panie na drugi już „Babski comber”. Pierwsza impreza pod tą nazwą odbyła się w marcu ubiegłego roku i spotkała się dużym zainteresowaniem i uznaniem
przedstawicielek płci pięknej. Zabawę prowadził wtedy Andrzej
Miś z Radia Piekary wspólnie z Bernadetą Kowalską i jej zespołem. W tym roku również wystąpi Bernadeta Kowalska z przyjaciółmi, ale prowadzącym będzie Grzegorz Poloczek z kabaretu RAK. W programie oczywiście popularne śląskie przeboje,
dowcipy, wspólna zabawa i śpiew. Przewidziano również liczne
konkursy z bardzo interesującymi nagrodami.

„Shirley Valentine” Izabela Noszczyk
5 marca (czwartek) godz. 18.00

Kontynuujemy zapoczątkowany niegdyś cykl czwartkowych
komediowych monodramów w wykonaniu najwybitniejszych
artystów scen polskich. Ostatnio (w październiku 2014) gościliśmy Emilię Krakowską ze sztuką „Wakacjuszka”.
Tym razem wystąpi w Sokolni Izabela Noszczyk, znakomita aktorka teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. W jej wykonaniu zobaczymy monodram Willy’ego Russell’a pt. „Shirley Valentine”. Jest
to powieść o 42-letniej kobiecie z długoletnim stażem małżeńskim,
która w 1,5 godzinnym monologu przekształca się z kury domowej, gotującej kakao swoim prawie dorosłym dzieciom i smażącej
mężowi czwartkowe mielone, w pełną życia i energii kobietę, która
odnajduje w sobie odwagę, by zrealizować swoje marzenia. „Shirley Valentine” to słodko-gorzki dowód, że nigdy nie jest za późno
na to, żeby przynajmniej próbować odnaleźć swoją Grecję.

„Tanga dla Pań” - utwory Astora Piazzoli
8 marca (niedziela) godz. 18.00

W Dzień Kobiet zapraszamy wszystkich, ale w szczególności
piękniejszą połowę mieszkańców Imielina, na interesujący koncert. Wypełnią go artystyczne wersje argentyńskiego tanga napisane przez mistrza tego gatunku Astora Piazzolę (1921-1992).
Ten syn włoskich emigrantów stworzył oryginalny styl znany pod
nazwą „nuevo tango”. Nie są to właściwie tanga przeznaczone do
tańczenia, lecz kunsztownie stylizowana muzyka raczej do słuchania. Charakterystyczne jest dla niej nawiązanie do baroku, do
formy passacaglii, rytm bywa wyraźny, ale równocześnie ulega
zakłóceniom. Harmonia również odbiega od tradycji, częste są
nawiązania do jazzu. Wyraźnie zachowana jest natomiast charakterystyczna dla tanga atmosfera pewnej melancholii. „Nuevo tango” stanowiło tak daleko posunięte przetworzenie tanga tradycyjnego, że wielu rdzennych Argentyńczyków długo nie mogło się
pogodzić z takim sposobem potraktowania ich narodowego tańca, co nie przeszkodziło Piazzoli w zajęciu poczesnego miejsca
wśród najwybitniejszych kompozytorów Ameryki Południowej.
W Imielinie tanga Piazzoli zagra zespół w składzie: Piotr Kopiński – fortepian, Marek Andrysek – akordeon, Andrzej Konieczny – skrzypce, Marek Nosal – gitara elektryczna i Aleksander Mazanek – kontrabas.
Informacje o zasadach uczestnictwa zostaną zamieszczone na
plakatach.
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Lubi najbardziej te, które
mają tekst i obrazki. Prawie codziennie czyta jakąś książeczkę. Do biblioteki zapisali go
rok temu rodzice, bo chciał dorównać starszego bratu Jasiowi
- ośmiolatkowi, który Złotą
Kartę zdobył w ubiegłym roku.
Jedną z dorosłych czytelniczek jest Justyna Nowicka, która lubi czytać powieści, romanse, kryminały, nie przepada
tylko za „tą nowoczesną fantastyką”. Wciąga też do czytania
wnuki. Lekturą zajmuje się w
autobusie, jak musi gdzieś jechać, bo wtedy szybciej zleci
czas podróży.
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o raz dwunasty w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Imielinie uhonorowano Złotymi Kartami najwytrwalszych
czytelników. Biblioteczne trofea
rozdane zostały podczas uroczystej gali, z udziałem czytelników
oraz burmistrza Jana Chwiędacza i Bernadety Ficek, przewodniczącej RM a także radnych.
W części artystycznej wystąpiła
Agata Stolorz z zespołem.
Najmłodszym laureatem Złotej Karty został 6-letni pierwszoklasista Bartosz Szczygieł.
Nie wszystkie książki sam
przeczytał, bo pomagają mu w
tym rodzice.



z kart historii Imielina

Koniec wojny, którego nie było (2)
P

rzedwojenny
kolejarz,
Franciszek Spyra z Golcówki, uwielbiał czytać. Mawiał, że dzień bez lektury jest
dniem straconym. Jego dumą
była bogata domowa biblioteka,
zajmująca kilka regałów. Jak
zdecydowana większość zbiorów w polskiej części Górnego Śląska – była dwujęzyczna.
Zaniepokojony opowieściami o
Armii Czerwonej, tuż przed nadejściem frontu Spyra spakował
niemieckie książki do worka i
ukrył w sianie przechowywanym w stodole. Polskie książki
zostały w domu. Tym samym,
który Rosjanie spalili w czasie
walk o Golcówkę (o czym była
mowa w poprzednim odcinku
– dop. red.)
Krótko po przejściu frontu
rodzinę Spyrów, mieszkającą
tymczasowo w ocalałej stodole, odwiedzili mężczyźni z
biało-czerwonymi opaskami
na ramieniu, na których odręcznie wypisano litery „MO”.
Milicjanci dokonali rewizji.
Wychowani w tej samej wsi
komendant i Franciszek Spyra
dotąd mówili sobie po imieniu,
teraz jednak mężczyzna zażyczył sobie, by zwracać się do
niego „obywatelu komendancie”. Kiedy obywatel komendant dowiedział się o worku
pełnym niemieckich książek,
rozkazał odprowadzić gospodarza do aresztu. Stamtąd Spyra prawdopodobnie powędrowałby pieszo do obozu pracy w
Mysłowicach, gdzie trafiali podobni jemu „Niemcy” (za zdjęcie w mundurze Wehrmachtu,
za niewłaściwe nazwisko, za
niemiecki modlitewnik…) Gospodarz spokojnie wszedł do
stodoły i po chwili wrócił z
fotografią w ręku. Zrobiono ją

Linie niemieckich umocnień przeciwpancernych i przeciwpiechotnych
(biegną w kierunku północ-południe) we wschodniej części Imielina.
Mapa pochodzi z książki „Niemieckie fortyfikacje linii b2 z lat 194445 Imielin - Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń” autorstwa Dominika
Kasprzaka i Marcina Kasprzaka.

jeszcze w trakcie wojny. Widać
było wyraźnie, jak komendant
– wówczas kapo – znęcał się
nad jeńcami z imielińskiego
obozu. Milicjant natychmiast
przypomniał sobie imię dawnego kolegi: „Franeczku, oddejcie
mi to zdjęcie!” Franciszek Spyra w odpowiedzi zaprosił go do
środka i w jego obecności spalił
fotografię w piecu ze słowami:
„Nie tylko ja mam takie zdjęcia. Ale chcę, żebyś wiedział,
że jak ktoś kiedyś na ciebie do-
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Dla babci i dziadka



Babcia i dziadek to bardzo
ważne osoby w życiu każdego
dziecka, dlatego w tych szczególnych dniach przedszkolaki
z Przedszkola Miejskiego w
Imielinie również nich pamiętały. Wspólnie ze swoimi
nauczycielkami przygotowały
przedstawienia.
Przez cały tydzień licznie
przybywali do przedszkola

goście, by dzieci mogły zaprezentować im niespodzianki:
śpiewały piosenki, recytowały wiersze, tańczyły, składały
życzenia i wręczały laurki.
Niejednej babci i dziadkowi łza zakręciła się w oku.
To były wyjątkowe dni pełne
uśmiechu, radości i dumy, które ukazały, jak ważne są takie
spotkania. (rp)

niesie, to nie będę to ja”.
Wspomniane rewizje, dokonywane pod pretekstem poszukiwania i niszczenia „wrogiej niemczyzny na polskim
Śląsku”, często miały inny cel
– wyszukanie i zarekwirowanie wszelkich cennych rzeczy,
które z różnych względów mogły być przydatne dla władzy
ludowej. Czas wkroczenia Armii Czerwonej i tworzenia się
nowego ustroju to także czas

sąsiedzkich porachunków, rabunków i przywłaszczeń. Odbywały się pod płaszczykiem
„zabezpieczenia mienia poniemieckiego”, jak eufemistycznie
nazywano kradzież - czasem
w majestacie nowego prawa, a
często całkowicie bezprawnie.
Natychmiast po przejściu
frontu na terenach zajętych
przez Armię Czerwoną powstawały komendantury wojenne. Ich oficjalnym zadaniem
było zabezpieczenie tyłów oraz
wprowadzenie tymczasowych
regulacji prawnych. W praktyce miały także zewidencjonować i przygotować transporty
maszyn i urządzeń przemysłowych do ZSRR.
Odegrały także znaczącą rolę
w deportacjach tysięcy Górnoślązaków wywożonych na mocy rozkazu wydanego 3 lutego
1945 roku (a więc jeszcze przed
dokonanym w Jałcie podziałem stref wpływów w Europie!) przez Państwowy Komitet
Obrony ZSRR. W jego myśl deportowani mieli być Niemcy w
wieku 17-50 lat, zmobilizowani z terenów Górnego Śląska i
Prus Wschodnich, co w praktyce oznaczało każdego, kto nosił
mundur Wehrmachtu. W charakterze wysoko wykwalifikowanej, darmowej siły roboczej
byli kierowani do niewolniczej
pracy w kopalniach i hutach na
„nieludzkiej ziemi”. Wielu z
nich trafiło do osławionego gułagu w Workucie na Syberii.
W rolniczym Imielinie komendantura wojenna nie znalazła interesującej infrastruktury
do przejęcia. Zadowoliła się
60 sztukami bydła zarekwirowanego na potrzeby wojska.
Mieszkańcy nie uniknęli jed-

nak deportacji. Zagrożeni byli
przede wszystkim ci, którzy
w oczach komendantur przedstawiali konkretną wartość dla
gospodarki ZSRR – ze względu na zawód, umiejętności,
wykształcenie. Na Syberię deportowani zostali m.in. Józef
Goczoł i Franciszek Siodłok.
Wrócili po dwóch latach. Boso.
A hartu ducha starczyło im na
tyle, by żartować jeszcze, że
buty im niepotrzebne, bo wrócili przecież z ciepłych krajów.
W styczniu 1946 ze Starej i
Nowej Gaci deportowano społeczność niemiecką – zasiedziałą od pokoleń w swojej małej ojczyźnie i na ogół niewiele
mającą wspólnego z nazistami.
Podobnie jak większość niemieckojęzycznych Ślązaków
zamieszkali w okolicach Drezna.
Skupiając wszystkie siły na
walce z wrogami politycznymi, władza ludowa nie potrafiła skutecznie rozprawić się z
przestępczością pospolitą, tak
charakterystyczną dla czasów
rozprężenia po każdej wojnie.
Zwłaszcza, jeśli przestępcy rekrutowali się z obozu władzy.
Franciszek Spyra zginął
zastrzelony przed własnym
domem 6 grudnia 1946 r. Pochodzący z Jelenia morderca
chciał okraść dom, w którym
spodziewał się zastać same
kobiety i dzieci. Nie wiedział,
że właściciel właśnie przyjechał ze szpitala na przepustkę.
Strzelał celnie – był funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Został ujęty
dopiero w 1951 roku. Za napaść
i zabójstwo dostał wyrok 2 lat
więzienia.
Dr Joanna Knapik

Walencinek jako Sanktuarium

W

yjątkowy charakter będzie mieć tegoroczny odpust św. Walentego w Bieruniu
Starym dzięki uroczystościom
związanym z ustanowieniem
diecezjalnego Sanktuarium św.
Walentego (czyli miejsca świętego).
Arcybiskup Wiktor Skworc
będzie przewodniczył Mszy św.
w piątek 13 lutego o godz. 17. w
kościele parafialnym św. Bar-

tłomieja. Po niej nastąpi procesja do kościoła św. Walentego,
gdzie odbędzie się nabożeństwo
ustanowienia Sanktuarium.
Odbędą się również msze w
intencji chorych, seniorów, osób
niepełnosprawnych, strażaków
z powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
W sobotę 14 lutego, czyli
w dniu odpustu, o godz. 10. w
Walencinku sprawowana będzie

Msza św. za parafian z Imielina,
a o godz. 11.30 sumę odpustową
w kościele św. Bartłomieja odprawi ks. arcybiskup Damian
Zimoń oraz księża dekanatu
bieruńskiego.
Również w sobotę od godz.
13. na bieruńskim rynku występować będą uczniowie bieruńskich szkół, a o godz. 16. koncertować będzie Joszko Broda z
zespołem. (zz)

akie to urodziny bez tortu
i świeczek na nim? Może
jeszcze tych świeczek nie było
za dużo, ale liczba 5 już wiele
znaczy, zwłaszcza dla placówki przedszkolnej. To tylko mała
cząsteczka jej życiorysu, który
liczy już dużo, dużo więcej lat
niż symboliczna piątka w nowych murach.

„Dziś przedszkola urodziny
- Cztery Pory Roku nas odwiedziły”. Pod takim hasłem dzieci
przedstawiły barwny program
artystyczny przygotowany przez
Renatę Prus wraz z Katarzyną
Wioską i Adrianną Penczek. W
jubileuszowym przedstawieniu
wystąpiły grupy „Słoneczka”,
„Smerfy” i „Kotki”.

W uroczystości udział wzięli
liczni goście na czele z burmistrzem i przewodniczącą Rady
Miasta, radnymi, dyrektorami
placówek oświatowych. Po
przedstawieniu przyszedł czas
na skosztowanie pysznego tortu. W tym dniu każdy przedszkolak otrzymał urodzinowy
słodki prezent. (da)

Wspólne 80. urodziny

C

zternastu osiemdziesięciolatków uczestniczyło
2 lutego w Mszy św., która
odprawiona została w ich intencji w imielińskim kościele.
Świętowanie 80-latków ma
już kilkunastoletnią tradycję,
która została zapoczątkowana
przez proboszcza ks. Longina
Kozuba.
Wspólne urodziny obchodzą co roku 2 lutego w święto
Matki Boskiej Gromnicznej.
Po Mszy spotykają się w salce przy kościele, gdzie zostają
zawsze wspaniale ugoszczeni.
Spotkanie z okazji urodzin
organizuje proboszcz ks. Eugeniusz Mura wraz z Akcją
Katolicką.
Tych, którzy w tej urodzinowej Mszy uczestniczyli,
powitał proboszcz Mura i ks.

Józef Chlebek – oblat Maryi
Niepokalanej oraz Bibianna
Lamik, szefowa Akcji Katolickiej w Imielinie. Ks. Mura
pobłogosławił przygotowany
posiłek i życzył dziś wszystkim dobrego roku, zdrowia,
sił, pogody ducha, aby w
przyszłości doznali radości w
Niebie. - Drodzy solenizanci,
to właśnie wy jesteście skarbem Kościoła, życzymy wam
na długie jeszcze lata opieki
naszej Matki Boskiej Szkaplerznej i życzliwości ludzkiej – powiedziała Bibianna
Lamik w imieniu Akcji Katolickiej.
- W tym roku jest mniej
uczestników niż w poprzednich latach. Ponoć nie był to
liczny rocznik, ale i wiek, i
zimowa pora dołożyły swoje

– powiedziały panie przygotowujące spotkanie. Było śniadanie i słodki poczęstunek, a
ciasta upiekły członkinie Akcji Katolickiej.
80-latkowie obecni na spotkaniu to: Romana Widepuhl,
Maria Koźlik, Julia Koczur,
Karol Zientek, Rozalia Jochemczyk, Aniela Boba, Irena Toborek, Elżbieta Sieka,
Maria Żuber, Anna Cisoń,
Jan Skowroński, Irena Dłubis,
Aniela Synowiec i Helena Gąsior. (da)

M

iejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Imielinie
ogłasza konkurs na logo MOSiRu, które będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych
oraz promocyjnych Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Imielinie. Logo MOSiRu będzie wykorzystywane w pracy
Ośrodka i w związku z tym powinno jednoznacznie kojarzyć
się z jego działalnością.
Logo powinno zawierać element graficzny oraz nazwę:
1) Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Imielinie, lub
2) MOSiR w Imielinie.
Konkurs ma charakter otwarty i jego uczestnikami mogą być
osoby fizyczne i prawne.
Projekty należy wykonać w
formie elektronicznej w forma-

OldBoys znów najlepsi

I

mielińscy oldbojsi po raz kolejny zwyciężyli w Międzynarodowym Turnieju Halowej
Piłki Nożnej, który 17 stycznia odbył się w Bieruniu. Do
ich rąk trafił puchar burmistrza
Bierunia. – To już nasze 3 zwycięstwo, a dwa razy zajęliśmy
drugie miejsce – powiedział
nam Józef Pacwa, kapitan zespołu. – Tylko 5 sekund dzieliło nas od zdobycia kompletu
punktów, gdyż 5 sekund przed
końcem meczu straciliśmy gola
w meczu z Bojszowami i ostatecznie zremisowaliśmy 2:2.
W pozostałych meczach
imielińscy piłkarze pokonali
Piast Bieruń Nowy 3:1, wysoko wygrali z rywalami z Czech

(9:1) oraz zwyciężyli zespół z
Bierunia Starego 6:3. Dzięki
temu zajęli pierwsze miejsce
lepszą różnicą bramek przed
Bojszowami i Bieruniem Nowym.
Mecze trwały po 20 minut
i rozgrywane były systemem
„każdy z każdym”.
Tytuł najlepszego strzelca zdobył Grzegorz Figura z
Imielina, który trafił do siatki
7 razy. Imielińscy OldBoys
wystąpili w składzie: Waldemar Szwajcok, Józef Pacwa,
Grzegorz Figura, Bogdan Żorawik, Henryk Synowiec, Marek Walczysko, Rafał Trzciński, Rafał Karpiel i Marian
Skowroński. (zz)

Tablety dla biblioteki

W

niosek imielińskiej biblioteki zyskał pozytywną
ocenę i znalazła się ona w gronie
finalistów konkursu „Tablety w
Twojej bibliotece”. Na konkurs
wpłynęło 651 wniosków z czego komisja wyłoniła 233 biblioteki, do których trafią tablety. Z
naszego województwa jest to aż
16 bibliotek.
Celem projektu „Tablety w
Twojej bibliotece” jest dostar-

Wystawia w Opolu
Do 9 marca w Filharmonii
Opolskiej im. Józefa Elsnera
w Opolu można oglądać prace
Anny Marii Rusinek z Imielina. Wernisaż wystawy „Spot-

cie pdf (na płycie CD lub DVD)
oraz w wersji papierowej (format wydruku A4).
Projekty można składać do
dnia 27 lutego do godziny 12.00
w biurze Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ulicy
Sapety 8a w Imielinie.
Dla zwycięskiego projektu
przewidziana jest nagroda w
postaci bonu podarunkowego
do jednej z sieci sklepów sportowych o wartości 300 zł.
Wszelkie dodatkowe pytania
prosimy kierować drogą mailową: mosir@imielin.pl lub telefonicznie: 730 37 37 87.
Szczegółowe zasady określa
Regulamin konkursu, który
jest dostępny na stronie internetowej: www.mosir.imielin.pl.
(mosir)

kania w chmurach” odbył się
6 lutego. Podczas niego poetka
Ewa Parma przedstawiła swoje
wiersze zainspirowane pracami imielińskiej artystki. (zz)

czenie bibliotekom publicznym
narzędzi, wiedzy i inspiracji
niezbędnych do wprowadzenia
usług mobilnych dla użytkowników, które wspierają tworzenie,
uczenie się i dzielenie z innymi.
Projekt „Tablety w Twojej bibliotece” jest częścią Programu
Rozwoju Bibliotek. Program ten
w Polsce wspierany jest przez
Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach
Światowego Programu Rozwoju
Fundacji Billa i Melindy Gates.
Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego. (bp)
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KONKURS NA LOGO MOSIR-u

Kurier

Tort na pięciolecie



Trzydziestolatkowie

W spotkaniu uczestniczyli wychowawcy: Wanda Starczynowska, Bożena Piechota, Dariusz Boruta, Krystyna Bilat, Celina Buczek, Zofia Pawlicka, Jadwiga Lis, Krystyna Gomółka, Urszula Przybysławska i Dorota Guzenda. Byli uczniowie: Marzena Urbanek, Marcin Sroka, Mariola Gdak, Robert Urbanek, Piotr Jochymczyk,
Michał Nowak, Piotr Lodek, Justyna Kurczyk, Stanisław Szemraj, Piotr Szymański, Łukasz Zgryziński, Marcin Pacwa, Beata Korneluk, Mariusz Górka, Damian
Stachowski, Piotr Karp, Dorota Kosmala, Bartosz Nowodworski, Anna Bałuch, Katarzyna Brzęczek, Kamila Jagoda, Katarzyna Nowak, Aneta Rodzyn, Anna Tomala, Marcin Boba, Marek Bodzioch, Grzegorz Krupa, Paweł Płaszewski, Marek Skórski, Bartłomiej Skrzypczyk, Tadeusz Turczyński, Henryk Stachańczyk, Edyta
Kuś, Magdalena Jucha, Mariola Stolecka, Ireneusz Szermit, Marcin Borys, Izabela Starczynowska, Grzegorz Pasja, Joanna Janota, Damian Doktór, Ireneusz Kufel,
Mariusz Pawlik, Anna Manecka, Piotr Bizewski, Marcin Kosma, Józef Osoba, Angelika Kramarczyk, Mariusz Szkółka, Joanna Urbańczyk (nazwiska panieńskie).
30 rocznica urodzin i 15 lat od ukoń- wodowało, że chętnych do wspólnego wykonaniu pamiątkowej fotografii ju- cami trwało do białego rana. Solenizanczenia podstawówki to były okazje, świętowania nie brakowało. Ponad 50 bilaci udali się do restauracji „U Knop- tom życzymy wszystkiego najlepszego
które zgromadziły 24 stycznia absol- solenizantów i 10 wychowawców zja- ka”.
i do zobaczenia przy kolejnej okrągłej
wentów dwóch imielińskich szkół pod- wiło się w sobotnie popołudnie na wySzkolnym wspomnieniom nie było rocznicy!
stawowych z rocznika 1985. Pierwsze jątkowej Mszy Świętej odprawionej w końca, a gwar rozmów oddawał podeksSpotkanie zorganizowali: Mariola Paspotkanie w tak szerokim gronie od imielińskim kościele przez ks. Leona cytowanie związane ze spotkaniem po ruzel, Barbara Nowrocka, Łukasz Pieczasu ukończenia ósmych klas spo- Pawełczyka. Po uroczystej liturgii i latach. Biesiadowanie połączone z tań- korz, Anna Brysz i Monika Bielas. (łp)

Witamy we wspólnocie

Kurier
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Dziecko ochrzczone 10 stycznia
w imielińskim kościele



Jagoda Barbara Kozdra urodzona 4 grudnia
córka Andrzeja i Klaudii
chrzestni: Artur Kozdra i Agata Nosek

Mistrzowie grilla polecają

Łosoś
z pieczarkami
W tym miesiącu polecamy łososia Przepis
z pieczarkami zapieczonego w cieście
Łososia kroimy na 4 kawałki każdy,
francuskim.
przyprawiamy solą, pieprzem i skrapiamy sokiem z cytryny, odstawiamy do
Składniki
lodówki na 15 minut. W tym czasie ka- łosoś - 4 kawałki po około 150 g
pustę kiszoną kroimy i gotujemy. Cebulę
- kapusta kiszona 400 g
kroimy w kostkę, przesmażamy, dodaje- cebule - 2 małe
my do niej pokrojone pieczarki, dopra- pieczarki 500 g
wiamy do smaku. Na każdym kawałku
- ciasto francuskie - 1 opakowanie
łososia układamy kapustę kiszoną, na
- ząbek czosnku, sól, pieprz do sma- niej pieczarki zawijamy w kawałki ciasta
ku
francuskiego, smarujemy żółtkiem i pie- olej - 1 łyżka
czemy 20 minut w temperaturze około
- cytryna - 1 sztuka
180 stopni. Jakub Ficek i Łukasz Żak

