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15 września kilkanaście minut po 5 rano wielu mieszkańców wyrwało ze snu potężne
trzęsienie ziemi. Tego samego
dnia na forach internetowych
zawrzało od głosów osób, które
najczęściej wyrażały przerażenie i oburzenie z powodu tego,
co się stało. Tak jak w wielu
poprzednich przypadkach winowajcą okazała się kopalnia
„Ziemowit”.
Zdecydowane kroki
Urząd Miasta w Imielinie
„podjął zdecydowane kroki
zmierzające do wyeliminowania tych negatywnych zjawisk”
– jak czytamy w komunikacie
ogłoszonym po wstrząsie. Wystosowane zostały dwa pisma:
do kopalni i Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.
Wyrażony został w nich „sprzeciw wobec tak prowadzonej
działalności górniczej kopalni
oraz nacisk na podjęcie działań
zmierzających do wyeliminowania drgań gruntu wywołanych aktywnością sejsmiczną
działalności górniczej.”

Coraz więcej wstrząsów
W obszernym wyjaśnieniu,
które nadeszło z KWK „Ziemowit”, zakład tłumaczy, dlaczego doszło do wstrząsów.
Przypomina też, co zrobił w
ciągu minionego ćwierćwiecza w tej sprawie. Wylicza,
że w roku 2010 i w ubiegłym
roku było ich szczególnie wiele. Natomiast lata 2012 i 2013
okazały się pod tym względem
spokojniejsze.
Odnotowano
wtedy mniej wstrząsów określanych jako silne. W piśmie z
kopalni czytamy, że od 2007
roku zainstalowano 12 urządzeń pomiarowych (załączono
mapę z ich rozmieszczeniem).
Co jest pośrednio przyznaniem
się do winy. Potwierdzeniem,
że problem wstrząsów z latami
narasta. Dowodem był najsil-

niejszy jak dotąd wstrząs, który
miał miejsce w 2010 r. na styku pól wydobywczych kopalń
„Piast” i „Ziemowit”. Zmusił
oba zakłady do „zmniejszenia
natężenia eksploatacji w rejonach przygranicznych kopalń
i przestrzegania odpowiednich
warunków koordynacyjnych
pomiędzy frontami eksploatacyjnymi.” Cytat ten dowodzi,
że wcześniej nie uzgadniano
wzajemnych planów wydobycia węgla.
Deformacje górotworu
Powody wstrząsu z połowy
września kopalnia tłumaczy
„eksploatacją pokładu 209
ścianą 101” (nieznającym topografii kopalni – czyli zdecydowanej większości odbiorców,
ta informacja nic nie mówi).
„Od końca sierpnia br. front
tej ściany przesuwa się wzdłuż
krawędzi wyeksploatowanych
wcześniej dwóch pokładów
wyżej zalegających. To właśnie
deformacje górotworu spowodowane wcześniejszą eksploatacją (oddziaływanie krawędzi dokonanej eksploatacji) są
głównym czynnikiem występowania wstrząsów górniczych

odczuwalnych na powierzchni
terenu przez mieszkańców.”
Tym razem z wyjaśnienia wynika, że powodem było wydobycie węgla w pobliżu miejsca,
gdzie już wcześniej go eksploatowano. Co zdaniem kopalni
było zgodne z prawem, gdyż
wynikało z „Planu Ruchu na
lata 2014-2016.”
Jakie wnioski wynikają z
tego, co się stało 15 września.

Kopalnia deklaruje: „zainstalowanie dodatkowego (13.)
powierzchniowego stanowiska
sejsmometrycznego nad rejonem prowadzonej eksploatacji
pokładu 209, prowadzenie stałego nadzoru budowlanego w
wytypowanych obiektach (w
celu systematycznej obserwacji
skutków oddziaływań wstrząsów na te obiekty) i prowadzenia zintensyfikowanej polityki
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informacyjnej skierowanej do
lokalnych społeczności oraz
władz samorządowych na obszarach objętych oddziaływaniem wstrząsów, polegającej na
wyjaśnianiu istoty i charakteru
zjawisk sejsmicznych towarzyszących eksploatacji górniczej,
przyczyn okresowych wzrostów aktywności sejsmicznej i
skutków oddziaływań wstrząsów górniczych na zabudowę
powierzchni terenu.” Jak zatem
widzimy, kopalnia nie zmieni
sposobu i miejsca wydobycia.
Działania, które podejmie,
dotyczą wyłącznie skutków
eksploatacji, a nie wyeliminowania przyczyny. To leczenie
objawów, zamiast profilaktyki
czyli usunięcia powodów choroby.
Realizacji ostatniego wniosku służyć mają odbywające się
2 razy w miesiącu (począwszy
od 8 października) dyżury pracowników kopalni w Bibliotece
Miejskiej - od godz. 14. do 16.)
Nie ma zagrożenia?
W piśmie z kopalni wytłuszczono zdanie, że „nigdy na teDokończenie na str. 3.

październik 2015

nr 10 (108)

Kurier

Imielińska Gazeta Samorządowa



KRONIKA POLICYJNA
9 sierpnia mieszkaniec ul. Św. Brata Alberta za pośrednictwem serwisu Allegro zakupił wentylator, za który zapłacił, nie otrzymując towaru ani zwrotu pieniędzy. Wartość strat 184,50 zł (zgłoszono 10 września).
22 sierpnia mieszkaniec ul. Dunikowskiego za pośrednictwem serwisu Allegro zakupił książki do szkoły, za
które zapłacił, nie otrzymując towaru ani zwrotu pieniędzy. Wartość strat 225,99 zł (zgłoszono 10 września).
11 września mieszkaniec ul. Michała Drzymały za pośrednictwem serwisu Allegro zakupił telefon komórkowy,
za który zapłacił, nie otrzymując towaru ani zwrotu pieniędzy. Wartość strat 700 zł (zgłoszono 12 września).
13 września na ul. Imielińskiej policjanci zatrzymali do
kontroli drogowej 47-letniego mieszkańca Lędzin, który
kierował rowerem w stanie nietrzeźwości – wynik badania 0,94 mg/l, ponadto nie stosował się do zakazu prowadzenia rowerów.
17 września w bibliotece miejskiej na ul. Imielińskiej
przywłaszczono telefon komórkowy sony xperia T3. Wartość strat 800 zł.
22 września na parkingu przy ul. Dunikowskiego z
volkswagena golfa skradziono tablicę rejestracyjną.
27 września na ul. Św. Brata Alberta policjanci zatrzymali 26-letniego mieszkańca Lędzin, który kierował motorowerem w stanie nietrzeźwości – wynik badania 0,37
mg/l.
29 września na ul. Wandy przywłaszczono dwa telefony komórkowe – nokia lumia i samsung G530 o łącznej
wartości 1800 zł.
29 września w sklepie na ul. Karola Miarki skradziono
telefon komórkowy sony xperia M4. Wartość strat 900 zł.

KRONIKA STRAŻACKA
1 września strażacy gasili pożar trawy na ul. Złocistej oraz usuwali gniazda szerszeni z budynków mieszkalnych na ul. Wandy i ul. Dobrej oraz z budynku gospodarczego ul. Kordeckiego.
3 września strażacy usuwali gniazda szerszeni z budynku gospodarczego na ul. Wyzwolenia oraz z budynku mieszkalnego na ul. M. Drzymały.
6 września strażacy zabezpieczali wyścig kolarski na
ul. Sapety.
7 września strażacy otrzymali informację o pożarze
komina w domu mieszkalnym na ul. Imielińskiej.
9 września strażacy zabezpieczali miejsce kolizji samochodu i jednośladu, neutralizowali płyny i pomagali
w uprzątnięciu ul. Nowozachęty.
14 września strażacy gasili pożar trawy na ul. Satelickiej.
22 września strażacy zostali wezwani do usunięcia
rtęci z rozbitego termometru na ul. Lipowej.
30 września strażacy usuwali gniazdo os z budynku
mieszkalnego na ul. Grzybowej.
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9 listopada (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta w godz. 1600 – 1700 dyżurują radni: Tadeusz Komandera, Krzysztof Hajduczek i Tadeusz Hericht.
Uwaga: radni oczekują na mieszkańców z terenu całego
miasta.
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PORADY PRAWNE

Wstrząsy górnicze, a zabezpieczenie
budynków przed szkodami

W

strząsy pochodzenia górniczego to zjawiska dynamiczne o charakterze zbliżonym do trzęsień
ziemi. Na Górnym Śląsku wstrząsy górnicze są na porządku dziennym. Zdecydowana większość z nich jest
bardzo słaba, wręcz nieodczuwalna. Raz na jakiś czas
zdarzają się jednak nieco silniejsze, które potrafią zatrząść budynkiem. Wstrząs górniczy jest nieprzyjemny
w odczuciu, powoduje dyskomfort, irytację, czasem
strach. Nic dziwnego, że potem niezadowoleni mieszkańcy dzwonią do kopalń, służb ratowniczych czy instytucji samorządowych, szukając pomocy. Niestety
ani policja, ani straż pożarna czy burmistrz nie mają
możliwości prawnych podjęcia działań mających na
celu ochronę prawnego interesu właścicieli poszczególnych nieruchomości.
Kto jednak może skutecznie pomóc mieszkańcom?
Odpowiedź jest prosta. Każdy, kto jest właścicielem domu
jednorodzinnego, garażu, budynków gospodarczych, sam
powinien zabezpieczyć swoją nieruchomości przed wpływami szkód górniczych. Jest na to sposób, który wynika z
przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie.
Imielin jak dotąd tylko częściowo był objęty wpływami
eksploatacji górniczej. Większość budynków nie jest zabezpieczona przed wpływami eksploatacji górniczej i być
może ten obszar może się zwiększyć.
Dobra wiadomość jest taka, że zabezpieczenie przed
szkodami górniczymi dotyczy zarówno budynków nowych jak i wybudowanych wiele lat temu. W myśl art.
150 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i
górnicze (dalej określamy ją skrótem pgg) przepisy o naprawianiu szkód określonych niniejszym działem stosuje
się odpowiednio do zapobiegania tym szkodom. Tak więc
każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapobiegać szkodom w swojej nieruchomości i podjąć kroki,
aby zabezpieczyć ją w zależności od kategorii planowanych wpływów eksploatacji górniczej.
Obecnie określono kategorie terenów górniczych od I
do V. Kategoria I określa możliwość występowania szkód
najłagodniejszych, ale już przy kategorii V, wznoszenie
nowych obiektów budowlanych jest niezalecane. KateZAPROSZENIE
Odpowiadając na liczne wnioski mieszkańców,
zapraszam na spotkanie w sprawie wstrząsów,
będących efektem eksploatacji węgla kamiennego.
W dniu 15 października (czwartek) o godzinie
18.00 w Gimnazjum w Imielinie (sala nr 3) ul.
Sapety 8 odbędzie się spotkanie mieszkańców,
którzy chcą przeciwdziałać dalszej dewastacji
środowiska naturalnego i zasobów infrastrukturalnych, wynikających ze sposobu prowadzenia
procesu wydobywczego przez „KWK Ziemowit”.
Proponowane zagadnienia do omówienia i dyskusji:
- stan obecny (koncesje i wydobycie, obszar i
teren górniczy),
- wstrząsy odczuwalne na powierzchni (sposoby ich rejestracji),
- koncesje w rejonie „Imielin-Północ” (stan
obecny, decyzja środowiskowa),
- wymiana doświadczeń (dotychczasowe zabiegi mieszkańców),
- określenie kierunków działania.
Radny Tomasz Lamik

goria IV określa możliwość występowania szkód intensywnych i wtedy zabezpieczenie na szkody jest również
najdroższe. Koszty zabezpieczeń są jednak zwracane
przez kopalnię właścicielom, którzy dokonali takich zabezpieczeń. Uwaga: Bardzo istotne jest, aby zabezpieczeń
swoich budynków nie dokonywać na własną rękę bez
porozumienia z kopalnią. W takim przypadku kopalnia
może odmówić zwrotu całości lub części kosztów zabezpieczeń i będzie miała w tym zakresie rację. Zgodnie bowiem z art. 148. ustawy pgg jeżeli poszkodowany poniósł
nakłady na naprawienie szkody, odszkodowanie ustala
się z uwzględnieniem wartości uzasadnionych nakładów.
Wykonanie zabezpieczeń bez konsultacji z kopalnią może
spowodować, że poczynione nakłady finansowe okażą się
w całości lub w części nieuzasadnione na potrzeby zabezpieczenia przed wpływami szkód górniczych.
Procedury zwrotu poniesionych kosztów różnią się
między poszczególnymi kopalniami. W niektórych przypadkach kontakt między właścicielem budynku, a kopalnią następuje przed rozpoczęciem inwestycji i wiąże się
z udzieleniem informacji przez zakład górniczy na temat
warunków górniczo-geologicznych terenu, na którym
planowana jest inwestycja zabezpieczenia budynku. Kooperacja ta w wielu przypadkach trwa przez kolejne fazy
inwestycji, począwszy od planowania dodatkowego zabezpieczenia, poprzez nadzór kopalni nad prowadzonymi
pracami, aż do ich zatwierdzenia przez kopalnię i podpisanie porozumienia (ugody). Wypłata środków pieniężnych
przez kopalnię jest często ostatnim krokiem dłuższego
procesu.
Niekiedy procedura zwrotu kosztów jest krótsza i
sprowadza się do przedstawienia odpowiedniego wniosku wraz z dokumentacją, na podstawie której kopalnia
przygotowuje ugodę. Niezależnie od długości procedur,
warto nie tylko bazować na własnym doświadczeniu ale
także skorzystać z pomocy osoby, która posiada wiedzę
na temat. Brak wiedzy może skutkować tym, że ustalona
wysokości kosztów zabezpieczenia nie będzie odpowiadać wysokości faktycznie poniesionych nakładów przez
właściciela. Odpowiednia argumentacja i znajomość zagadnienia pozwoli uniknąć zaniżenia kwoty lub nieporozumień i ewentualnie sporu w sądzie.
W przypadku zainteresowania z Państwa strony tematem zabezpieczenia domu, garażu, budynku gospodarczego przed skutkami szkód górniczych wskazanym byłoby
zasięgnąć porady osoby, która posiada wiedzę fachową i
doświadczenie w tym zakresie.
Radca prawny Alicja Bobiec

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Imielina
zaprasza na otwarte szkolenie nt.

„W TROSCE O DANE OSOBOWE TWOJEGO
KLIENTA I PRACOWNIKA”

na wykładzie będzie można uzyskać
podstawową wiedzę w jaki sposób chronić
dane osobowe swoich klientów i pracowników
oraz jak sprostać wymaganiom polskiego
i unijnego prawa ochrony danych osobowych.
Spotkanie odbędzie się
22 października 2015 r. o godz.1830
w Sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej
w Imielinie
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców oraz
inne osoby zainteresowane zasadami ochrony
danych osobowych.

WYBORY DO SEJMU i SENATU - 25 PAŹDZIERNIKA 2015

czone na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miasta Imielin.
Wszystkie lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane są do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Głosowanie odbywa się w
niedzielę 25 października
2015 roku od godz. 700 do
2100.
Przed wydaniem kart do
głosowania komisja sprawdza
tożsamość wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub
każdego innego dokumentu z
fotografią, pod warunkiem że
ustalenie tożsamości wyborcy
na jego podstawie nie budzi
wątpliwości. Takim dokumentem może być na przykład paszport, prawo jazdy, legitymacja
studencka, w tym również dokument, który utracił ważność
(za wyjątkiem książeczkowego

dowodu osobistego), pod warunkiem że ustalenie tożsamości wyborcy na jego podstawie
nie budzi wątpliwości.
Wyborca otrzyma dwie karty do głosowania:
- Kartę do głosowania w
wyborach do Sejmu koloru
białego, która jest wielokartkową kartą do głosowania zawierającą listy kandydatów na
posłów.
Pierwsza kartka karty do
głosowania jest tytułową, na
niej umieszczona jest informacja o sposobie głosowania
i warunkach ważności głosu.
Druga kartka karty do głosowania zawiera spis treści. Na
trzeciej i kolejnych kartkach
umieszczone są listy kandydatów na posłów.
Wyborca głosuje tylko na
jedną listę kandydatów, sta-

Budżet obywatelski

wiając na karcie do głosowania znak „X” (dwie linie
przecinające się w obrębie
kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z
kandydatów z tej listy, przez
co wskazuje jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu.
- Kartę do głosowania w
wyborach do Senatu, która jest
kartą jednostronną koloru żółtego.
Wyborca głosuje tylko na
jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania
znak „X” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki)
z lewej strony obok nazwiska
kandydata, na którego wyborca głosuje.
Wyborca niepełnosprawny o
znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności
oraz wyborca, który najpóźniej
w dniu głosowania kończy
75 lat, może w terminie do 16
października 2015 roku złożyć wniosek do Burmistrza o
sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego
imieniu. Bliższych informacji
udziela Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich tel. 32
225 41 24.
Wzory wniosków można
otrzymać w Referacie Spraw

Czy warto przyjmować?

Znów zatrzęsło!

udżet obywatelski nazywany również partycypacyjnym (bo mieszkańcy biorą udział czyli partycypują w
wydawaniu pieniędzy z budżetu miasta)
w ciągu ostatnich lat wprowadzany jest
w coraz większej liczbie miast. Udział
mieszkańców w wydawaniu pieniędzy
polega przede wszystkim na wytypowaniu, na co w danej części miasta mają być
przeznaczone. Najczęściej (jak pokazuje praktyka w innych miastach) jest to
plac zabaw, zewnętrzna siłownia, remont
chodnika czy uzupełnienie oświetlenia.
Potem odbywa się głosowanie, który z
pomysłów mieszkańców jest najlepszy i
wart poparcia. Z reguły pieniądze przeznaczane przed radę gminy do podziału
przez mieszkańców nie są wielkie – poniżej procenta budżetu danej gminy. W
Bieruniu było to 0,5 mln przy budżecie
wynoszącym ponad 84 mln zł, a w Lędzinach 250 tys. przy budżecie 50 mln zł.
Czy warto budżet obywatelski wprowadzać w Imielinie? – Warto porozmawiać na ten temat z mieszkańcami
– zauważył na sesji Rady Miasta Imielin burmistrz Jan Chwiędacz. – Sądzę,

Dokończenie ze str. 1.
renie Górnego Śląska (w tym również
kopalni Ziemowit) wstrząs górniczy nie
spowodował uszkodzeń zagrażających
bezpieczeństwu użytkowania obiektu
budowlanego, a tym bardziej katastrofy budowlanej.” Problem polega na
tym, że być może z formalnego punktu
widzenia zagrożenia nie było, ale pękające ściany i pochylające się budynki w
odczuciu społecznym są zagrożeniem
tego bezpieczeństwa. – Dzieje się to
nawet z budynkami położnymi poza
obszarem górniczym – zauważa burmistrz Jan Chwiędacz. Konsekwencją
jest brak odszkodowania za ich naprawę. Burmistrz zauważa również, że kopalnia wytycza sztuczne linie oddziaływania eksploatacji i szkód poza nimi
nie uwzględnia. A wiadomo że wstrząsy nie kończą się na granicy obszaru
górniczego, tylko skutkują również poza nim. - Sytuacja staje się kuriozalna:
kopalnie wiedzą, że szkodzą, jednak
twierdzą, że nic się nie stało. Tak dalej
być nie może – stwierdza kategorycznie J. Chwiędacz i zwraca uwagę, że

B

że budżet obywatelski ma rację bytu w
dużych miastach, gdzie kontakt radnego z mieszkańcami jest ograniczony. U
nas jeden radny przypada na 200 - 400
wyborców i dlatego łatwiej mu dotrzeć
do mieszkańców i zorientować się w potrzebach społecznych. Ponadto zbytnie
rozdrobnienie pieniędzy na rejony czy
okręgi wyborcze spowodowałoby, że
byłyby to stosunkowo małe środki, by
można je przeznaczyć na jakieś większe zadania. Robić coś tylko dlatego,
że w innych miastach też tak robią, nie
ma sensu – argumentował na sesji burmistrz.
Procedura przyjmowania budżetu
obywatelskiego trwa z reguły kilka miesięcy, stąd wprowadzenie go w przyszłym roku nie jest możliwe, ale dopiero
w roku 2017. Decyzję czy w Imielinie
będzie budżet obywatelski podejmą radni. (zz)
Do zapowiadanego przed miesiącem tematu Śląskiej Karty Usług
Publicznych (ŚKUP) wrócimy w listopadzie. (red.)

Obywatelskich Urzędu Miasta
Imielin.
Wyborca może głosować
korespondencyjnie, taki zamiar
wyborca
powinien zgłosić
Burmistrzowi do 12 października 2015 roku. Zgłoszenie o
zamiarze głosowania korespondencyjnego powinno zawierać:
nazwisko i imię (imiona), imię
ojca, datę urodzenia, numer
ewidencyjny PESEL wyborcy,
oznaczenie wyborów, a także
wskazanie adresu, na który
ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego
odbioru pakietu wyborczego.
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może
być dokonane ustnie, pisemnie,
telefaksem lub w formie elektronicznej.
Informacji odnośnie głosowania korespondencyjnego
udziela Sekretarz Miasta Imielin tel. 32 225 41 14.
Informacje dotyczące wyborów są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej
Miasta Imielin (bip.imielin.pl)
w zakładce: WYBORY I REFERENDA. Ponadto na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej (www.
pkw.gov.pl) zamieszczane są
wszystkie informacje dotyczące wyborów. (um)

sposób eksploatacji odbywa się poza
kontrolą społeczną: - Nikt z mieszkańców nie jest w stanie stwierdzić, jak
fedrują na dole, chyba że Okregowy
Urząd Górniczy, który jest właściwym
organem do kontroli prowadzenia robót
górniczych.
W razie sporu kopalnia sama radzi
wejść na drogę sądową, jednak wie
dobrze, że na sądy trzeba mieć czas,
cierpliwość i pieniądze. Dlatego nie
każdy się decyduje na takie rozwiązanie. Kopalnia zatem już z góry jest na
wygranej pozycji.
W sprawie szkód nie składają broni
sami mieszkańcy. Radny Tomasz Lamik organizuje 15 października spotkanie osób, które „chcą przeciwdziałać
dalszej dewastacji środowiska naturalnego i zasobów infrastrukturalnych,
wynikających ze sposobu prowadzenia
procesu wydobywczego przez KWK
„Ziemowit” (szczegóły w zaproszeniu,
które publikujemy na str. 2). Sytuacja
dojrzała zatem do tego, by podjąć bardziej zdecydowane kroki wobec działalności kopalni. (zz)
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wyborach do Sejmu
mieszkańcy
Imielina głosują na kandydatów w
Okręgu wyborczym nr 31 – stanowiącym część województwa
śląskiego, obejmującym obszar
powiatu bieruńsko-lędzińskiego
oraz miast na prawach powiatu:
Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda
Śląska, Siemianowice Śląskie,
Świętochłowice, Tychy.
Liczba posłów wybieranych
w okręgu wyborczym nr 31
wynosi 12.
W wyborach do Senatu
mieszkańcy Imielina głosują
na kandydatów w Okręgu wyborczym nr 75 – stanowiącym
część województwa śląskiego,
obejmującym obszar powiatu
bieruńsko-lędzińskiego oraz
miast na prawach powiatu:
Mysłowice, Tychy.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym nr
75 wynosi 1.
Mieszkańcy Imielina głosują
w czterech obwodowych komisjach wyborczych.
Informację o numerach i granicach obwodów głosowania
oraz wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych zawiera obwieszczenie
Burmistrza Miasta Imielin z 17
września 2015 roku, zamiesz-
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Przyjazna, Bezpieczna, Wiarygodna…
1 września Szkoła Podstawowa w Imielinie przyjęła w swoje
progi aż 8 klas pierwszych. Od
26 września 6- i 7-latki cieszą
się już mianem pełnoprawnych
uczniów, gdyż tego dnia odbyło
się pasowanie pierwszoklasistów. Po raz pierwszy ze względu na liczne roczniki uroczystość odbyła się w 2 turach.
Podczas pasowania dyrektor
Dagmara Kupczyk zwróciła się
do rodziców z apelem o mądre
i odpowiedzialne wychowywanie dzieci na samodzielnych,
zaradnych ludzi. Podkreśliła
również, że to dom rodzinny
jest miejscem wychowywania, a zadaniem szkoły jest
wspieranie wysiłku rodziców i
utrwalanie pozytywnych wzorców zachowań.
Po wspólnych występach klas
nastąpiło uroczyste ślubowanie.
Ceremonii pasowania dokonała
dyrektor, dotykając ramienia
każdego ucznia i uczennicy dużym ołówkiem. Wychowawczynie rozdały pamiątkowe dyplo-

były się klasowe spotkania dzieci i rodziców, będące okazją do
dzielenia się swoimi uwagami
na temat nowego roku szkolnego. Tematów do dyskusji było
wiele, a dwuzmianowość była
na pierwszym miejscu szkolnych problemów.

- Radzimy sobie, chociaż łatwo nie jest – stwierdza Beata
Matczak, która ma w szkole
troje dzieci, w tym pierwszoklasistę. – Kiedy rozmawiam z koleżankami z pracy i porównuję
imielińskie realia do np. katowickich, to zdaję sobie sprawę, że
nie mamy zbyt wielu powodów
do narzekania.
Z pierwszego miesiąca nauki
zadowolona jest Joanna Kosoń, mama Lenki. – Problemy
z samodzielnością? Chyba z jej
nadmiarem, nawet podczas wykonywania zadań domowych
– śmieje się. A dwuzmianowość?
–Tutaj z pomocą przyszedł dziadek - wyjaśnia. Niestety nie
wszystkie dzieci mają to szczęście – szkolna świetlica przeżywa
prawdziwe oblężenie. Dlatego
dla poprawienia komfortu maluchów, w tym roku szkolnym na
świetlicę przeznaczono cały budynek, tzw. „małą szkołę” przy
ulicy Dobrej.
Bardzo podekscytowany rozpoczynającym się rokiem szkol-

nym był Mateusz Sieka, który z
entuzjazmem wymieniał to, co
mu się najbardziej podoba: fajne
lekcje, wesołe przerwy (oj, wesołe!), pyszne obiady; chociaż
najbardziej pochłania go myśl,
co też zaproponują rodzice, aby
uczcić jego wielkie święto...
Szkoła – jak na razie – podoba
się również Szymkowi Boroniowi, który szczególnie zadowolony jest z lekcji języka angielskiego i możliwości spędzania
przerw na boisku.
Szkoła spodobała się nie tylko
jemu, ale i kapitule programu
Wiarygodna Szkoła Podstawowa, który obejmuje placówki
spełniające wysokie standardy
edukacyjne, mogące pochwalić
się ciekawą bazą dydaktyczną,
a także w pełni zapewniające
bezpieczeństwo swoim wychowankom. To kolejny tytuł - po
Szkole Odkrywców Talentów,
Bezpieczniej Szkole i Szkole
Przyjaznej Sześciolatkom, który
podstawówka zdobyła w ostatnich 3 latach. an_sp

wawczynie. W spotkaniu uczestniczyły: Maria Jadowska (SP 1) i
Adelajda Nawrocka (SP 2).
Sobotni
październikowy
wieczór upłynął im pod znakiem rozmów, wspomnień i
zabawy przy muzyce. Organizację tego spotkania wzięli w
swoje ręce Bogdan Boba oraz
Lidia Urbańczyk i Ewa Polewka. (da)
Uczestnicy spotkania: Ewa
Bolik, Renata Boruch, Danuta
Brzozowska, Celina Buczek,

Iwona Buczek, Jadwiga Byczek, Iwona Frajtag, Ewa Gala,
Barbara Goczoł, Małgorzata
Hermyt, Mirosława Jochymek,
Grażyna Kałuża, Grażyna Laby, Agata Malinowska, Lucyna Malorny, Mariola Migacz,
Kornelia Mrzyk, Marcela Nowrocka, Elżbieta Osoba, Małgorzata Pilch, Elżbieta Przyłucka, Bogumiła Skierkowska,
Irena Synowiec, Halina Szyszka, Henryka Turczyńska, Irena Zając, Lidia Ziobro, Teresa

Żoławska, Bogdan Boba, Bernard Bołdys, Krzysztof Brzozowski, Józef Goczoł, Tadeusz
Górecki, Bogdan Grzybowski,
Marek Janota, Sławomir Janota, Jacek Komandera, Mariusz
Kowolik, Marek Łusiak, Marek
Siupka, Jacek Stęchły, Grzegorz Stolecki, Roman Stolorz,
Stanisław Stolorz, Mirosław
Wadas, Bogusław Wawrzynek,
Grzegorz Węgrzyn, Grzegorz
Wieczorek, Jan Wioska, Paweł
Żymełka.

Dyrektor Dagmara Kupczyk dokonała pasowania pierwszoklasistów.

my w kształcie ołówków. Każda
klasa otrzymała również koszyk
pełen prezentów, w którym były
m.in. ufundowane przez urząd
miasta odblaskowe kamizelki z
napisem „Bezpieczny Imielin”,
ołówki z maskotkami oraz książeczki i notesy. Po akademii od-

50 lat minęło

J

ubileusz 50 urodzin, czyli
popularnego „Abrahama”,
świętowali 3 października dawni uczniowie podstawówek nr 1
i 2 w Imielinie. Było to już piąte spotkanie, organizowane co
pięć lat od pierwszego, które
odbyło się z okazji 35 urodzin.
Urodzinowe
świętowanie
rozpoczęto mszą w intencji
obecnych i zmarłych z tego
rocznika koleżanek i kolegów.
Po mszy uczestnicy spotkali się przy stole w restauracji

„Łabędź”, gdzie oprócz dobrej
zabawy były też wspomnienia.
Trochę bardziej odległe z czasów podstawówki i te niedalekie, bo sprzed 5 lat, zawsze coś
nowego się przecież wydarzyło. Choć trochę rozproszyli się
po ukończeniu podstawówki,
to starają się spotykać; a na
„Abrahama” przyjechali spoza
Imielina, również z Niemiec.
Na tę urodzinowo-abrahamową imprezę dawnych uczniów
szkół zaprosili też swoje wycho-
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Dobre rady krasnoludka



Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji
w Bieruniu odwiedzili 9 września Przedszkole
Miejskie w Imielinie. Zajęcia odbyły się w grupach starszych i
młodszych. Dzieci z zainteresowaniem słuchały
rad dotyczących bezpiecznego
zachowania w różnych sytuacjach, a szczególnie spodobała
im się prezentacja multimedialna o krasnoludku, który uczył
dzieci, jak bezpiecznie przecho-

dzić przez ulicę i kiedy należy
dzwonić na numery alarmowe.
Przedszkolaki chętnie odpowiadały na pytania gości i rozmawiały na temat bezpiecznego
zachowania. (pm)

Świetlica na podium

Olimpijskie sukcesy!
Z olimpiady młodzi imielinianie przywieźli trzy puchary. Największy to nagroda za zdobycie I
miejsca w rywalizacji cheerleaderek. Oliwia, Marta, Daria, Nadia
i Marta przedstawiły najlepszy
układ taneczny. - Występ przygotowałam wcześniej na wakacjach
i po powrocie trenowałyśmy z
dziewczynami w świetlicy – mówi Oliwia, przyznając że kosztowało to sporo pracy i tremy, ale
było warto. - To jest takie uczucie
„WOW!” - wspomina. - Dziewczyny wygrały, bo porwały publiczność. Wszyscy zaczęli tańczyć – dodaje Magda, która reprezentowała imielińską świetlicę w
czasie... meczu piłki nożnej.
Również w tej dyscyplinie
młodzi mieszkańcy Imielina
wypadli świetnie. Dodatkowo
stanowili unikalny zespół. - W
naszej drużynie oprócz chłopców
były również trzy dziewczyny – z
dumą wspomina Magda i dodaje:
– Grałyśmy ze starszymi chłopakami, ale i tak mamy II miejsce.
Wolontariusze: Filip Skulski, Izabela Stolecka, Krystyna Spyra,
Małgorzata Sorek i Monika Kuc.

Inne drużyny były zdziwione
– kończy. Dla niej samej ważny
był również doping świetlicowych kolegów i wychowawców.
- Pani Magda, pani kierownik i
pani Dominika dopingowały nas
z pomponami – wspomina. W
skład zespołu wchodzili: Magda,
Patryk, Oliwia, Kasia i Paweł.
Ostatnia konkurencja grupowa to sztafeta. Tutaj reprezentacja Imielina zdobyła 3 miejsce.
- Trochę się bałam, że się przewrócę, ale nic takiego się nie stało
– wspomina Magda, która brała
udział również w tej konkurencji.
Wiele osób zdobyło również
wysokie miejsca w kilkudziesięciu konkurencjach indywidualnych. Słowem do Imielina wszyscy wrócili z sukcesami.
- Dziękujemy wszystkich, którzy pomagali nam w czasie Olimpiady – mówi Magda Politańska,
wychowawca świetlicy. - Dziękujemy firmom Edmar, Ewa, Groszek, Master oraz GEMPE, które
ufundowały dla dzieci nagrody i
poczęstunek - dodaje kierownik
Agnieszka Sorek - młodzieży z

imielińskiego KSM-u oraz z 41
drużyny harcerskiej „Sokoły” za
pomoc i zaangażowanie w czasie
Olimpiady.
Od święta
Olimpiada była wyjątkowym
dniem dla wszystkich stałych
bywalców świetlicy. Takich
dni w ciągu roku jest więcej.
Świętowane jest nie tylko Boże Narodzenie, Wielkanoc czy
Mikołajki, ale również urodziny
każdego z wychowanków. - To
jest po prostu bardzo fajne – przyznaje z uśmiechem Kinga, która
chodzi do II klasy. Dużo radości
sprawiają również spotkania w
gronie świetlicowych rodzin,
jak np. Festyn Rodzinny. Dzieci
wyjeżdżają również na różne wycieczki, uczestniczą w zabawach
organizowanych przez harcerzy,
czy atrakcjach proponowanych
przez miasto.
I na co dzień
Co dzieje się w imielińskiej
świetlicy w „normalne” dni? Na
pewno nie jest nudno. O to dba-

Szczegółowe omówienie imprez na str. 7

ją wychowawcy i sami wychowankowie. - Najpierw musimy
odrobić lekcje. Potem gramy w
różne gry i zabawy na podwórku
– mówi Filip, który najbardziej
lubi właśnie ruch na świeżym powietrzu. Zresztą podobnie jak jego młodszy kolega: - Uwielbiam
grać z panią Anitą w piłkę – przyznaje Dawid. - A ja najbardziej
lubię godzinę 15., bo wtedy jemy
podwieczorek – śmieje się Magda.
Z kolei dla Oliwii ważne są świetlicowe konkursy: - Mamy ciągle
nowe, np. ostatnio na mówienie
proszę, dziękuję, przepraszam,
czy „Mam Talent” - wymienia.
- A dla mnie najlepsze są inspi-

rujące rozmowy z panią Magdą
– przyznaje najstarsza w świetlicy
Justyna. Słowem dla każdego coś
wyjątkowego. Wszystkie zajęcia
mają na celu nie tylko dobrą zabawę. – Dzięki temu uczymy się
robić coś razem, współpracować
– przyznaje Oliwia, a Justyna dodaje: – To pokazuje również, że
warto się angażować. W świetlicy
najwięcej jest dzieci z klas I-III, ci
stanowią ponad połowę 27-osobowej grupy. Świetlica Socjoterapeutyczna jest prowadzona przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie i znajduje się
na stadionie przy ul. Hallera 37a.
Jan Pioskowik

Z biblioteki w kosmos

B

iblioteka Miejska w Imielinie
aplikowała do projektu „Czytam sobie w bibliotece” zorganizowanego przez wydawnictwo Egmont Polska i fundację Centrum
Edukacji Obywatelskiej. Jest to
pomysł na promocję czytelnictwa,
skierowany do najmłodszych czytelników - dzieci w wieku 5-8 lat.

Na podstawie materiałów promocyjnych otrzymanych od organizatorów projektu imielińscy bibliotekarze przygotowali pierwszy
scenariusz zajęć czytelniczych pt.
„Apollo 11” oparty na książeczce
Ewy Nowak.
Poprzez tablety z aplikacją Spacecraft 3D uczestnicy obejrzeli

przestrzeń kosmiczną i urządzenia przygotowane przez NASA
do jej badania. Zapoznali się ze
stroną internetową NASA (http://
www.nasa.gov), wysłuchali muzyki kosmosu, obejrzeli zdjęcia
(dokumentację misji Apollo 11).
Na zakończenie każdy uczestnik
wykonał swój odcisk „kosmicznego” buta i zdobył Księżyc.
- Nasza misja zakończyła się
pełnym sukcesem – zainspirowała milusińskich do czytania
książek. Uczniowie wyszli z zajęć
z teczką „Czytam sobie w bibliotece”, w której znalazły się: kolorowanki, zawieszki i zakładki do
książek, a co najważniejsze: miejsce na stemple biblioteki, które
zbierają za przeczytane książki
– mówią bibliotekarze.
W lekcji uczestniczyła klasa 2a
z wychowawczynią Iwoną Mikundą. (bm)

październik 2015

zieci z imielińskiej świetlicy
reprezentowały miasto podczas I Międzypowiatowej Olimpiady Świetlic Wsparcia Dziennego w Bieruniu. Przywiozły
puchary i medale.

Kurier

D



Złomem po Europie
2700 km to dla wysłużonego
już poloneza cargo dość długi
dystans - szczególnie jeśli musi pokonywać strome alpejskie
drogi. W takim historycznym
już samochodzie Zbigniew Gawlik z Imielina wziął udział w rajdzie na trasie Polska - Włochy.

koszty przygotowania poloneza
były dość duże. W rajdzie brały
udział również rzadko spotykane
samochody jak trzykołowy velorex czeskiej produkcji, czy dwa
inne specyficzne polonezy. Jeden
pełnił kiedyś funkcję karawanu, a
drugi karetki.

Międzynarodowo i charytatywnie

Trochę przygód
Jak 16-letni polonez dał sobie
radę w trasie? Imieliński złombolowiec mówi, że rajd udało się
przejechać bez większych awarii.
Jedynie w drodze powrotnej okazało się, że bak jest dziurawy. - O
tym dowiedzieliśmy się dopiero
ok. 50 km od Ostrawy. Wcześniej
jechaliśmy na gazie, ale w Austrii
i Czechach nie umieliśmy znaleźć
stacji z LPG – wyjaśnia Gawlik.
W czasie trasy Diabliki z Zoo, bo
tak brzmiała nazwa ekipy, miały
również spotkanie ze szwajcarską
policją (obyło się bez mandatu) i
dość ciekawy nocleg. - We Wiedniu wszystkie polecane kampingi
były zajęte, więc rozbiliśmy się
w ładnym miejscu nad Dunajem
– wspomina 27-letni imielinianin
i dodaje – Rano okazało się, że na
miejsce dojechaliśmy... ścieżką
rowerową.

Cała inicjatywa nie jest tylko
trochę ekscentrycznym sposobem na spędzenie wakacji, ale
dużym przedsięwzięciem organizowanym przez fundację Nasz
Śląsk. Od 9 lat chętni zbierają
się w drużyny i samochodami
z komunistycznym rodowodem
przemierzają Europę wyruszając
z Katowic. W tym roku w rajdzie
wzięło udział 390 samochodów.
Warunkiem uczestnictwa, oprócz
posiadania odpowiedniego modelu auta, jest zebranie darczyńców. Ci wpłacają wyznaczoną
kwotę na śląskie domy dziecka.
Tak w uproszczeniu można opisać Złombol. Zbigniew Gawlik,
27-letni informatyk z Imielina, w
te wakacje wybrał się na taki rajd
pierwszy raz. - Filmik z jednej z
edycji imprezy znalazłem przypadkowo na Youtube. Pomyślałem, że pomysł jest świetny, ale
nie udało mi się namówić znajomych. Trochę później okazało się,
że jeden z moich kolegów z pracy

Zbigniew Gawlik w Wenecji.

bierze udział w Złobolu, więc się
przyłączyłem.
Historia na kółkach
Pierwszą rzeczą, którą ekipa
Zbigniewa musiała załatwić, było
kupno samochodu. - Jechaliśmy
polonezem cargo z 1999 roku.
Odkupiliśmy go od firmy budowlanej – mówi Gawlik. Rocznik może dziwić, ale zasadą na
Złombolu jest, że auta nie muszą
być wyprodukowane w czasach
PRL, ale mogą też reprezentować
ówczesną myśl techniczną. Zanim jednak Poldon, bo tak samochód został nazwany, wyruszył
w trasę, musiał przejść przegląd
techniczny. - Sami naprawiliśmy
progi i zatkaliśmy dziurę w podwoziu za pomocą dwóch brzeszczotów, maty szklanej i żywicy.
Resztę zrobił mechanik – wyjaśnia Zbigniew. Jak przyznaje
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Licz na siebie
Zbigniew Gawlik na co dzień
pracuje jako informatyk w dużej,

międzynarodowej
korporacji.
Udział w Złombolu to dla niego
niecodzienny sposób na spędzenie urlopu. - Jest to coś ciekawszego niż siedzenie przez osiem
godzin w biurze – przyznaje i
dodaje, że dużo emocji dostarcza
formuła rajdu. - Organizatorzy
nie zapewniają np. wsparcia technicznego. Musisz liczyć na siebie
samego i swoją ekipę. Jak mówi,
dzięki temu, że w rajdzie jedzie
się „niepewnym” samochodem,
można przeżyć przygodę. - Nigdy
nie wiesz, co się wydarzy, czy w
ogóle dojedziesz na miejsce. Gdyby jechać nowym autem, nie byłby
to żaden wyczyn – podsumowuje
27-letni imielinianin i zapowiada,
że na pewno weźmie udział w kolejne edycji Złombolu.
Jan Pioskowik

Wysłużony polonez przy stadionie Allianz Arena.

Królowa Alp
Tegoroczna edycja, jak zapowiadali organizatorzy, była wyjątkowa. Co prawda trasa (1441

Jubilatka z werwą

Teresa Suchy obchodziła swoje 90 urodziny. Solenizantkę odwiedził burmistrz
Jan Chwiędacz i przewodnicząca Rady
Miasta Bernadeta Ficek, którzy złożyli
urodzinowe życzenia.
Pani Teresa urodziła się 1 października
1925 roku w Katowicach i tam mieszkała
jako dziecko. Potem z rodzicami przeprowadziła się do Imielina, gdzie zbudowali
dom. Imielanką jest od 1940 roku, odkąd
tu zamieszkali. Było ich w domu pięcioro
dzieci – cztery siostry i brat, z tej gromady
została tylko ona - była najmłodsza z rodzeństwa. Nie założyła rodziny - za mąż
wyszła jedna z sióstr i żonaty był też brat.
Solenizantka pracowała ostatnie 35 lat jako księgowa w Pracowni Sztuk Plastycz-

km) nie była dłuższa od tych z
poprzednich edycji, ale wyjątkowy był punkt docelowy. Alpejska
przełęcz Passo del Stelvi, nazywana również królową Alp, oznaczała pokonanie 21,5 kilometra
podjazdu przy średnim nachyleniu 7,1% oraz 1533 metrów różnicy wysokości. Dla samochodów,
które swoją młodość mają już
dawno za sobą, to był naprawdę
wyczyn. - Na przełęcz wjechaliśmy na jedynce i dwójce z jednym
postojem. Otwarliśmy maskę
żeby ochłodzić silnik i udało się
- wspomina Gawlik. Na szczycie
załoga mogła otworzyć przygotowanego wcześniej szampana.

nych w Katowicach i stamtąd przeszła na
emeryturę. Pani Teresa jest osobą bardzo
kontaktową, nie choruje, lekarzy – jak
mówi – na swoje szczęście mało widzi. Z
powodu wieku jednak daleko nie wychodzi: na ogród i do najbliższych sąsiadów
- państwa Freitagów, którzy okazują nie
tylko serce swojej wiekowej sąsiadce, ale
również daleko idącą pomoc w każdej
sprawie – opieki nad domem, nad nią, gdy
jej potrzebuje. Raz na tydzień pani Teresa
idzie do nich na obiad i kawę, a codziennie oni donoszą jej posiłki. Są bardzo z
nią zżyci i chętni do udzielenia pomocy w
każdej chwili, bo uważają, że ta się należy
wieloletniej sąsiadce.
Pani Teresa ma dużo wolnego czasu, lubi wtedy oglądać telewizję, czytać gazety,
które sąsiedzi codziennie jej przynoszą, a
najbardziej rozwiązywać wszelkie krzyżówki - to jest wielkie i bardzo dobre hobby, które pozwala jej utrzymać kondycje
umysłową.
W pierwszych latach działania samorządności pani Teresa była członkiem komisji spoza Rady i Solenizantka sprawowała go kilka lat. (da)

Świętował 90 urodziny

Teodor Pacwa skończył 90 lat. Z okazji pięknych urodzin solenizanta odwiedził burmistrz Jan Chwiędacz i radny
Marian Oleś, by złożyć życzenia i przekazać urodzinowy prezent od miasta.
W intencji pana Teodora odprawiona
została też msza św., którą celebrowali:
proboszcz ks. Eugeniusz Mura oraz kapłani z rodziny: ks. senior Jan Kapuściok i ks. Marek Długajczyk, obecnie
proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w
Połomi.
Solenizant urodził się 23 września
1925 roku w Smardzowicach. Po ślubie
wraz z żoną Agnieszką zamieszkali w
Imielinie na jej ojcowiźnie. Są ze sobą
szczęśliwe 63 lata.

Pracował 10 lat w Energomontażu,
potem przeniósł się do Brzezinki do
Energomontażu Przemysłu Węglowego. Gdy przeszedł na emeryturę, przez
25 lat oddawał swój czas Kościołowi pracując jako kościelny w parafii
Matki Boskiej Szkaplerznej. Pięć lat
temu, gdy zdrowie i wiek nie pozwalały mu już na czynną pracę, funkcję
kościelnego przejął jego syn Sylwester. Służba przy kościele to ogromny
obowiązek, ale pan Teodor nie narzekał, choć z domu do kościoła to szmat
drogi, którą przebywał pieszo albo na
rowerze, doceniał to, że służy parafii
i parafianom.
Wychowali z żoną dwoje dzieci – Sylwestra i Leokadię, mają czworo wnucząt i czworo prawnucząt.
Mają dobrą opiekę, choć sami radzą
sobie jeszcze całkiem dobrze. Pan Teodor, gdy pogoda sprzyja, wyjdzie na
ogród, na spacer ale już nie za daleko.
Kiedyś lubili wyjeżdżać, podróżować,
ale – jak mówi – to już za nimi. Teraz
najważniejszy jest domowy spokój i kochająca rodzina. (da)

Edi Sánchez urodził się w 1972 roku w Bogocie. Od początku
nzainteresował się bluesem i szeroko pojęty jazzem. Wraz z przyjaciółmi założył swój pierwszy zespół Tiempo de Jazz, później występował z najlepszymi muzykami kolumbijskiej sceny jazzowej. Z
czasem dzięki był zapraszany do grania w coraz różniejszych stylach
i formacjach. Np. z K-YO Reggae Band koncertował m.in. w Jakarcie
w Indonezji i tam poznał Anitę - dziewczynę z Polski… Wkrótce
ożenił się, osiadł w Żorach i tak polska folkowo-jazzowa estrada
wzbogaciła się o artystę rodem z Kolumbii. Śląskiej publiczności Edi
znany jest przede wszystkim jako twórca zespołu Edi Sanchez Band,
grającego tradycyjną muzykę latynoamerykańską. W Imielinie grupa wystąpi w międzynarodowym składzie: Edi Sanchez - vocal, conga, Juan Carlos Hechevarria (Kuba) - vocal, bongo, Nando del Rio
(Kuba) – piano, Bartosz Pieszka – wibrafon, Mateusz Gremlowski
– bas i Mateusz Szołtysik – timbal. W programie oczywiście gorące
latynoskie rytmy: rumba, salsa, mambo, cha-cha i inne.

Biesiada Śląska
25 października (niedziela) godz. 18:00

Na początku marca ubiegłego roku po raz pierwszy zorganizowano
biesiadną imprezę dla pań pt. „Babski comber”. Prowadził ją wtedy
Andrzej Miś z Radia Piekary. Spotkała się z takim zainteresowaniem,
że w marcu bieżącego roku zorganizowano kolejną. I znów frekwencja była ponad stuprocentowa, toteż Rada Programowa MCK zasugerowała, aby takie śląskie spotkania organizować dwa razy w roku,
dlatego zapraszamy wszystkich (nie tylko panie) na Biesiadę Śląską.
Poprowadzi ją znany z regionalnych rozgłośni radiowych i telewizyjnych Marek (nomen omen) Biesiadny, a grał i śpiewał będzie zespół
Arkadia Band z Rudy Śląskiej. Do uczestnictwa w imprezie upoważniają bezpłatne wejściówki dostępne od 19 października w MCK.

Marcin Wyrostek „Tango Corazon”
8 listopada (niedziela) godz. 17 - 18

W tym dniu w imielińskich placówkach kulturalnych nie będzie
żadnej imprezy publicznej, ponieważ zaplanowany jest wyjazd
autokarowy na koncert do nowej siedziby Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) w Katowicach. Koncert pt.
„Tango Corazon” wykona Marcin Wyrostek i NOSPR.
Koncert rozpoczyna się o godz. 20., ale wyjazd z Imielina pomiędzy godz. 17. a 18., ponieważ w trakcie negocjacji jest zwiedzanie
nowej siedziby reprezentacyjnego zespołu symfonicznego. Przypomnijmy, że budynek NOSPR-u uchodzi za jeden z najlepszych i najpiękniejszych tego typu obiektów w Europie, zarówno pod względem
architektonicznym jak użytkowym i akustycznym. Bilety na koncert
w cenie 100 zł są jeszcze dostępne w placówkach MCK, natomiast
szczegółowe informacje dotyczące godziny wyjazdu będą podane w
terminie późniejszym na stronach internetowych Sokolni i MCK.

Jubileusz Teatru Komanderów
14 listopada (sobota) godz. 17:00

Teatr obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia nieprzerwanej
działalności, choć jego początki sięgają roku 1946.
Teatr pragnie zaprosić wszystkich, którzy kiedykolwiek grali,
bądź w jakikolwiek inny sposób współpracowali z zespołem na uroczystość jubileuszową, która rozpocznie się od premiery sztuki Bolesława Prusa. Więcej o Teatrze w następnym wydaniu „Kuriera”.

„Cztery struny skrzypiec” – muzyka cygańska
15 listopada (niedziela) godz. 18:00

Zapraszamy na koncert Polskiego Zespołu Muzyki i Tańca Cygańskiego „Cztery struny skrzypiec”. Zespół prezentuje muzykę romską z
całego świata oraz swoje własne kompozycje. Wykonują je w różnych
stylach muzycznych, zwracając uwagę na walory muzyki cygańskiej
jako sztuki, zachowując jednak przy tym polskie brzmienie. Wejściówki w cenie 10 zł do nabycia od 28 października. (mck)

Biblioteka Miejska na jesienne szarugi i słoty przygotowała ciekawe spotkania z nietuzinkowymi osoMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
bistościami. Wpisany już na stałe w harmonogram Imielinie zaprasza na stałe zajęcia
imprez Miejskiego Centrum Kultury - Jesienny Imieliński Tercet Literacki.
Szkółki sportowe

Spotkanie z Remigiuszem Rączką
14 października (środa) godz. 18.00

„Rączka gotuje na beztydzień i na święta” to tytuł nowej
książki Remigiusza Rączki. Najpopularniejszy Śląski kucharz pochodzący z Wodzisławia Śląskiego od urodzenia
jest smakoszem. Obecnie prowadzi swój autorski program
„Rączka gotuje” w TVP Katowice. Współpracuje m. in. z
TVS, Radiem Katowice oraz „Dziennikiem Zachodnim”.
Pięknie mówi gwarą śląską, gawędzi o jedzeniu z humorem i pasją. Pragnie przywrócić należne miejsce śląskim
tradycjom, również tym kulinarnym.

Roman Pankiewicz o Islandii
15 października (czwartek) godz. 12.30

R. Pankiewicz mówi: „Moja przygoda z Islandią zaczęła się od komunikatu z radia, który dotyczył oferty pracy w
amerykańskim koncernie w Islandii”. Dzięki temu zainteresował się życiem, podróżami, kulturą, zwyczajami, architekturą i przyrodą wulkanicznej wyspy. Autor opowiada o
mieszkańcach Islandii, wspomina Polaków tam zamieszkałych, którzy są największą po Islandczykach grupą etniczną
na wyspie. Autor wspomnia również o sztandarowych polskich produktach oferowanych w Islandii.

Mieczysław Bieniek - Śląski Hajer
16 października (piątek) godz. 17.30

Trzeci dzień będzie podróżą po „Azji centralnej na wesoło”. Będzie to opowieść o książce „Z Hajerem przez Azję”,
która stanowi kontynuację bestselleru „Hajer jedzie do Dalajlamy”. Poznamy: zakazany i tajemniczy świat łowców
głów, kontynent azjatycki nie z folderów podróżniczych
- ale z krwi i kości – prawdziwy, z opowieściami rdzennej
ludności, widziany oczyma prostego człowieka. Jako były
górnik pan Bieniek ma smykałkę podróżnika i detektywa,
toteż zawsze w swoich książkach dociera do źródła, a przez
to czytelnicy mogą poznać inną stronę życia mieszkańców
Azji prawdziwą, bez ukrywania i udawania. Choć niekiedy przez swoją dociekliwość stąpa po kruchym lodzie, to z
każdej opresji wychodzi cało, a my – czytelnicy możemy
poznawać i odkrywać na nowo świat. (mck)

V Plener Plastyczny - wystawa
18 października (niedziela) godz. 17.00.

Wystawa jest prezentacją działań plastycznych
uczestników zorganizowanego przez MCK w Imielinie „V Pleneru Plastycznego Szczawnica 2015”. Plener odbywał się od 28 sierpnia do 4 września. Wzięli
w nim udział plastycy działający i współpracujący z
Sokolnią w Imielinie. Tematem prac był pejzaż inspirowany miejscem plenerowego pobytu malarzy oraz
naszego miasta. Te dwa motywy tematyczne od kilku lat współdziałają ze sobą w korzystnym tandemie
twórczym imielińskich wystaw poplenerowych.
Na wystawie zobaczymy prace uczestników pleneru,
którymi byli: Sylwia Barucha, Agnieszka Fierek, Urszula Figiel-Szczepka, Bożena Gawlikowicz, Anna Jachimczyk, Anna Kwiecień, Magdalena Kryczek, Marta
Przewodowska, Anna Radwańska, Iwona Simka-Surma,
Iwona Skupińska, Aleksandra Żukowska. Oprócz nich
udział w wystawie zadeklarowali: Gabriela Bierońska,
Katarzyna Cyroń, Katarzyna Gawlik, Agnieszka Kłyk,
Agnieszka Moryc i Barbara Zientara-Chmiel. (dks)

Badminton

Dla dzieci
wtorki 18.30-20.00 czwartki 17.30-19.00
Dla dorosłych
wtorki 20.00-21.30, czwartki 19.00-20.30

Piłka nożna dziewcząt
i chłopców

10 grup wiekowych od rocznika 1999 do
2009 – na stadionie przy ul. Hallera i hali
przy ul. Sapety.

Piłka ręczna mężczyzn

wtorki 17.00-18.30, środy i piątki 18.30-20.00

Siatkówka dziewcząt
i chłopców

Roczniki 2008-09 i 2006-07
poniedziałki 17.00-18.00, środy 16.00-17.00

Siatkówka dziewcząt

Roczniki 2004-05 i 2002-03
środy 17.00-18.30, piątki 15.30-17.00

Siatkówka kobiet

środy 20.00-21.30, piątki 20.00-22.00

Zajęcia taneczno-ruchowe
Aktywny pilates
czwartki 20.15-21.15

Dance-mix (dzieci 6-9 lat)
Wtorki 16.30-17.30

Gimnastyka artystyczna
dla dzieci (od 4 lat)

poniedziałki 17.30-20.00, środy 17.00-20.00
czwartki 17.30-19.30, piątki 17.00-20.00

Hip-hop i taniec towarzyski
(dzieci 10-13 lat)
wtorki 17.30-18.30

Latino solo dla kobiet
wtorki 18.30-19.30

Taniec towarzyski dla dzieci
czwartki 17.30-19.00

Taniec użytkowy dla par
wtorki 19.30-20.30

Zajęcia samoobrony

wtorki 17.30-18.30, soboty 9.00-10.30

Zumba

poniedziałki 20.15-21.15.

PROGRMY AKTYWIZACYJNE
Akademia Przedszkolaka

Zajęcia odbywają się w godzinach pobytu dzieci w Przedszkolu, dwa razy w
tygodniu (środa oraz piątek) po 1 godzinie
zegarowej na płycie głównej hali.

Aktywny senior 50+

Nordic walking - wtorki godz. 18.00
Fitness - czwartki 19.00-20.00
Szczegółowe informacje, nowości oraz
ewentualne zmiany terminów oraz godzin
zajęć dostępne są na stronie internetowej
www.mosir.imielin.pl
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Koncert zespołu Edi Sanchez Band
18 października (niedziela) godz. 18:00

BIBLIOTEKA
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Witamy we wspólnocie

Dzieci ochrzczone 12 września w imielińskim kościele

Patryk Piotr Kinel urodzony 20 sierpnia
Syn Mariusza i Katarzyny
Chrzestni: Marcin Halat i Izabela Zajdel

Zofia Monika Tomanek urodzona 29 kwietnia
Córka Roberta i Moniki
Chrzestni: Leszek Szluga i Teresa Szluga

Wędkarze zakończyli sezon

Tomasz Michał Nowak urodzony 25 maja
Syn Łukasza i Katarzyny
Chrzestni: Dariusz Palka i Anna Hajos

Kurier
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Tymon Paweł Ochabowicz urodzony 24 czerwca
Syn Marcina i Grażyny
Chrzestni: Dariusz Kurek i Monika Muszyńska



Maksymilian Ksawery Święch urodzony 10 czerwca
Syn Mariusza I Moniki
Chrzestni: Łukasz Święch i Anna Krzysztofik

Na stawku Michalik odbyły się 19 września zawody wędkarskie, które ostatecznie
zamknęły tegoroczny sezon wędkarski.
Były to zawody zarządu, a do wspólnego
łowienia zaproszono również sponsorów
koła i seniorów wędkarskich. W takich
też kategoriach odbyły się zmagania 24
zawodników.
W gronie sponsorów najlepszymi okazali się Józef Pacwa, Jerzy Skopek i Marian
Stachurski. Wśród seniorów kolejność była
następująca: Andrzej Chromy, Jan Kryjak
i Zbigniew Zalewski, a w kategorii zarząd
Roman Twaróg, Józef Łuczak i Piotr Klima..Puchary i statuetki pamiątkowe oraz

dyplomy wręczył zastępca burmistrza
Krzysztof Szluzy wraz z prezesem koła
Janem Jureckim. Zawodnikom kibicowali
również dwaj wiceprzewodniczący Rady
Miasta: Krzysztof Hajduczek i Tomasz
Lamik. Oprócz pucharów dla najlepszych,
były również pamiątkowe statuetki dla
sponsorów i przyjaciół za wsparcie dla
koła wędkarskiego i podziękowania dla
Urzędu i Rady Miasta.
Imprezę wędkarską nad stawkiem zakończył wspólny poczęstunek, który po
paru godzinach spędzonych nad wodą
smakował - jak mówili wędkarze - wyjątkowo znakomicie. (da)

Rekordowe zawody

Wyjątkowo liczną obsadę miały tegoroczne Mistrzostwa Śląska Juniorów województwa śląskiego w szachch
szybkich (15 minut na partię), które 3 i
4 października odbyły się w imielińskiej
hali. Krystian Klimczok, trener imieliń-

skich szachistów, wystawił aż 3 drużyny
- łącznie 24 zawodników. Najlepiej spisali się: Anna Rolka, Paweł Komandera,
Dominika Górecka, Sebastian Bialucha,
Aleksandra Palka, Maria Palka i Wojciech Maślanka. (zz)

