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Otwarcie oczyszczalni 
Na 11 kwietnia zaplano-

wane zostało przecięcie 
wstęgi i przekazanie do 
eksploatacji oczyszczal-
ni ścieków z kanalizacją. 
Na uroczystość zapro-
szono burmistrzów gmin 
powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego, radnych Imielina, 
wykonawcę inwestycji, 
prezesów spółek komu-
nalnych z innych miast. 
Oczyszczalnia przeszła 
pomyślnie etap rozruchu, 
osiągnęła tzw. efekt eko-
logiczny czyli urządzenia 
działają sprawnie. 

Kalendarium budowy kanali-
zacji i oczyszczalni

1993 - władze Mysłowic 
podejmują decyzję o budowie 
oczyszczalni ścieków i kanali-
zacji ogólnospławnej dla Imie-
lina. 

1994 – wstrzymanie inwesty-
cji z powodu odłączenia Imie-
lina od Mysłowic,

1995 – 1998 - wykonanie 
koncepcji programowo-prze-
strzennej rozwiązania gospo-
darki ściekowej dla całego mia-
sta wraz z analizą porównawczą 
różnych rozwiązań technicz-

W trzymilionowym Izmirze 
uczniów można rozpoznać 

na ulicy po… mundurkach. Jed-
nakowe białe „żakiety” w pracy 
noszą również nauczyciele. Dy-
rektor tureckiej szkoły przyjmu-
jąc przybyszów z Polski polewał 
im ręce wodą kolońską, co było 
wyrazem gościnności i szacunku. 
A na ścianie w jego gabinecie wi-
siały pamiątki z Imielina.   

- Nasz wyjazd do Turcji 
przygotowany był perfekcyjnie 
- mówi dyrektor gimnazjum 
Anna Kubica – każdy dzień 
został zaplanowany i nie było 
czasu na nudę. Powitano nas w 
szkole turecką muzyką, teatrem 
i tańcami oraz próbowaniem 
miejscowych potraw. Potem 
przyjmowani byliśmy przez 
władze dzielnicy tego kilkumi-
lionowego miasta. 

W czasie pobytu zwiedzali-
śmy Izmir, starożytny Efez z 
Domem Maryi, Bergamę z ru-
inami akropolu. Zobaczyliśmy 
jak wygląda tradycyjna turecka 
wieś i duże nowoczesne mia-
sto (które niczym nie różni się 
od innych europejskich), czy 
gospodarstwo agroturystyczne. 
Była też okazja do zrobienia 
zakupów na słynnym tureckim 
bazarze. Uczniowie, dzięki 
temu że mieszkali u swych tu-

Gimnazjaliści w Turcji 

reckich przyjaciół, poznawali 
ich codzienne życie. Jesteśmy 
otwarci i sympatyczni – tak nas 
oceniali, ale my ich również. 

Wrażenia uczniów 
Szymon Szczygieł był u Ber-

kina. – Jego mama jest nauczy-
cielką języka angielskiego, a 
tata stomatologiem. Pytali mnie 
o komunizm oraz nasze stosunki 
z Niemcami i Rosją. Byli bardzo 
sympatyczni. Szymonowi spo-

dobało się, że w tureckiej szkole 
są 4 boiska i uczniowie spędzają 
na nich dużo czasu. Poza tym 
poznał turecką kulturę. 

Wojciech Mikunda mówi, że 

Nauczyciele Anna Kubica i Anna Musiałek oraz uczniowie Marta Skrzypek, Anna Pacwa, Robert Ju-
rowicz, Wojciech Mikunda, i Szymon Szczygieł wśród tureckich i hiszpańskich rówieśników oraz ich 
opiekunów na głównym placu Izmiru. 

Dokończenie na str. 7

str.6

Dokończenie na str. 3
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Informacja Urzędu Miasta Imielin

DYŻURY RADNYCH

Radni ustalili opłaty za zaję-
cie pasa drogowego. Opłaty te 
ponosi się za każdy m2 zajętej 
powierzchni. Dotyczą one prac 
niezwiązanych z budową, prze-
budową, remontem, utrzyma-
niem lub ochroną dróg. 

Po 14 dniach od ogłoszenia 
uchwały w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego 
obowiązywać będą następujące 
stawki: 5 zł za 1m2 za zajęcie 
do 50% szerokości drogi, 8 zł 
za 1m2 za zajęcie powyżej 50% 
szerokości drogi. 

Za zajęcie pobocza, chod-
nika, placu, zatoki autobusowej, 
ścieżki rowerowej lub ciągu 
pieszego – 5 zł za 1m2, za inne 
elementy pasa drogowego – 3 zł 
za 1m2. 

„Dotychczasowe stawki opłat 
za zajęcie pasa drogowego  nie 
równoważyły kosztów ponie-
sionych na przygotowanie i 
wydanie decyzji  oraz nadzór 
nad prowadzonymi robotami. 
Podwyższone stawki (…) będą 
również mobilizowały wyko-
nawców robót w pasie drogo-
wym do skrócenia czasu jego 
zajęcia” – czytamy w uzasad-
nieniu uchwały. (um)

KRONIKA POLICYJNA

Wyniki policyjnej akcji

15 marca na ul. Dunikowskiego policjanci zatrzymali 40-latka 
kierującego samochodem marki fiat 126p, który był nietrzeźwy 

- 1,3 promila alkoholu.
17 marca na ul. Brata Alberta policjanci 53-letniego nietrzeź-

wego rowerzystę (wynik badania 1,8 promila alkoholu) 
21 marca na ul. Kordeckiego policjanci zatrzymali rowerzystę 

w wieku 46 lat, który miał 2,4 promila alkoholu.  
27 marca na terenie Urzędu Miejskiego w Imielinie nieznany 

sprawca skradł z kieszeni kurtki telefon komórkowy o wartości 
500 zł. 29 marca nieznany sprawca rozbił ją kamieniem szybę 
wystawową sklepu przy ul. Imielińskiej, co spowodowało straty 
w wysokości 432 zł. 

Radni podjęli na ostatniej sesji 
uchwałę o obniżkach obowiąz-
kowego tygodniowego wymiaru 
godzin pracy nauczycieli, którym 
powierzono obowiązki kierow-
nicze. Od 1 września dyrektor 
przedszkola będzie miał tak jak 
dotąd 8 godzin zajęć dydak-
tycznych (wychowawczych lub 
opiekuńczych). Dyrektorzy szkół 
liczących powyżej 12 oddziałów 
(czyli Gimnazjum i Szkoły Pod-
stawowej w Imielinie) 6 godzin 
(było dotąd 5). Wicedyrektor bę-
dzie miał 12 godzin. 

Ponadto radni ustalili wymiar 
godzin pedagoga szkolnego, 
logopedy i psychologa. Od 

NIE ODDAŁEŚ JESZCZE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 
I ELEKTRONICZNEGO? – ZRÓB TO TERAZ, A WEŹ-

MIESZ UDZIAŁ W KONKURSIE!!!
Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Ener-

getyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o. wspólnie z Urzędem-
Miasta Imielin, zapraszają wszystkich mieszkańców gminy do 
udziału zbiórce sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zbiórka sprzętu będzie prowadzona 

15 kwietnia w godz. 1030 – 1800 
na parkingu ul. św. Br. Alberta 
(za Totalizatorem Sportowym)  

Każdy mieszkaniec w zamian za oddanie zużytego sprzętu w 
tym dniu, weźmie udział w losowaniu atrakcyjnych nagród pod-
czas I Festiwalu Ekologicznego w Tychach (30 – 31 maja 2008 r.)

Regulamin zbiórki w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do 
wglądu dla uczestników pod adresem organizatora, na stronie in-
ternetowej (www.master.tychy.pl) oraz w miejscu odbioru sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.

Podstawowym celem zbiórki jest szerzenie edukacji ekologicznej 
poprzez zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz zwrócenie szczególnej uwagi na ochronę środowiska przyrodni-
czego poprzez aktywną zbiórkę materiałów niebezpiecznych.

ZBIóRKA ZUŻYTeGO SPRZęTU 
eLeKTRYCZNeGO 

I eLeKTRONICZNeGO
Dotyczy: wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa do-

mowego (zamrażarki, chłodziarki, pralki), małogabarytowych 
(odkurzacze, suszarki do włosów, żelazka), sprzętu teleinfor-
matycznego i telekomunikacyjnego (komputery, telefony, dru-
karki), sprzętu oświetleniowego - lampy fluorescensyjne)

28 i 29 marca na terenie po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego 
policjanci z komendy w Bieruniu 
przeprowadzali akcję „Trzeź-
wość, narkotyki, pasy”, która 
polegała na wzmożonych kontro-
lach. Do tych działań skierowano 
kilka patroli zmotoryzowanych.

W jej wyniku zatrzymano  
osobę poszukiwaną celem do-
prowadzenia do aresztu śled-
czego. Skontrolowano 68 kieru-
jących pojazdami.

Poddano badaniu na użycie 
środków odurzających 3 kieru-
jących. Poddano badaniu na za-

1 stycznia br. Powiat Bie-
ruńsko-Lędziński zlecił zada-
nie prowadzenia w budynku 
Powiatowego Centrum Spo-
łeczno-Gospodarczego w Lę-
dzinach przy ul. Lędzińskiej 24 
(Inkubator Przedsiębiorczości 
i Organizacji Pozarządowych) 
spółce akcyjnej Centrum Przed-
siębiorczości S.A. w Woli.

Centrum w Lędzinach zapra-
sza mikroprzedsiębiorców, ma-
łych i średnich przedsiębiorców 
oraz organizacje pozarządowe 
do korzystania z usług Punktu 
Konsultacyjnego.

Przedsiębiorcy mogą bezpłat-
nie uzyskać informacje obejmu-
jące: 

- zagadnienia z zakresu prawa, 
marketingu, finansów, podatków, 
itp związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej,

- ofertę programów i form 
wsparcia przedsiębiorstw - 
między innymi Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 
2007-2013, Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 

wartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu 67 kierujących pojaz-
dami. Ujawniono 6 kierujących 
pod działaniem alkoholu - w tym 
3 przestępstwa z art. 178 a par. 1 
KK (kierujący samochodem w 
stanie nietrzeźwym). Ujawniono 2 
przestępstwa z art. 178 a par. 2 KK 
(kierujący rowerem w stanie nie-
trzeźwym). Ujawniono 1 wykro-
czenie z art. 87 par. 1 i 3 KW (kie-
rujący po spożyciu alkoholu). Za-
trzymano 5 praw jazdy. Pouczono 
5 kierujących. Nałożono 10 man-
datów karnych. Zatrzymano 1 do-
wód rejestracyjny. (kpp)

Godziny obowiązkowe 
przyszłego roku szkolnego wy-
niesie on 25 godzin tygodniowo 
(obecnie jest 20). 

Kuratorium Oświaty w Kato-
wicach nie wniosło zastrzeżeń 
do projektu uchwały, natomiast 
zwróciło uwagę, że wymiar go-
dzin obowiązkowych dla w/w 
osób będzie po przyjęciu uchwały 
znacząco wyższy niż obowiązuje 
większość nauczycieli. Nega-
tywnie zaopiniowały projekt 3 
związki zawodowe pracowników 
oświaty. Zgodnie z Kartą nauczy-
ciela samorząd ma prawo ustalać 
tygodniowy wymiar pracy peda-
goga szkolnego, logopedy i psy-
chologa. (zz) Centrum Przedsiębiorczości                   

 i Organizacji Pozarządowych zaprasza 
2007-2013 oraz Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospo-
darka,

- wyjaśnienie zasad przygo-
towania wniosków o udzielenie 
wsparcia w ramach projektów 
pomocowych dostępnych dla mi-
kro, małych i średnich przedsię-
biorstw ze środków budżetu pań-
stwa, funduszy strukturalnych, 
innych programów i instrumen-
tów wsparcia, w szczególności 
dostępnych w Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konsultanci pomagają także 
przedsiębiorcom ubiegającym 
się o wsparcie  w kwestiach:

- Wyboru właściwego pro-
gramu jako źródła finansowania 
planowanego przedsięwzięcia,

- Zasad finansowania przed-
sięwzięcia z programu dotacji, 
wypełniania wniosku, przygo-
towania oraz wyboru akredyto-
wanego wykonawcy,

- Warunków spełnienia kryte-
riów formalnych i administracyj-
nych przy ubieganiu się o dotację.

Udziela również ogólnych 
informacji dotyczących dostęp-

nej na rynku oferty finansowa-
nia zewnętrznego przez banki, 
firmy leasingowe, fundusze po-
życzkowe i fundusze poręczeń 
kredytowych.

Punkt Konsultacyjny współ-
pracuje z Górnośląską Agencją 
Rozwoju Regionalnego oraz z 
Lokalnymi Okienkami Przed-
siębiorczości działającymi przy 
urzędach gmin w zakresie in-
formacji na temat instrumentów 
pomocy dla mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw.

Zainteresowanych zaprasza 
do filii Centrum Przedsiębior-
czości S. A. w Lędzinach przy 
ul. Lędzińskiej 24. nr tel. 032 
326-77-98 w budynku Powiato-
wego Centrum Społeczno-Go-
spodarczego.

Więcej informacji dotyczą-
cych funkcjonowania punktu 
konsultacyjnego na stronie in-
ternetowej www.cpsa.com.pl 
Zamieszczono tam również pod-
stawowe informacje na temat 
wsparcia finansowego z fundu-
szy strukturalnych w latach 2007 
- 2013.

Opłaty               
za zajęcie drogi

W poniedziałek 5 maja dyżurują radni: Bernadeta Ficek (okręg 
nr 1) – ulice: Heweliusza, Imielińska od nr. 1 do nr. 37 i od 2 do 58. 
Satelicka od nr 1 do nr. 11 i od 2 do 22a, Sosnowa, Turystyczna. 
Jerzy Gabor (okręg nr 2) – ulice: Kamiennna, Wróblewskiego, 
Wyzwolenia. Jerzy Gołaszczyk (okręg nr 5) – ulice: Imielińska 
od nr. 39 do nr. 123 i od 60 do 134, Kordiana, Kowalska, Nowa, 
Olszewskiego, Pokoju, Rejtana, Wąska.
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Odrzucona skarga

nych i funkcjonalnych. Poszu-
kiwanie korzystnego społecznie 
i ekonomicznie rozwiązania 
sposobu uporządkowania go-
spodarki ściekowej,

1999 – próby wyłonienia 
wykonawcy, który zrealizuje 
inwestycję i będzie eksploato-
wał, a po 25 latach przekaże 
na własność gminy. Trzykrotne 
przetargi nie wyłoniły takiego 
wykonawcy. Odstąpiono od 
realizacji tej wersji przedsię-
wzięcia,

2002 – decyzja o podziale in-
westycji na etapy i realizacji w 
ciągu 6 - 8 lat,

2003 – w wyniku przetargu 
firma Ekoland z Warszawy roz-
poczęła wykonywanie doku-
mentacji oczyszczalni ścieków 
i kanalizacji sanitarnej etapu 1. 
(obejmującego centrum miasta), 

- nabycie gruntów pod przy-
szłą przepompownię przy ul. 
Imielińskiej oraz pod oczysz-
czalnię ścieków przy ul. 
Wandy, 

- uchwalenie miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta dla obszaru, 
gdzie miała powstać oczysz-
czalnia, 

2004 i 2005 - wnioski o do-
finansowanie inwestycji do Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, a następnie do 
programu „Fundusz dla Śląska” 
oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej,

Grudzień 2005 - decyzja o 
dofinansowaniu budowy 1. 
etapu kanalizacji sanitarnej, 

2006 - przetarg na wykona-
nie robót budowlanych oczysz-
czalni ścieków oraz przetarg na 
wykonanie 1. etapu kanalizacji 
sanitarnej, 

maj 2006 - rozpoczęcie robót 
budowlanych,

październik 2007 – powoła-
nie Miejskiej Spółki Komunal-
nej sp. z o.o. w Imielinie, która 
przejęła obsługę oczyszczalni i 
kanalizacji,

grudzień 2007 – zakończenie 
prac, przekazanie oczyszczalni 
wraz z siecią kanalizacyjną do 
rozruchu. 
Oczyszczalnia

Mechaniczno-biologiczna z 
wielofunkcyjnym reaktorem 
biologicznym. Wyposażona 
jest w stację dmuchaw, prasę 
do osadów, laboratorium, dys-
pozytornię oraz pomieszczenia 
socjalne. Proces oczyszczania 
ścieków odbywa się w zamknię-
tym obiekcie i wentylowanym 
poprzez instalacje biofiltru. 
Dzięki temu wokół oczysz-

czalni nie odczuwa się żadnych 
nieprzyjemnych zapachów.
Kanalizacja 

Sieć objęta jest monitorin-
giem, który pozwala z dowol-
nego miejsca poprzez internet 
kontrolować pracę pompowni 
i kanalizacji. Jest to pierwsza 
tego typu sieć monitoringu 
w Polsce południowej, która 
działa i w pełni usprawnia funk-
cjonowanie systemu.
Koszty oczyszczania 

Cena za odprowadzenie 1 
metra sześciennego ścieków do 
kanalizacji wynosi 9,83 zł. Mia-
sto dopłaca połowę, czyli 4,92 
zł do każdego metra sześcien-
nego, natomiast mieszkańcy 
płacą drugą połowę, czyli 4,91 
zł za metr sześcienny. 
Co dalej?

Dla pozostałej części mia-
sta został wykonany projekt. 
Teren ten podzielono na 4 ob-
szary. Ze względu na ochronę 
Zbiornika Imielińskiego, który 
stanowi rezerwuar wody pitnej 
dla aglomeracji śląskiej, ko-
lejny etap będzie realizowany 
w części Imielina leżącej wokół 
niego. Obecnie miasto oczekuje 
na informację, czy inwestycja 
otrzyma dofinansowanie z Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego.

Apel strażaków o niewypalanie traw 

Radny Henryk Hajda w 
imieniu 7 mieszkańców ul. 

Poniatowskiego wniósł skargę 
do Rady Miasta na burmistrza. 
Mieszkańcy ci uważają, że dzia-
łania burmistrza są szkodliwe, 
gdyż doprowadziły do „zalewa-
nia ich posesji ściekami z ul. Po-
niatowskiego i ul. Imielińskiej” 
(czytamy w skardze). Mieszkań-

cy skarżą się na brak możliwości 
utrzymania porządku na swoich 
posesjach. Czują się lekceważe-
ni i deklarują: „Nie pozwolimy 
traktować się jak obywatele dru-
giej kategorii”. 

Tak zdecydowane działania 
mieszkańców wywołał brak 
ul. Poniatowskiego na liście 
remontów przewidzianych na 

2008 r. Dlatego zaapelowali 
do radnych o „wywarcie odpo-
wiedniego nacisku na władze 
miasta”, by podjęły „stosowne 
decyzje, w celu usunięcia przy-
czyn zgłoszenia skargi.” Załą-
czyli też kilkanaście pism, które 
w ostatnich latach skierowali 
głównie do powiatu i samo-
rządu wojewódzkiego. 

Skarga była omawiana 26 
marca na posiedzeniu Komisja 
Rozwoju i Budżetu Rady Mia-
sta. Radni uznali ją za bezza-
sadną. Trafiła wreszcie na sesję 
Rady Miasta, która odbyła się 
31 marca. 

Na sesji poinformowano, że 
radni zgłosili 43 zadania remon-
towe na rok 2008, ale finansowe 
możliwości miasta pozwalają na 
wykonanie tylko 19. W związku 
z tym przewodnicząca Rady 
Bernadeta Ficek zauważyła, że 
wszyscy radni mogliby wnieść 
skargi, bo każdemu odrzucono 
jakieś zadanie. Poza tym po-
wiedziała, że Rada zatwierdziła 
projekt na wykonanie robót na 
ul. Poniatowskiego.

Radny Henryk Hajda wyjaś-
niał na sesji, że skarga doty-
czyła innej sprawy - nieodpo-
wiedniego wykonania w 2003 
r. chodnika na ul. Imielińskiej, 
który uniemożliwił spływ wody 
z ul. Poniatowskiego. Od tego 

czasu minęło 5 lat i nie napra-
wiono szkody wyrządzonej 
mieszkańcom. 

Po dyskusji odczytano uchwałę, 
nad którą mieli głosować radni. 
H. Hajda zwrócił uwagę, że uza-
sadnienie uchwały jest niezgodne 
z jego intencjami. 

Z kolei głos zabrał burmistrz 
Jan Chwiędacz. Powiedział, że 
radny H. Hajda w trakcie dys-
kusji na sesji zmienił wcześ-
niejsze stanowisko. Przypo-
mniał, że skarga dotyczyła 
nieuwzględnienia w planie 
remontów ul. Poniatowskiego. 
- Ponieważ plan nie zadowalał 
radnego – sugerował burmistrz 
– dlatego postanowił napisać 
na mnie skargę. Ale ja nie mam 
decydującego wpływu na plan 
remontów, bo ustalają go radni 
- powtórzył J. Chwiędacz. 

W jawnym głosowaniu 
wzięło udział 14 radnych (1 był 
nieobecny). 13 było za odrzuce-
niem skargi, a 1 przeciw. (zz) 

Przedmiotem skargi na burmistrza był ten odcinek ul. Poniatowskiego

Dzięki zrealizowaniu tej in-
westycji miasto wykonało duży 
krok do spełnienia standardów 
w zakresie ochrony środowiska, 
które nakłada Unia Europejska. 
Nastąpił również wzrost atrak-
cyjności Imielina oraz pod-
niesiony został poziom życia 
mieszkańców. 
Koszty budowy

4 mln zł z Funduszu dla Ślą-
ska, kredyt z WFOŚiGW 7 mln 
złotych (w 50% zostanie umo-
rzony pod warunkiem realizacji 
kolejnych inwestycji proeko-
logicznych) pozostałe 6 mln zł 
budżet miasta.
Wykonawcy

Firma „Budownictwo Wodno-

Inżynieryjne i Drogowe” sp. 
z o.o. z Pszczyny - budowa 
oczyszczalni ścieków 

Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe „Elgrunt” z Gdyni budowa 
kanalizacji sanitarnej – etap 1. 
Dane techniczne 

Długość kanalizacji - 33 km 
System grawitacyjno-podciś-

nieniowy z pompownią próż-
niowo-tłoczną 

200 studni podciśnieniowych
Podłączenie 536 budynków 

(ponad ¼ mieszkańców miasta 
jest podłączona do kanalizacji 
miejskiej). 

Oczyszczalnia ścieków – 
przepustowość 500m3/dobę (z 
możliwością rozbudowy o na-
stępne 500m3/dobę)  (um)

Otwarcie oczyszczalni
Korzyści 

Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Tychach  
skierował do mieszkańców apel. Czytamy w nim, że 
zagrożenie pożarami wzrasta wiosną, kiedy rozpoczyna 
się wypalanie traw. Pożary te stwarzają wysokie zagroże-
nie dla ludzi jak i przyrody.  W tym roku wczesna wiosna 
rozpoczęła się już w lutym, bo w tym miesiącu na terenie 
naszego powiatu i Tychów straż wyjeżdżała już 28 razy 
do tego typu pożarów. 

Dzieje się tak mimo szkodliwości wypalania traw. 
Zagraża ono środowisku naturalnemu, zwierzętom - 
zabija pisklęta. Płomienie niszczą mikroorganizmy nie-
zbędne do zachowania równowagi biologicznej. 

Wypalanie traw powoduje również zagrożenie w ruchu 
drogowym. 
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z kulturą za pan brat

Gimnazjalni olimpijczycy

Filip Mateuszuk, Paulina Skóra i Wawrzyniec Kostorz z Gimnazjum 
w Imielinie odnoszą sukcesy w konkursach wojewódzkich 

Recytowali o zwierzętach 
Magda Krakowiecka zajęła 

1 miejsce, a Weronika Szwedo 
była 3. w powiatowym konkur-
sie recytatorskim „Zwierzęta”, 
który 20 marca odbył się w 
Imielinie. Wzięło w nim udział 
33 uczestników – uczniów klas 
I – III z 11 szkół powiatu. 

Dla laureatów nagrody ufun-
dował Urząd Miasta Imielin, 
Miejska Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych z 
Imielina, Stowarzyszenie „Bez-
pieczni Razem” i Starostwo Po-

2 kwietnia w imielińskiej bi-
bliotece miały miejsce obchody 
stulecia Ani Shirley. Jest to bo-
haterka powieści Lucy Maud 
Montgomery „Ania z Zielonego 
Wzgórza”, która ukazała się 100 
lat temu w Kanadzie.

Do biblioteki przybyły klasy 
4. i 5. pod opieką nauczycieli – 
polonistów: Eweliny Rozmus i 
Gabrieli Iwanek. Najpierw pod-
sumowano konkurs literacki, 
który polegał na napisaniu list 
do Ani Shirley. Najlepsze prace 
nadesłali: Ania Bednarczyk, 
Karolina Wioska, Faustyna No-
ras, Marta Kubica, Marysia Ja-
nuszewska i Mateusz Górniak.

Konkurs miał rangę ogólno-
polską bo zostały przysłane prace 
również z innych miejscowości. 
Później odbyła się prezentacja 
multimedialna dotycząca życia i 
twórczości Lucy Maud Montgo-
mery. Uczestnicy wybierali także 
najlepszy portret Ani z galerii 
prac nadesłanych do konkursu 
plastycznego na „Portret Ani”. 

Laureatka
Marta Kotarba z Imielina wy-

grała finał wojewódzki konkursu 
z języka niemieckiego organi-
zowanego przez Wyższą Szkołę 
Bankową w Chorzowie. Marta 
jest uczennicą klasy maturalnej 
LO w Bieruniu. Podczas kon-
kursu debatowała o państwach 
Unii operując  słownictwem, 
którego mógłby pozazdrościć 
niejeden student germanistyki. 
Pokonała około stu uczestni-
ków i zakwalifikowała się do 
superfinału, który odbędzie się 
18 kwietnia w Wyższej Szkole 
Bankowej w Gdańsku. 

Uczennica jest również lau-
reatką wojewódzkiego etapu 
Olimpiady Języka Niemieckiego 
i weźmie udział w finale ogól-
nopolskim w Poznaniu. Tu mu-
siała się wykazać wiedzą gra-
matyczną, znajomością historii 
literatury i spraw współczesnych 
krajów niemieckojęzycznych.

Monika Margol, nauczycielka 
maturzystki charakteryzuje ją 
następująco: - Skromność, pra-
cowitość, a przede wszystkim 
pasja, z jaką podchodzi do na-
uki języka jest do pozazdrosz-
czenia. Ale to coś więcej - ona 
ma do języka predyspozycje i 
talent, który świetnie rozwija. 

Dagmara Kupczyk

Spodziewałam się czegoś 
trudniejszego – mówi Pau-

lina Skóra z kl. 3. Gimnazjum 
w Imielinie, komentując swój 
udział w olimpiadzie z języka an-
gielskiego, którego została laure-
atką. - Wątpliwości miałam tylko 
przy niektórych pytaniach doty-
czących gramatyki – dodała. 

Paulina musiała znać nazwi-
sko premiera Wielkiej Brytanii 
oraz losy głównej bohaterki 
powieści Jane Austen „Duma i 
uprzedzenie”, czy też zanalizo-
wać jedną z jej scen. 

Nie jest to pierwszy językowy 
sukces Pauliny. Wcześniej w 
Krakowie zdała międzynaro-
dowy egzamin z języka angiel-
skiego (FCE), który uprawnia do 
studiowania kierunków humani-
stycznych w Europie bez zdawa-
nia egzaminów wstępnych. 

W czerwcu zagra (po angiel-
sku) główną rolę w legendzie 
„Złota kaczka” przerobioną na 
sztukę teatralną. Z tym spek-
taklem pojedzie do Hiszpanii 
w ramach szkolnego programu 
Sokrates Comenius.

Języka angielskiego uczy się 
od 5. roku życia. Ogląda filmy 
w oryginale, czyta angielskie 
książki sensacyjne, korespon-

duje przez internet ze znajo-
mymi z różnych krajów i spędza 
wakacje w Europie Zachodniej. 

Finalistą tego samego konkursu 
został Filip Mateuszuk - uczeń kl. 
3. Podobnie jak Paulina trudności 
sprawiły mu niektóre zagadnienia 
z gramatyki. Doskonale zaś sobie 
poradził z pytaniami ze znajomo-
ści lektury. - Język angielski to 
przyszłość, dlatego uczę się go 
od 2. klasy szkoły podstawowej 
– zauważył Filip. Jemu również 
język angielski „otwiera świat” 
- wykorzystuje go podczas waka-
cyjnych podróży i korespondencji 
internetowej. 

- Olimpiada z języka angiel-

skiego rozgrywana była po raz 
pierwszy, tym bardziej cieszy 
fakt, że dwaj nasi uczniowie 
zajęli wysokie lokaty – mówi 
przygotowująca ich do kon-
kursu Anna Musiałek. - Mam 
nadzieję, że to nie ostatni ich 
taki sukces – dodaje.  

Wawrzyniec Kostorz jest do-
piero w 2. klasie gimnazjum, 
ale już rozwiązuje zadania z 3. 
i z liceum. W konkursie z ma-
tematyki, w którym brał udział 
po raz drugi, wywalczył tytuł fi-
nalisty. - Popełniłem tylko błąd 
logiczny związany z ułożeniem 
równania, poza tym konkurs w 
stosunku do lat poprzednich był 

łatwy – komentuje swój udział.  
Zadania dotyczyły konstruk-

cji geometrycznych, równań z 
dwoma niewiadomymi, prze-
kształceń algebraicznych, wie-
dzy ogólnej i zadań problemo-
wych. Jest to wiedza z gimna-
zjum, ale należało wykazać się 
pomysłowością i oryginalnością 
w rozwiązaniach. 

Wawrzyniec matematyczne 
zainteresowania odziedziczył 
po ojcu, który przygotowuje go 
do każdego konkursu. - Mamy 
taki system, że pracujemy ra-
zem w weekendy – mówi uczeń. 
- Matematyka jest wprowa-
dzeniem do wszystkich innych 
nauk ścisłych. Dlatego budzi 
moje zainteresowania. Wszel-
kiego rodzaju pomoce również 
dostarcza Wawrzyńcowi tata, 
oceniając ich przydatność pod 
względem merytorycznym. 

Do konkursów przedmio-
towych uczeń przygotowuje 
się także w szkole pod okiem 
Teresy Stolorz. – Wynik Waw-
rzyńca to jego wielki sukces 
poparty mozolną pracą. Dla 
mnie praca z nim to prawdziwa 
przyjemność –mówi nauczy-
cielka matematyki.

Piotr Nosek                                                                  

wiatowe. Na zakończenie kon-
kursu dzieci i ich opiekunowie 
zostali zaproszeni na słodki po-
częstunek ufundowany przez lo-
kalnych sponsorów i rodziców. 
Konkurs uświetniły występy 
imielińskich dzieci z kółka te-
atralnego i zespołów szkolnych 
“Gwiazdeczki” i “Stokrotki”.

Laureaci w klasach pierw-
szych to: Wiktoria Kowalik SP2 
Chełm (opiekun Beata Dułacz), 
Natalia Blacha SP Świerczyniec 
i Weronika Szwedo SP Imielin

W klasach drugich: Wero-
nika Rozmus SP 3 Lędziny (op. 
Alina Kramarczyk), Maria Fer-
dyniuk SP 4 Lędziny i Jakub 
Płoszczyca SP 1 Bieruń. 

W klasach trzecich: Magda 
Krakowiecka SP Imielin (op. Ur-
szula Przybysławska), Weronika 
Janosz SP Międzyrzecze, Karo-
lina Czarnynoga SP 4 Lędziny. 

W jury konkursu zasiadły Anna 
Suślik z Imielina, Barbara Sosna, 
metodyk kształcenia zintegrowa-
nego i Zofia Łabuś. (bos)

Sok z kuchni 
Zielonego Wzgórza 

- Datę imprezy wybraliśmy 
nieprzypadkowo, gdyż 2 kwiet-
nia obchodzony jest Międzynaro-
dowy Dzień Książki Dziecięcej 
– powiedziała Jadwiga Mikunda, 
która prowadziła imprezę.

Rudowłosą i piegowatą Anię 
pokochało już kilka pokoleń 
czytelników. Dlatego z okazji 
rocznicy ukazania się książki od-
bywają się międzynarodowe ob-
chody urodzin bohaterki. Cykl po-
wieści należy od lat do najchętniej 
czytanych książek dziecięcych. 
Jej główna bohaterka - Ania, ofia-
rowuje bliskim szczerą przyjaźń, 
dobroć, wrażliwość. W Polsce 
centralne uroczystości odbędą się 
19 czerwca w Krakowie. zz

Potrzebują pomocy 
Do skarbonki, którą umieszono 

w „Sokolni” można wrzucać pie-
niądze na rzecz Hospicjum Cordis 
w Mysłowicach. Hospicjum bu-
duje nowy dom, w którym znajdą 
miejsce potrzebujący szczególnej 
opieki. Warto im pomóc!
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13 kwietnia (niedziela) – godz. 18.00 – 
„Underground” – Teatr Śląski z Katowic

„Underground” to „pełna mroku i tajemnicy podróż poprzez 
wyobraźnię muzyczną  Toma Waitsa i Nicka Cave’a”.

Bohaterem jest współczesny 40-letni everyman, któ-
ry schodzi na dno Undergroundu, by znaleźć tam utra-
coną przed laty młodość.

W spektaklu Adam Święs śpiewa kilkanaście najbar-
dziej znanych songów Toma Waitsa i Nicka Cave’a, zaś 
partnerują mu trzy urodziwe panie: Małgorzata Daniłow, 
Małgorzata Deda i ewa Pirowska. Reżyserem jest Robert 
Talarczyk.

20 kwietnia (niedziela) - godz. 18.00 - 
„Ocalmy je od zapomnienia” - recital piosen-
ki aktorskiej 

Koncert zawiera piosenki dobrze znane w nowych 
aranżacjach (m.in. e. Demarczyk, A. German, A. 
Majewskiej, e. Geppert), ale także utwory już zapo-
mniane, a warte przypomnienia. Śpiewa Barbara Broda-
Malon – absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego kato-
wickiej Akademii Muzycznej. Towarzyszą jej: Grzegorz 
Kasperczyk – fortepian i Sebastian Malon – skrzypce. 

26 kwietnia (sobota) - godz. 17.00 - „Umarli 
ze Spoon River” 

Taki tytuł nosi poemat edgara Lee Mastersa, uchodzący za 
perłę literatury amerykańskiej. Na jego podstawie poetycki 
spektakl przygotowała młodzież z Klubu Amerykańskiego 
działającego przy II LO im. M. Konopnickiej w Katowicach. 
Przedstawienie, które wyreżyserowała uczennica klasy I F 
Maja Łukawska, w przystępny sposób próbuje dać odpo-
wiedź na najważniejsze pytania natury moralno-filozo-
ficznej, jakie w życiu stawia sobie każdy człowiek. Młodzi 
wykonawcy serdecznie na ten wyjątkowy spektakl zapra-
szają - w szczególności zaś liczą na obecność koleżanek i 
kolegów z Imielina.

3 maja (sobota) godz. 18.00 – Koncert 
„Maulbronner Kammerchor”z enz-Kreis (Niemcy)

Koncert znakomitego niemieckiego chóru działające-
go przy zabytkowym klasztorze w Maulbronn (dawny 
klasztor cystersów) 

Maulbronn leży w powiecie enz w Badenii-Wirtembergii, 
w pobliżu Prorzheim, które utrzymuje partnerskie kon-
takty z Imielinem, Chełmem i Mysłowicami. W kwietniu 
będzie gościł tam chór „Harfa” z Imielina. W pierwszych 
dniach maja zespół z Maulbronn przyjeżdża do Polski. 
Zaśpiewa na inauguracyjnym koncercie Międzynarodowego 
Festiwalu „Gaude Mater” w Częstochowie (1 maja), a 
potem w Mysłowicach i w Imielinie.

Maulbronner Kammerchor należy do najlepszych chó-
rów niemieckich, koncertował niemal na całym świecie, 
nagrał dziesiątki płyt CD.

W programie koncertu utwory a capella pochodzące z 
XIX i XX wieku. Dyrygował będzie Jürgen Budday.   

11 maja (niedziela) – godz. 18.00  – Trio 
Piotra Wyleżoła

Piotr Wyleżoł to jeden z najlepszych polskich pia-
nistów jazzowych. Po ukończeniu Wydziału Jazzu i 
Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach 
współpracował z największymi polskimi i zagraniczny-
mi sławami muzyki jazzowej. Ostatnio najczęściej gra z 
Nigelem Kennedy’m, Jarkiem Śmietaną i ewą Bem.

Już po raz drugi w Bibliote-
ce Miejskiej zorganizowana 

została „Noc z Andersenem”. 
W imprezie, które odbyła się 
29 marca wzięło udział ponad 
sześćdziesięcioro dzieci z klasy 
IV i V.

Posadzenie drzewa Ander-
sena i zakopanie okolicznoś-
ciowej kapsuły z podpisami 
wszystkich uczestników dało 
początek nocnej zabawie.

Kolejnym etapem były po-
szukiwania postaci z baśni, 
które doprowadziły młodzież 
do samego Andersena. Drogę 
do Andersena wskazywały: 
gęsiareczka, świniopas, brzyd-
kie kaczątko, dziewczynka z 
zapałkami i księżniczka. An-
dersen, któremu ta noc była 
poświecona, zaprosił dzieci do 

Uczniowie z Gimnazjum w 
Imielinie zajęli wysokie miejsca 
w II Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Wiedzy o Internecie Dial 
Net Masters.

Ich wynik to 27 i 28 miejsce 
na prawie 3 tysiące uczestni-
ków z całej Polski, a z naszego 
regionu ponad 250. 

Zespół w składzie: Kamil Ko-
lonko, Piotr Komandera, Alek-
sandra Targiel zajął 27 miejsce, 

13 kwietnia o godz. 17. w 
Domu Kultury „Sokolnia” w 
Imielinie będzie otwarta wy-
stawa malarstwa Elżbiety Zro-
bek. Autorka wystawy jest stu-
dentką IV roku Wydziału Edu-
kacji Artystycznej Uniwersytetu 
Śląskiego w Cieszynie - kierunek 
malarstwo. Wcześniej ukończyła 
Liceum Sztuk Plastycznych w 
Katowicach i Studium Architek-
tury Wnętrz w Sosnowcu. 

Eksponowane na wystawie 
obrazy tworzą spójny cykl o 
nazwie „Mosty” i są efektem 
około 2-letniej pracy. 

Noc z Andersenem 

biblioteki. Wzięły one udział w 
warsztatach teatralnych, prowa-
dzonych przez aktora Bogdana 
Wąchałę. Kolejnym punktem 
było spotkanie z historykiem i 
heraldykiem Tadeuszem Graj-
pelem, który opowiedział o 
druku i pismach z XIV i XV 
wieku. Kulminacyjnym punk-
tem imprezy był słodki poczę-
stunek czyli tort Andersena.

W tym roku w roli Ander-
sena wystąpił Janek Piosko-
wik. Bibliotekarzy i opie-
kunów podczas imprezy 
wspomagali harcerze z 41 
imielińskiej drużyny harcer-
skiej. Udział w imprezie po-
twierdzony został specjalnym 
certyfikatem, które każde 
dziecko otrzymało po zakoń-
czeniu zabawy. (bos)

Dzieci mogły zobaczyć na czym po-
legała technika dawnego druku 

W roli Andersena niezawodny Janek Pioskowik 

a Jakub Żebrowski, Filip Mate-
uszuk, Wojciech Mikunda, Ro-
bert Jurowicz miejsce 28. 

Olimpiada rozgrywana była 
w systemie on line, czyli ucz-
niowie odpowiadali na pytania 
zadawane bezpośrednio przez 
internet. Okazało się, że są bar-
dzo trudne, bo dotyczyły wiedzy 
z zakresu nauczania informatyki 
w szkołach średnich. 

Młodzi informatycy z Imie-

lina zakwalifikowali się do 2. 
etapu olimpiady, z którego 10 
najlepszych drużyn awansuje 
do półfinału ogólnopolskiego 
w Krakowie. Finał odbędzie 
się we Wrocławiu, a główną 
nagrodą jest wyjazd do USA 
oraz inne wartościowe nagrody: 
notebooki, odtwarzacze mp3, 
komputery dla szkół. Opieku-
nem grupy jest nauczyciel in-
formatyki Paweł Janas. (bos)

Internetowi znawcy 

Wystawa w Sokolni 
Artystka przedstawia na swoich obrazach „linę zawieszoną nad 
przełęczą, wąską kładkę, most. Nieważne jak wysoko, ważne, że 
spajają to co podzielone, łączą ludzi, dwa brzegi, jawę i sen.” 
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z kart historii Imielina

Ludzie z Ratusza część XVIII 

Kącik poetycki

akceptują takie osoby i im po-
magają. Przy okazji dowiedzia-
łem się, jaka była jej historia. 
Przed 20 laty jej rodzice byli na 
mszy św. W pewnym momencie 
ksiądz przyprowadził do ołtarza 
5-letnie niepełnosprawne dzie-
cko i powiedział, że od 3 tygo-
dni błąka się koła kościoła. Za-
pytał czy ktoś, by jej nie wziął 
do domu. Oni zabrali, wycho-
wali i usamodzielnili. (zz)

Nie ma lepszej zapłaty niż radość dzieci 

Nie spełniał oczekiwań PZPR

Stanisław Bryś

Dziesięciodniowe wyjazdy 
integracyjne do Kotliny 

Kłodzkiej, na Mazury, czy Mie-
rzeję Wiślaną (w tym roku w 
Bieszczady), wycieczka do Wie-
liczki ze zjazdem do kopalni i 
obiadem na dole. Paczki z okazji 
świąt, bezpłatne rehabilitacje trzy 
razy w tygodniu, wyjazdy na ba-
sen, hipoterapia, opieka psycho-
loga i terapeutów w świetlicy. To 
wszystko jest zasługą społecznie 
pracującego zarządu Stowarzy-
szenia Pomocy Dzieciom Niepeł-
nosprawnym w Imielinie.

- Nie ma lepszej zapłaty niż 
radość naszych podopiecznych 
– mówi prezes Bogdan Mi-
kunda pytany o wynagrodzenie 
za swą pracę. Przede wszyst-
kim dziękuje Radzie Miasta 
i Zarządowi Powiatu Bieruń-
sko-Lędzińskiego za znaczącą 
pomoc finansową. Pozwala ona 
ubiegać się Stowarzyszeniu o 
dofinansowanie z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

W ciągu 10 lat istnienia Sto-
warzyszenia powstało w powie-
cie szereg placówek, które zaj-
mują się niepełnosprawnymi. 
Dzięki bardzo dobrej współ-
pracy z Caritasem działa dom 
samopomocowy w Lędzinach. 
Co boli

Nie jest jednak tak, by nie było 
już czym się martwić. Najmoc-
niej „boli” prezesa brak lokalu. 
– Nasza siedziba jest iluzoryczna, 
mamy co prawda adres „Imieliń-
ska 87”, ale w tej chwili doku-

menty częściowo przechowujemy 
kątem w Sokolni. Pomieszcze-
nie biurowe to jednak dla niego 
sprawa czwartorzędna. – Najbar-
dziej potrzebne są pomieszczenia 
na zajęcia rehabilitacyjne, na bazę, 
by w sposób profesjonalny obsłu-
żyć niepełnosprawnych – mówi 
Bogdan Mikunda. Nasi pacjenci 
– tłumaczy - muszą stale być jej 
poddawani. W razie przerwania 
ćwiczeń następuje trudno odwra-
calny regres. 
Za mało miejsca 

Stowarzyszenie wynajmuje 3 
małe pokoje w budynku SPZOZ-
u, ale tam już nie mieszczą się 
potrzebne do rehabilitacji urzą-
dzenia. Przy okazji prezes może 
pochwalić się, że Stowarzyszenie 
zakupiło nowe - do stymulacji 
stawu kolanowego i łokciowego. 
Na szczęście nie zajmuje ono 
wiele miejsca. Nadzieją na po-
prawę sytuacji jest budowa hali 
sportowej przy gimnazjum, której 
część zaplecza ma być wykorzy-
stana na potrzeby rehabilitacji. 

W ciągu 10-lecia znacząco 
zmieniła się liczebność członków 
Stowarzyszenia. Zaczynali od 
15 osób, obecnie sięgają niemal 
stu i co roku ich przybywa. Tę 
integrację środowiska niepełno-
sprawnych prezes uważa za swój 
największy sukces. Na początku 
zdecydowaną większość Stowa-
rzyszenia stanowiły dzieci, obec-
nie liczba ta się wyrównuje z do-
rosłymi. A i tak prezes Mikunda 
oblicza, iż Stowarzyszenie obej-
muje około ¼ niepełnosprawnych 

Kolejnym włodarzem Imie-
lina jest Stanisław Bryś. 

1 stycznia 1955 roku został 
mianowany Przewodniczącym 
Prezydium Gromadzkiej Rady 
Narodowej, jako wiejskiego or-
ganu samorządowego.

Stanisław Bryś urodził się 15 
kwietnia 1912 roku w Soli koło 
Żywca jako syn Franciszka i 
Karoliny. Z zawodu był leśni-
kiem. Za pracą przyjechał na 
Śląsk i zatrudnił się w kopalni 
„Wesoła”. 

W 1943 roku ożenił się w 
Imielinie z Anną Kocur. Ślub 
dawał im Ewald Wulfen. Stani-
sław Bryś miał dwójkę dzieci: 

Kto napisał ten wiersz?

Tęsknota słowo zużyte 
Otwarło mi nową dal
 jak różne są rzeczy ukryte 
w króciutkim wyrazie: żal

Na odpowiedzi oczekujemy 
do 30 kwietnia br. 

Wiersz z poprzedniego nu-
meru napisała Maria Pawlikow-
ska-Jasnorzewska. 

Nagrody nie wylosowano, 
ponieważ nie nadesłano żadnej 
prawidłowej odpowiedzi.  (bk)

Barbarę i Henryka. 
Radni do Gromadzkiej Rady 

Narodowej zostali wybrani w 

wyborach bezpośrednich. Było 
wtedy takie hasło: „Głosujemy 
bez skreśleń”. Oznaczało to, 
że gdy żaden z kandydatów 
nie był skreślany, a wybrano 
tych, którzy zajmowali pierw-
sze miejsca na listach wybor-
czych. Z reguły zarezerwo-
wane były one dla członków 
komunistycznej Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej. 
Przewodniczącego nie wybie-
rano, tylko mianowano, choć 
szumnie mówiono, że został 
on wybrany przez społeczeń-
stwo. 

Rządy Stanisława Brysia w 
Imielinie charakteryzowały 

się tym, że nie chciał być ma-
lowanym człowiekiem z Ratu-
sza. Miał ambicje rzeczywiście 
rządzić, ale na to nie pozwalała 
Partia. Na tym tle dochodziło 
do wielu konfliktów i zadraż-
nień. Nie liczył się interes 
poszczególnych ludzi, bo naj-
ważniejszy był interes Partii. 
Jak człowiek, który nie spełnił 
jej oczekiwań, został odwołany 
ze stanowiska w październiku 
1956 roku. 

Stanisław Bryś zmarł 20 li-
stopada 2001 roku. Pochowany 
został w Imielinie.

Bernard Kopiec

w mieście. „Specjalnością” imie-
lińskiego Stowarzyszenia jest ob-
jęcie pomocą małych dzieci. 
Być samodzielnym

Zajęcia z terapeutami w So-
kolni przygotowują podopiecz-
nych do funkcji społecznych. 
Psycholog określa, którzy z 
nich mogą później brać udział w 
warsztatach terapii zajęciowej 
w Lędzinach. Ostatnio 4 osoby 
uzyskały taką szansę.  

Jednym z zadań związanych 
z osobami starszymi jest, jeśli to 
możliwe, przywrócenie ich do sa-
modzielnego funkcjonowania, by 
nie byli obciążeniem dla rodziny. 

Natomiast zadanie główne to 
dostosowanie niepełnospraw-
nych do funkcjonowania wśród 
zdrowych - by weszli w ich życie 
i nie byli postrzegani jak inni - nie 
z tego świata. To ostatnie odnosi 
się już do ludzi zdrowych – by 
zmieniła się ich świadomość. 
Marzenie 

Jest nim stworzenie hostelu dla 
osób starszych. By między go-
dziną 7. a 17. mogli spotkać się, 
porozmawiać, mieli kontakt z dru-
gim człowiekiem. Taki obiekt po-
trzebny jest ich dzieciom - by na 
czas swej pracy zawodowej mieli 
możliwość zostawić swoich rodzi-
ców pod odpowiednią opieką i nie 
martwić się o ich bezpieczeństwo. 
- Taka jest moja wizja – stwierdza 
prezes – ale czy ktoś uwierzy, że to 
jest potrzebne? I dodaje, że do tego 
niewiele trzeba – pomieszczenie z 
zapleczem kuchennym, a posiłki 
można by dowozić ze szkoły. 

Jak daleko do Holandii?
- Będąc w Holandii rozma-

wiałem z pewnym małżeń-
stwem – wspomina B. Mi-
kunda. On jest bankowcem, ona 
nauczycielką. Mają dorosłego 
syna i niepełnosprawną córkę (z 
zespołem Downa). Córka ma 27 
lat i mieszka już samodzielnie. 
Zapytałem ich, czy się nie boją, 
że jest sama. Odpowiedzieli, 
że nie, gdyż inni powszechnie 

Bogdan Mikund jest od 10 lat prezesem Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w 
Imielinie istnieje od 1998r. Wcześniej mieszkańcy z Imielina 
działali w Stowarzyszeniu Radość w Brzezince. Skupia 87 
członków. Zatrudnia 3 masażystów, 3 rehabilitantów i 2 
terapeutów. W roku 2001 założyło Świetlicę Terapeutyczną 
IKAR. Zarząd stanowią: Bogdan Mikunda – prezes, Krzysztof 
Stolorz wiceprezes, Paweł Turczyński skarbnik, Irena Lodek 
sekretarz, członkiem zarządu jest Danuta Simińska.  
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u tureckiego kolegi, czyli Ege, 
czuł się jak w domu. Wszystko 
mu zapewniali i często pytali 
czy czegoś nie potrzebuje. Woj-
tek zwrócił uwagę na bardzo pi-
kantne tureckie jedzenie. – Dla 
zneutralizowania tej ostrości 
dodają kwaśnego jogurtu oraz 
jedzą dużo ryżu, oliwek, pomi-
dorów, ogórków. 

U Ceren mieszkała Marta 
Skrzypczyk. Z dwupoziomo-
wego mieszkania w bloku był 
piękny widok na miasto, a w 
pobliżu stały dwa meczety. 
Zauważyła, że matka Ceren co 
klika godzin przerywa swe do-
mowe obowiązki, zakłada chu-
stę i modli się skłaniając nisko 
głowę.  

Imielińscy uczniowie nie 
mieli żadnych problemów z 
porozumiewaniem się – ich 
tureccy rówieśnicy dzięki 10 
godzinom języka angielskiego 
mówili w tym języku bardzo 
swobodnie. 
Zmienić stereotypy 

- Turcy – opowiada Anna 
Musiałek, druga opiekunka 
imielińskiej młodzieży – pytali 
nas o Unię Europejską: czy Pol-
ska się zmieniła, po wstąpieniu 
- ponieważ oni również mają 
zwolenników i przeciwników 
Unii i zastanawiają się nad wej-
ściem. Nagrywano program te-
lewizyjny z naszym udziałem. 
Pytano, czy sądzimy, że Turcja 
powinny znaleźć się w Unii? 

stereotypy na temat ich kraju. 
Bardzo im zależało, by muzuł-
mańskiej Turcji nie kojarzyć z 
terroryzmem.

- Też byliśmy pełni obaw 
o bezpieczeństwo – zauważa 
Anna Kubica – ale okazały się 
bezpodstawne. 
Co daje program?

 - Kształci język naszych 
uczniów – odpowiada pani dy-
rektor. - W rodzinach, w szkole, 
na wycieczce – wszędzie muszą 
mówić po angielsku. W tym 
języku jeszcze w kraju przy-
gotowali książkę o polskich 
legendach i pisarzach oraz pre-

Gimnazjaliści w Turcji 

Odpowiedziałam, że jeżeli uła-
twiłoby to kontakty i otworzy-
łoby świat, to jak najbardziej. 
Rozmawialiśmy również o wra-
żeniach po niemal tygodnio-
wym pobycie. Dyrektor szkoły 
powiedział, że robią wszystko, 
aby wiedza ludzi z zagranicy 
na temat Turcji się zmieniła. 
Chciał, byśmy przekazali w 
Polsce, co widzieliśmy i łamali 

zentacje. Poznają inną kulturę, 
otwierają się na drugiego czło-
wieka. Chętnych do udziału w 
programie nie brakuje, cały rok 
pracują podczas zajęć na kółku 
, by efekty swojej pracy zapre-
zentować podczas wizyt w part-
nerskich szkołach – to moty-
wuje do pracy i nauki – zauważa 
A. Kubica. Dzięki projektowi 
nawiązują się przyjaźnie, ucz-

niowie utrzymują kontakt drogą 
internetową, gdy przyjeżdżają, 
robią sobie prezenty i… są też 

od Turków na pożegnanie na 
lotnisku: Każdy z nas musi 
podziękować swemu Bogu, że 
pomimo różnic jakie nas dzielą, 
nie dawaliśmy poznać, że jeste-
śmy inni.  

Następny wyjazd – w czerwcu 
do Hiszpanii, a w przyszłym 
roku będzie jeszcze raz Hiszpa-
nia i Turcja. (zz)

Imielińscy uczniowie mieli 
okazję zobaczyć w Turcji: 

Izmir – tureckie miasto po-
łożone na zachodnim wybrzeżu 
Azji Mniejszej. To historyczna 
Smyrna – antyczne miasto gre-
ckie; wspominane również w 
Piśmie św.; do XV wieku chrześ-
cijańskie, później zajęte przez 
muzułmanów. 

Efez – miejsce urodzenia i dzia-
łalności greckiego filozofa Hera-
klita. Przebywał tu św. Paweł, a 
św. Jan napisał swoją Ewange-
lię. Do dziś znajduje się tu dom, 
w którym po śmierci Chrystusa 

cki przysmak bogów – jak sami 
go nazywają – czyli podobne do 
gofrów (ale nieporównywalnie 

lepsze – zaznacza Wojtek) wafle 
z kremem i owocami. 

- Tyle nas różni, jednak jeste-
śmy sobie bliscy – mówi Anna 
Kubica. To samo usłyszeliśmy 

łzy na pożegnanie. Wyjazd dał 
też niezapomniane wrażenia 
- gimnazjaliści podkreślają, że 
chętnie by pojechali jeszcze raz. 
Chociażby po to, by zjeść ture-

mieszkała Matka Boska. 
Bergama – to Pergamon, 

jedno z najsłynniejszych i naj-
piękniejszych starożytnych miast 
greckich. 

Anna Kubica - dyrektor Gimnazjum i jej turecki kolega z podarunkiem z Imielina 

Dom w Efezie, w którym mieszkała Matka Boska 

Anna Musialik i Anna Kubica - w tle panorama Izmiru 

W meczecie kobiety muszą nakrywać głowy chustami

Dokończenie ze str. 1
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Witamy we wspólnocie 

Dzieci ochrzczone w imielińskim
kościele 8 marca 

Balony nad miastem

Imielińscy modelarze z Januszem Musikiem, Andrzejem Malornym i burmistrzem Janem Chwiędaczem 

TeRMINARZ ROZGRYWeK 

AMATORSKICH DRUŻYN IMIeLINA

Skat Klub „Sokół” Imielin organizuje otwarty turniej skata sportowego o Puchar 
Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego. Turniej zostanie rozegrany w Domu Kultury So-
kolnia 27 kwietnia (niedziela) o godz. 10.00. Puchar i nagrody ufundowane zostały 
przez Urząd Starosty.

7 kwietnia Marta Kaiser 
obchodziła 90. rocznicę uro-
dzin. W dniu jubileuszu od-
wiedził ją burmistrz miasta 
Jan Chwiędacz, który złożył 
dostojnej jubilatce najser-
deczniejsze życzenia. Marta 
Kaiser wychowała 2 synów i 
córkę, od 21 lat jest wdową. 
Mieszka z synem Janem i 
synową Anną. Gratulujemy i 
życzymy długich lat w zdro-
wiu. (um)

Czterolistna koniczyna, biedronka i 
rakieta – taki również kształt mia-

ły balony, które wzięły udział w imie-
lińskich zawodach. 50 zawodników ze 
szkół podstawowych walczyło o miano 
najlepszego. Zawody rozegrano w 2 kla-
sach – standard i otwartej.  

W klasie standard I miejsca uzyskały 
Kamila Zdebik i Magdalena Żurek z SP 
3 Lędziny, a kolejne: Krzysztof Gumul-
ski z SP Imielin, 

Wojciech Śmiłowski i Dawid Karpiń-
ski z SP Imielin, Patrycja Szypuła z SP 
3 Lędziny i Tomasz Stolorz oraz Piotr 
Kostorz z Imielina. 

W klasie otwartej najlepszy był Łu-
kasz Grabowski z Lędzin przed Renatą 
Szalą i Tomasz Synowcem z Lędziny 
(Oś. Bł. Karoliny) oraz 

Weroniką Komanderą SP 3 Lędziny i 
Michałem Kobielskim z SP 13 Brzęcz-

Bartosz Przemysław Kogut
Urodzony 3 lutego 2008 roku
Syn Przemysława i Bożeny
Chrzestni: Krzysztof Pudełko i Katarzyna Kogut

Mateusz Tomasz Lipart
Urodzony 20 stycznia 2008 roku
Syn Krzysztofa i Beaty
Chrzestni: Jacek Lipart i Krystyna Wojtczak

Zuzanna Marta Wójcicka
Urodzona 6 lutego 2008 roku
Córka Romana i Lilianny
Chrzestni: Artur Mucha i Magdalena Wójcicka

90 lat Marty Kaiser 

kowice. Wyróżniono Bartka Duczmala z 
Bojszów.

Oceniali ich sędziowie: Marek Lizak, 
Sylwia Komandera, Marek Czamberg, 
Bogusław Jagoda, sędzią startowym był 
Ryszard Gawlik, a kierownikiem im-
prezy Andrzej Malorny. 

Organizacją zawodów zajął się Janusz 
Musik i członkowie kółka modelarskiego, 
działającego w „Sokolni”. Zawodnicy 
sami wykonali modele balonów. Sklejanie 
balonu z bibułki trwa od kilku do kilkuna-
stu godzin – w zależności od umiejętno-
ści, fantazji wykonawcy i wzoru modelu. 

Za zawody odpowiadał Franciszek 
Musioł, prezes powiatowego zarządu 
LOK. Nagrody dla najlepszych zawod-
ników ufundowały urzędy: Imielina i 
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, wrę-
czał je laureatom burmistrz Jan Chwię-
dacz i prezes LOK. (bos)

O puchar starosty 

Kolejka 3, 20-04-2008 

09:00 Oldboys - Knauf 
10:30 Hooligans - Rampa
12:00 Iniemamocni - Gegenbauer
13:30 Gieksa - Granice
15:00 Kufel - Kopiec

Kolejka 4, 27-04-2008 

09:00 Gieksa - Kopiec
10:30 Hooligans - Knauf
12:00 Rampa - Kufel 
13:30 Granice - Iniemamocni 
15:00 Oldboys - Gegenbauer

Kolejka 5, 04-05-2008 

09:00 Gieksa - Knauf
10:30 Kufel - Gegenbauer
12:00 Iniemamocni - Kopiec 
13:30 Oldboys - Rampa
15:00 Hooligans - Granice

Kolejka 6, 11-05-2008 

09:00 Kufel - Knauf 
10:30 Iniemamocni - Hooligans
12:00 Oldboys - Kopiec 
13:30 Gieksa - Gegenbauer
15:00 Rampa - Granice


