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Taka będzie nowa hala

K

Fizyko- i hydroterapia
W części socjalnej znajdą się
4 szatnie dla 18 sportowców
każda z węzłami sanitarnymi,
3 pokoje instruktorów i magazyn sprzętu sportowego. Część
rehabilitacyjna z osobnym wej-

Hala w liczbach

Kubatura - 24 607 m3
Powierzchnie:
- zabudowy -2377 m2
- piwnic - 300,6 m2
- parteru - 2207,4 m2
- piętra – 1061,2 m2

str. 2

W kwietniu rozpocznie się budowa hali sportowej przy gminazjum. Widok od strony wschodniej.

ściem będzie miała po 2 szatnie
z węzłami sanitarnymi, pokój
socjalny dla pracowników,
pomieszczenia do masażu, pomieszczenia do fizykoterapii i
hydroterapii i jedną salę rehabilitacyjną dla 6 osób.
Widownia dla 300 widzów
ulokowana będzie na piętrze. Tu
również będą sanitariaty, a także
siłownia z 2 szatniami dla sportowców i kolejnymi węzłami sanitarnymi oraz sala do tenisa stołowego i tańca z dwoma szatniami.
Sala ta także umożliwi uprawianie
gimnastyki rytmicznej.

Dla niepełnosprawnych
Budynek zostanie przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne – nie tylko
dlatego że znajdą się w nim
pomieszczenia rehabilitacyjne.
Wejście do hali z terenu będzie
bez schodów, ponadto zaplanowano sanitariat dostosowany do
potrzeb osoby niepełnosprawnej
(taki sam znajdzie się również
w części rehabilitacyjnej). Podnośnik elektryczny umożliwi
dostanie się z parteru na piętro.
Natomiast szatnie z sanitariata-

Z okazji jubileuszu imielińskiego sportu
11 maja (piątek) o godz. 1700 odbędzie się
na stadionie Pogoni mecz

Ruch Chorzów - Pogoń Imielin

mi przystosowanymi dla osób
niepełnosprawnych będą wyposażone w odpowiednie prysznice
bez brodzików, umywalki i wc
oraz w poręcze i uchwyty.
3 budżety
Zanim doszło do rozpoczęcia
budowy, zastanawiano się jakie
funkcje powinna spełniać hala.
Radni wysuwali różne koncepcje. Ostatecznie zdecydowano
się na przedstawione wyżej
rozwiązanie, które nie wyklucza w przyszłości rozbudowy
obiektu.
- Budowę rozłożyliśmy na
ponad 2 lata dlatego, by objęła 3 nasze budżety. W tym roku zamierzamy wydać na nią

Japońska sztuka
kaligrafii
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Baśniowa noc
z Andersenem
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Dokonczenie na str. 6

W te piękne święta Wielkanocne, gdy Pan Zmartwychwstał,
życzenia radości oraz wzajemnej życzliwości,
by ten czas stał się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni każdego
pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli
z ufnością patrzeć w przyszłość
Mieszkańcom i gościom Imielina składają:
Przewodnicząca Rady Miasta
Burmistrz Miasta
Bernadeta Ficek		
			
Jan Chwiędacz
oraz Radni Rady Miasta Imielin
wraz z pracownikami Urzędu

Nowi
w Imielinie
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8 boisk
Po wejściu do hali trafimy
do holu z szatnią, tu znajdą się
również sanitariaty dla publiczności. Płyta sali umożliwi
prowadzenie gier zespołowych,
takich jak siatkówka (na boisku
o wymiarach: 9 x 18 metrów
z dodatkowymi boiskami treningowymi), koszykówka (na
boisku 15 x 28 metrów), piłka
ręczna (boisko 20 x 40 m), halowa piłka nożna (20 x 40 m),
tenis ziemny (23,77 x 10,97 m),
badminton na korcie (13,4 x 6,1
m) czy też judo i zapasy na rozkładanych matach. Salę będzie
można podzielić na 2 mniejsze
za pomocą rozsuwanych kotar
mocowanych do dźwigarów.

Wypalanie jest
niebezpieczne

Kurier

osztem niemal 9,5 mln zł
w ciągu 2,5 roku miasto
wybuduje halę sportową z widownią na 500 miejsc. W połowie kwietnia między gimnazjum a przedszkolem pojawią
się pracownicy firmy Wodopol
z Żywca, którzy rozpoczną prace przy budowie hali sportowej.
Na parterze budynku będzie
płyta sali gimnastycznej z wysuwanymi trybunami na 200
miejsc. Tu znajdą się również
część socjalna oraz rehabilitacyjna. Natomiast na piętrze
zaplanowano widownię z 300
stałymi miejscami. Hala będzie
połączona z gimnazjum łącznikiem na wysokości półpiętra.



Nasze sprawy

Zmiany numerów budynków
oraz nazw ulic
D
ynamiczny rozwój urbanistyczny Imielina przejawiający się utworzeniem nowych obszarów inwestycyjnych, wskutek
uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego, w których na terenach użytkowanych
wcześniej wyłącznie rolniczo powstały nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
usługową czy produkcyjną, spowodował wprowadzenie zmian w
numeracji porządkowej na wybranych obszarach naszego miasta.
Wykaz terenów typowanych
do zmian adresowych wraz z załącznikami graficznymi umieszczony jest na stronie internetowej
www.imielin.pl w ogłoszeniach
urzędowych. Zachowanie prawidłowej numeracji porządkowej
umożliwi właściwą i jednoznaczną identyfikację nieruchomości
m.in. dla skutecznego dojazdu
pogotowia ratunkowego, straży
pożarnej, poczty itp. Zmiany będą dotyczyły przenumerowania
istniejących budynków (m. in.
fragmenty ulic: Wandy (nr 45a i
47), Bartniczej (nr 1, 1a, 1b, 3, 5,
7, 9 i 11), Miarki (numery parzyste od nr 16), Satelickiej (nr 18,
20, 20a, 22 i 22a), Lipowej (nr 7a,
7b, 7c, 7d, 9 i 11), Kamiennej (nr
6 i 8).
Zmienione zostaną również
dotychczasowe nazwy ulic wraz z

wprowadzeniem nowej numeracji porządkowej budynków (m.in.
ulica boczna od ul. Wyzwolenia
- rejon Sargan (nr 58 i 60), ulica
Satelicka od ul. Zachęty (od nr 23
do 38), boczna od ulicy Bartniczej (nr 3a, 29b i 3c) oraz boczna
ul. Wandy do ul. Nowozachęty
(nr 1, 3, 3a i 3b). Będą również
nadane nowe nazwy ulic (m. in.
ulica boczna od ul. Wyzwolenia i
boczna od ul. Ściegiennego).
W związku z powyższym
zachęcamy mieszkańców do
nadsyłania swoich propozycji
nadania nazwy ulicy z krótkim
uzasadnieniem, dlaczego proponowana nazwa powinna znaleźć
się w rejestrze ulic miasta.
Osoby, których adres zostanie zmieniony z urzędu zobowiązane będą do uaktualnienia
zameldowania, wymiany dowodu osobistego, prawa jazdy,
dowodu rejestracyjnego, rejestracji działalności gospodarczej itp.
Zważywszy na niedogodności, które wynikną z planowanych zmian administracyjnych,
Burmistrz Miasta zwrócił się do
Starosty Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego o podjęcie stosownej
uchwały, na mocy której opłaty związane z wymianą prawa
jazdy i dowodu rejestracyjnego
pojazdu nie będą pobierane lub

KRONIKA POLICYJNA
31 marca na ul. Poniatowskiego włamano się do domu, skąd
skradziono aparat fotograficzny, zegarki, złotą i srebrną biżuterie oraz pieniądze.
Również 31 marca na ul. Karolinki włamano się do domu, skąd
skradziono dwa laptopy, zegarek, złotą biżuterię oraz pieniądze.

Kurier
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DYŻURY RADNYCH



7 maja (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta w godz.
1600 – 1700 dyżurują radni: Anna Kopeć okręg nr 7, Krystyna
Zimmermann okręg nr 8, Ireneusz Starczynowski okręg nr 9,
które obejmują ulice: Cicha, Imielińska od nr. 125 do nr. 189a i
od nr. 136 do nr. 202, Łąkowa, Malczewskiego, Perłowa, Sikorskiego, Grzybowa, Karolinki, Kordeckiego, Lawendowa, Liliowa, Hallera, Malornego Niemcewicza, Pośpiecha, Skargi.
Kurier – Imielińska Gazeta Samorządowa. Wydawca Urząd Miasta
w Imielinie. Wykonanie: Gościniec sc. Redaguje zespół.
Redaktor naczelny Zbigniew Zając
ISSN 1898-8350 Tel. kontaktowy: 609-223-557 (po godz. 16.)
Adres do korespondencji: Biblioteka Miejska 41-407 Imielin, ul. Imielińska 92, tel. 32/225 50 70, adres elektroniczny:
kurierimielinski@wp.pl Druk Infomax Katowice. Nakład 1500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i opracowania
nadesłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
ogłoszeń.

opłata ta będzie zmniejszona w
przypadku mieszkańców obowiązanych do zmiany dotychczasowego adresu.
Dodatkowych informacji w
powyższym zakresie udziela
Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta
Imielin, pok. 39, tel. 32 225 41
41. (um)

Płoną trawy!
Aż 92 razy w marcu na terenie
powiatu interweniowała straż
pożarna zapobiegając wypalaniu traw. Tylko podczas jednego
weekendu (23 - 25 marca) wzywano ją aż do 32 pożarów. Dane
te pochodzą z Komendy Miejskiej PSP w Tychach.
Wbrew obiegowej opinii wypalanie traw nie przyspiesza
wzrostu roślin i upraw. Niesie
szereg zagrożeń dla ludzi i bezbronnych zwierząt. Ogień bardzo łatwo rozprzestrzenia się na
suchym podłożu i często wyrywa się spod kontroli zagrażając
domom. Wiosenne ptaki tracą
gniazda. Giną kolonie mrówek
oczyszczających ziemię z odpadków oraz dżdżownice spulchniajace glebę.
Wypalanie traw jest zabronione i traktowane jako wykroczenie. Prawo przewiduje za wzniecanie pożarów traw kary aresztu
czy grzywny do 5000 zł. Ponadto
rolnicy przyłapani na podpalaniu
zagrożeni są utratą unijnych dopłat bezpośrednich. (psp)

Plany budowy
kanalizacji
Roboty kanalizacyjne w
kwietniu i maju odbywać będą się na następujących ulicach: Kordeckiego, Skargi,
Dunikowskiego, Kuczyńskiego, Malornego, Adamskiego,
Banachiewicza. (msk)

Urząd Miasta Imielin organizuje

ZBIÓRKĘ ODPADÓW
Wielkogabarytowych

Tylko: stare meble, wózki, deski, materace, dywany, karnisze,
bez odpadów komunalnych innych.
Opony tylko w osobnych kontenerach

TERMIN

MIEJSCE ZBIÓRKI

11.04
- 13.04

1. Rynek
2. skrzyż. Rubinowa – Kusocińskiego (naprzeciw lasu)
3. ul. Drzymały pomiędzy 17 i 19 - teren obok sklepu

16.04
- 18.04

1.skrzyż. ul. Banachiewicza- ul. Kusocińskiego
2. skrzyż. ul. Kordeckiego – ul. Skargi - parking
3. skrzyż. ul. Poniatowskiego – ul. Wandy

19.04
– 21.04

1. skrzyż. ul. Dunikowskiego – ul. Kuczyńskiego
2. skrzyż. ul. B-pa Adamskiego – ul. Lipowa
3. ul. Wyzwolenia za nr. 31a

23.04.
– 25.04

1. ul. Turystyczna w rejonie nr. 21
2. ul. Malczewskiego 6
3. skrzyż. ul. Karolinki – ul. Kordeckiego

26.04.
– 28.04

1. ul. Orla – naprzeciw nr. 3
2. ul. Zachęty (autostrada)
3. skrzyż. ul. Żeńców – ul. Krótka

07.05.
– 09.05

1. ul. K.Miarki – obok nr. 31
2. ul. Kordeckiego – naprzeciw nr. 13
3. ul. Hallera (przy KS „Pogoń”)

10.05.
– 12.05

1. skrzyż. ul. Wandy - ul. Sikorskiego
2. ul.Imielińska w rejonie nr. 145

14.05.
– 16.05

1. ul. Wyzwolenia – naprzeciw nr 91
2. ul. Nowa w rej. nr. 19

17.05. – 19.05

TYLKO OPONY: ul. Imielińska - ul. Hallera

Zasady zbiórki
Zbiórka dotyczy tylko odpadów o dużych gabarytach, które
nie mogą być umieszczone - ze
względu na swoje rozmiary lub
masę - w typowych pojemnikach.
Osobno odbędzie się zbiórka
opon od 17 do 19 maja w miejscu
określonym w harmonogramie.
Zbiórka nie obejmuje sprzętu elektrycznego, odpadów
zawierających niebezpieczne
substancje (typu: akumulatory,
baterie), odpadów z prac remontowych (gruz, okna, drzwi),
odpadów z gospodarstw domowych odbieranych w pojemnikach na śmieci, które znajdują
się na posesjach. Nie obejmuje
także odpadów pochodzących
z handlu i działalności gospo-

Z GŁĘBOKIM SMUTKIEM I ŻALEM ŻEGNAMY

Ś.P. ROMANA KOMANDERA
RADNEGO RADY MIASTA IMIELIN TRZECH KANDENCJI
W LATACH 1995 - 1998, 1998 - 2002, 2006 - 2010

WYRAZY SZCZEREGO WSPÓŁCZUCIA
RODZINIE ZMARŁEGO
SKŁADAJĄ
BURMISTRZ, PRZEWODNICZĄCA RADY
RADNI MIASTA IMIELIN
I PRACOWNICY URZĘDU MIASTA

darczej. Zbiórka nie dotyczy
również surowców wtórnych,
które podlegają segregacji
(plastik, papier, szkło).
Informacja o terminach i
miejscach zbiórki sprzętu elektrycznego i odpadów segregowanych znajduje się w kalendarzach dostarczonych mieszkańcom na początku roku. Ponadto
w aptece przy ul. Aptecznej oraz
obok Biblioteki są pojemniki na
przeterminowane i wycofane ze
stosowania leki i środki farmaceutyczne.
Zbiórka jest adresowana wyłącznie do osób zamieszkałych
na terenie Imielina.
Osoby prowadzące działalność
gospodarczą są zobowiązane do
zawarcia we własnym zakresie
stosownej umowy na wywóz odpadów przemysłowych.
Wskazane miejsca usytuowania pojemników będą monitorowane i dozorowane. Jakiekolwiek ich wykorzystanie
inne niż wyżej podane spowoduje podjęcie kroków w celu
identyfikacji i kontroli przez
odpowiednie organy według
miejsca pochodzenia tych odpadów. (um)

Burmistrz Miasta Imielin
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Imielinie w rejonie
ul. Św. Brata Alberta
działka wadium powierzchnia cena wyw.
nr
zł
działki
(zł) netto
1239/13 7.000
770 m2
71.000
W/w działka zapisana jest w księdze wieczystej
nr KA1L/000/26101/9 km.17 obręb Gać.
Na przedmiotowym terenie brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Imielin jest to obszary o
niskiej intensywności zabudowy.
ul. Józefa Hallera
działka wadium powierzchnia cena wyw.
nr
zł
działki
(zł) netto
2421/315 17.000
1700 m2
175.000
W/w działka zapisana jest w księdze wieczystej
nr KA1L/00015292/4 obręb Imielin km. 14.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr
XXIX/146/2005 Rady Miasta Imielin z dnia 31 marca 2005 roku przedmiotowa nieruchomość została
określona jako MN-2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej
niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej
własność nieruchomości. Koszty aktu notarialnego
ponosi nabywca. Do ceny sprzedaży gruntu zostanie doliczony podatek od towarów i usług. Pierwszy
przetarg odbył się 30 listopada 2011.
Przetarg odbędzie się 8 maja o godz. 1400 w
pokoju nr 11.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
lub prawne, które wpłacą wadium w wysokości
określonej w ogłoszeniu dla każdej licytowanej
działki osobno do dnia 04.05.2012r. w kasie tut.
Urzędu lub na konto nr 88 1240 4227 1111 0000
4843 9835.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu
można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Geodezji ( pokój 38, 39) lub telefonicznie 32 2254139 lub 32 2254138 w godzinach 730 - 1530. w piątek do godz. 1400 lub na
stronie www.imielin.pl

że więcej Spółka musi w tym roku zapłacić Górnośląskiemu ubiegłego roku) spółkę, której właścicielem jest gmina
Przedsiębiorstwu Wodociągowemu za dostarczenie wody można było zwolnić z podatku, a teraz nie wolno nam tego
Dokonczenie na str. 7
oraz pokryć koszty podatku od urządzeń wodociągowych i zrobić.
kanalizacyjnych, które wniesie do budżetu miasta.
Burmistrz Miasta Imielin
Z kieszeni do kieszeni
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprze- Zmieniła się interpretacja prawa podatkowego dotyczą- daż następujących nieruchomości położonych w
ca spółek komunalnych – wyjaśnia nam J. Chwiędacz. - Re- Imielinie w rejonie ul. Kolejowej, Karola Miarki,
gionalna Izba Obrachunkowa stoi na stanowisku, że spółki Wiosennej, Michała Drzymały.
cena wyw.
komunalne czyli takie jak nasza MSK, też muszą płacić działka wadium powierzchnia
nr
zł
działki
(zł) netto
podatek od nieruchomości. Polega to na tym, że my z jed1021 m2
102.100,00
nej strony musimy nim obciążyć spółkę, a z drugiej strony 1301/68 10.200
905 m2
90.500,00
przekażemy jej dotację, by ten podatek nam zapłaciła. Czyli 1306/68 9.000
1307/68 8.000
815 m2
81.500,00
robimy taki manewr, jakby ktoś wyjmował pieniądze z le1311/68 8.500
807 m2
80.700,00
wej kieszeni spodni i wkładał je do prawej. Do tej pory (do
W/w działki zapisane są w księdze wieczystej nr
KA1L/00021835/8 obręb Imielin km.18
Burmistrz Miasta Imielin
W/w działki objęte są miejscowym planem zagoogłasza I przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż następujących nieruchomości położo- spodarowania przestrzennego uchwalonym przez
Radę Miasta Imielin uchwałą nr VII/35/2011 z dnia
nych w Imielinie w rejonie
27 kwietnia 2011 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędoul. Kolejowej, Karola Miarki.
działka
wadium powierzchnia
cena wyw. wym Województwa Śląskiego Nr 153 z dnia 19 lipca
2011r. poz. 2850.
nr
zł
działki
(zł) netto
1292/70 10.200
1013 m2
Zgodnie z zapisem miejscowego planu zago101.300,00
1294/70 10.000
996 m2
spodarowania jest to teren o symbolu 25MN 1
99.600,00
1295/70 10.100
1011 m2
101.100,00
- obszar budownictwa o niskiej intensywności
zabudowy. W/w działki znajdują się w obszarze
W/w działki zapisane są w księdze wieczystej nr górniczym „Lędziny I”.
KA1L/00021810/7 obręb Imielin km.18
Wzdłuż południowej granicy działki nr 1301/68
Przedmiotowe nieruchomości objęte są planem wyznaczona jest strefa techniczna linii średniego
zagospodarowania przestrzennego uchwalonym napięcia 20 KV (pas o szerokości ok. 10 m od poprzez Radę Miasta Imielin uchwałą nr VII/35/2011 łudniowej granicy do środka działki).
z dnia 27 kwietnia 2011 r. ogłoszonym w DzienniWzdłuż północnej granicy działki nr 1306/68
ku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 153 z wyznaczona jest strefa techniczna linii średniego
dnia 19 lipca 2011r. poz. 2850.
napięcia 20 KV (pas o szerokości ok. 17 m od półZgodnie z zapisem w/w planu jest to teren o sym- nocnej granicy do środka działki).
bolu 23MN1 – obszar zabudowy mieszkaniowej
Wzdłuż południowej granicy działki nr 1307/68
jednorodzinnej budownictwa o niskiej intensywno- wyznaczona jest strefa techniczna linii średniego
ści zabudowy. W/w działki znajdują się w obszarze napięcia 20 KV (pas o szerokości ok. 10 m od pogórniczym „Lędziny I”.
łudniowej granicy do środka działki).
Niewielki fragment działki nr 1292/70 i 1294/70
W narożniku północno - zachodnim działki nr
przeznaczony jest pod ulicę Kolejową (ok. 12,20m2, 1311/68 wyznaczona jest strefa techniczna linii
6,15 m2). Na terenie działki nr 1295/70 znajduje się średniego napięcia 20 KV ( ok. 168,5 m2 ).
otwór wiertniczy.
Postąpienie w przetargu nie może wynosić
Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości,
mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zło- złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest
tych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w w całości nie później niż do dnia zawarcia umocałości nie później niż do dnia zawarcia umowy wy przenoszącej własność nieruchomości. Koszprzenoszącej własność nieruchomości. Koszty ty aktu notarialnego ponosi nabywca. Do ceny
aktu notarialnego ponosi nabywca. Do ceny sprze- sprzedaży gruntu zostanie doliczony podatek od
daży gruntu zostanie doliczony podatek od towa- towarów i usług według stawki obowiązującej na
rów i usług według stawki obowiązującej na dzień dzień zbycia.
Przetarg odbędzie się 8 maja o godz. 1300 w
zbycia.
Przetarg odbędzie się 8 maja o godz.1200 w po- pokoju nr 11.
koju nr 11.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub lub prawne, które wpłacą wadium w wysokości
prawne, które wpłacą wadium w wysokości określo- określonej w ogłoszeniu dla każdej licytowanej
nej w ogłoszeniu dla każdej licytowanej działki osob- działki osobno do dnia 04.05.2012r. w kasie tut.
no do dnia 04.05.2012r. w kasie tut. Urzędu lub na Urzędu lub na konto nr 88 1240 4227 1111 0000
4843 9835.
konto nr 88 1240 4227 1111 0000 4843 9835.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu
można uzyskać w Referacie Gospodarki Prze- można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Geodezji (pokój 38, 39) lub telefonicz- strzennej i Geodezji ( pokój 38, 39) lub telefonie 32 2254139 lub 32 2254138 w godzinach 730 nicznie 32 2254139 lub 32 2254138 w godzi- 1530. w piątek do godz. 1400 lub na stronie www. nach 730 - 1530. w piątek do godz. 1400 lub na
stronie www.imielin.pl
imielin.pl
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5,96 zł za ścieki i 6,95 zł za wodę – tyle od
1 maja zapłacą mieszkańcy Imielina za 1m3. I
jest to więcej o 50 groszy za wodę i o 41 groszy za ścieki niż do tej pory. Wzrasta również
miesięczna opłata abonamentowa z 10,22
zł na 10,38 zł, czyli o 16 groszy. – Przez trzy
lata nie podnosiliśmy ceny wody, podczas gdy
wszystko drożało chociażby o poziom inflacji
– przypomina burmistrz Jan Chwiędacz.
Oczyszczanie ścieków jest dotowane przez miasto.
Koszt oczyszczania wynosi bowiem 9,84 zł. Różnicę
między nim, a tym ile płaci mieszkaniec (czyli 5,96 zł
za każdy m3), pokrywa budżet Imielina.
- Biorąc pod uwagę, że musimy ponieść zwiększone
koszty, to nie jest to wcale podwyżka – mówi Marek Jędrysik, prezes Miejskiej Spółki Komunalnej. I tłumaczy,
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Ceny wody i ścieków



Z nauką i kulturą za pan brat

Świąteczne pisanki

N

a konkurs zorganizowany
przez Sokolnię napłynęły
43 prace, których autorami byli
uczestnicy liczący od 3 do 16 lat.
Wykazali się oni bogactwem pomysłów i tym, że sięgali po różne – najdziwniejsze materiały by
ozdabiać wielkanocne jajka.
O ocenę prac poprosiliśmy
jurorkę Urszulę Figiel-Szczepkę. - Przepiękny paw to jajko
wykonane przez Teresę Noras,
kogucik – jajko Liliany Marszałek, a postać Zmartwychwstałego Chrystusa przedstawia praca
Faustyny Noras.
Zdawałoby się popularny
zwłaszcza na Śląsku motyw
kwiatowy zdecydowanie ustępuje dekoracjom geometrycznym - najczęściej pasom. Niezwykle piękne i szlachetne w
kolorystyce i fakturze są jaja
wyklejane z nasion, ziół, przypraw oraz różnego rodzaju płatków śniadaniowych oraz suszonej żurawiny – jak w przypadku
pracy Aleksandry Spyry zaskakującej w całej formie prezentacji. Kompozycja Oli składa się
ze splątanych grubych gałęzi
tworzących roślinny stelaż, na
którym zawisły 3 duże jaja. W
tej technice pojawiły się również jajka wykonane przez Zosię
Pielorz, Szymona Ficka i innych
młodych twórców.

W wielu pracach widoczna była pomoc osoby dorosłej, zwłaszcza w przypadku dzieci małych.
Bardzo piękne i mające znamiona samodzielnego wykonania
- to zbiory jajek malowanych w
zawężonej gamie kolorystycznej,
brąz-biel (praca Magdaleny Malinowskiej), lub błękit biel (praca
Zuzanny Malinowskiej). Wśród
młodszych dzieci dominowały
prace kolorowe, piękne i na wyrównanym poziomie, co utrudniło klasyfikację. Chcąc utrzymać
formę konkursu zdecydowano
się na nagrodzenie kilku autorów
jednym miejscem pierwszym,
drugim i trzecim. Cieszymy się,
że tak wielu zdolnych twórców
bierze co roku udział oraz może
dzięki temu wyróżnić się swoimi
zdolnościami i uzyskać piękne
nagrody. Gratulujemy i apelujemy: nie zapominajcie o tradycji!
Co roku bardzo zaangażowane we współpracę jest przedszkole, które upowszechnia
konkurs u swych wychowanków. (ufs, zz)
Jury konkursu stanowili:
ks. proboszcz Eugeniusz Mura
– przewodniczący, Mirosława
Strojny – kierownik Referatu
EZKS Urzędu Miasta, Agnieszka Kłyk – plastyk, Urszula Figiel-Szczepka – plastyk D.K.
Sokolnia w Imielinie.

Japońska kaligrafia

U
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czniowie imielińskiej podstawówki wzięli udział w
koncercie klasycznej muzyki japońskiej oraz zajęciach ze sztuki
kaligrafii. To jeszcze było pisanie,
czy już malowanie - zastanawiali
się po spotkaniu.



Zajęcia te odbyły się 14 marca,
a wzięli w nich udział uczniowie
klas II – V. Najpierw wysłuchali
koncertu klasycznej muzyki japońskiej na flet i fortepian w Sokolni. Na fortepianie grała Rinko
Yoshino, nauczycielka muzyki w

Wyniki konkursu
Jurorzy ocenili prace konkursowe twórców indywidualnych i 4 prace zbiorowe. Przyznano nagrody
w następujących grupach
wiekowych:
grupa 3-latków
Jakub Lis, Jaś Pielorz, Jaś
Marszołek
I grupa: 5 - 6 lat
I miejsca Magdalena Malinowska i Zosia Pielorz
II miejsca Olivier Kuc, Jakub
Synowiec i Natalia Stolorz
III miejsca Antoni Ficek i
Mateusz Buchwald
Wyróżnienia: Magda Cichoń,
Karol Kolny, Paweł Tymcio,
Kinga Janota, Kamil Gaweł,

japońskiej szkole. Przeprowadziła
również cykl zajęć z japońskiej
sztuki kaligrafii. Jest to sztuka,
która łączy piękno z duchową
fascynacją. W Kraju Kwitnącej
Wiśni kaligrafowanie było sztuką
uprawianą nie tylko przez kobiety, lecz także zajęciem mnichów i
rozrywką wojowników. Z biegiem
czasu zyskała ona rangę sztuki
uniwersalnej i ponadczasowej.
Pismo japońskie, wywodzące
się z pisma chińskiego, jest jednym z najbardziej skomplikowanych rodzajów pism. Składa się
ze znaków i jest alfabetem sylabicznym. W piśmie japońskim
nie wyróżnia się bowiem poszczególnych głosek, lecz jedynie
całe sylaby. Kaligrafia japońska
polega na zapisywaniu znaków
specjalnym pędzelkiem maczanym w czarnym tuszu.
Uczniowie w Japonii uczą się
zapisywania słów za pomocą
znaków. W kolejnych klasach
poznają ich kilkaset - w pierwszej

Filip Sidło, Marek Wojtas, Zosia
Palka, Zuzanna Klimczak
II grupa: 7 - 8 lat
I miejsce Paweł Kuc, II miejsca Weronika Pawełczyk i
Victoria Adamidis
III miejsca Monika Misiak,
Weronika Lis, Dominika Żak
wyróżnienia: Ania Kurek, Amelia Kapołka i Julia Wojtas
III grupa: 9 – 10 lat
I miejsca Aleksandra Spyra i
Szymon Ficek
II miejsca Marta Marszołek i
Kacper Kaczor
IV grupa: 11 – 13 lat
I miejsca Zuzanna Malinowska i Liliana Marszałek

uczą się zapisywania stu słów,
a w następnych latach rozwijają
swoje umiejętności. Wędrówkę
po świecie kaligrafii rozpoczynają od symboli najprostszych, dochodząc stopniowo, w miarę doskonalenia umiejętności, do tych
najbardziej skomplikowanych.
Nasi uczniowie sprawdzali,
jak wiele trudu trzeba włożyć w
opanowanie podstaw kaligrafii.
Ćwiczyli zapisywanie podstawowych wyrazów oraz cyfr.
Zajęcia bardzo im się podobały.
Byli zgodni, że sztuka kaligrafii
wymaga wyjątkowej cierpliwości, staranności i skupienia.
Zajęcia pozwoliły im docenić
bogactwo, wyrafinowanie i kreatywność sztuki pisania.
W dobie dominacji komputera jako podstawowego narzędzia komunikacji sztuka
kaligrafii staje się zanikającą
umiejętnością. W Japonii zaliczana jest do sztuk pięknych na
równi z malarstwem. (hg)

II miejsca Karolina Kaczor i
Patrycja Stolorz
III miejsce Monika Kuc.
Wyróżnienia: Natalia Siupka,
Wiktoria Zielińska, Bartek
Wąsioł i Jakub Wąsioł
V grupa: 14 – 16 lat
I miejsce Teresa Noras,
II miejsca Faustyna Noras i
Ewa Ciesielska, III miejsce
Angelika Tymcio.
W konkursie wzięły udział
grupy z Przedszkola Miejskiego w Imielinie:
Grupa „MUCHOMORKI” – prowadząca Renata Prus i Bożena
Pacwa, grupa „ŻABKI” prowadząca Bożena Kobyłczyk,
grupa „JAGÓDKI” prowadząca Danuta Jochemczyk.

Zaproszenie
na wernisaż
Agnieszka Fierek urodziła
się w 1987 r. i pochodzi z Imielina. Jest studentką Wyższej
Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na kierunku projektowanie graficzne
oraz absolwentką Liceum Plastycznego im. J. Pankiewicza
w Katowicach.
Ma na swym koncie udział
w wielu plenerach, warsztatach i wystawach zbiorowych.
Majowa wystawa w Sokolni
będzie jej pierwszą indywidualną. W skład prezentowanych prac wejdą rysunki,
grafiki i obrazy na płótnie,
które powstały na przestrzeni
ostatnich lat.
Zapraszamy na wernisaż
do Domu Kultury Sokolnia w
Imielinie, 11 maja (piątek) na
godz. 17.00. (ufs)

„Zbliża się Wielkanoc”
T

15 kwietnia (niedziela) godz. 18.00
„Sex grupowy – czyli psychoterapia”

nika Kuc, Monika Misiak.
Za udział: Kacper Kaczor, Anna
Kurek, Weronika Lis, Wiktoria
i Przemek Rutkowscy, Victoria
Adamidis, Karolina Kuc.
Kategoria
grupy
przedszkolne: I miejsce „Leśne
Ludki”, za udział: „Jagódki”,
„Kotki”, „Biedronki”, „Myszki”, „Pszczółki”. (bm)

Stypendia dla młodych sportowców
7 młodych sportowców z
Imielina uzyskało od miasta
stypendia sportowe w wysokości od 100 do 250 zł miesięcznie za wysokie wyniki uzyska-

ne w roku 2011. Podstawą do
ich przyznania była uchwała
Miasta Imielin z 28 lutego ub.
r. (nr V/21/2011). W poprzednim „Kurierze” przedstawili-

śmy sylwetki Karoliny Budy,
Adam Gajerskiego i Weroniki
Misterek. Poniżej prrzentujemy kolejnych spośród nich.
(zz)

Barbara Bałuch ma 15 lat i jest
uczennicą Gimnazjum nr 1 im.
Wojciecha Korfantego w Mysłowicach. W ubiegłym roku jej naj-

większym osiągnięciem było zajęcie III miejsce w Mistrzostwach
Śląska Młodziczek. To osiągnięcie dało drużynie szansę udziału
w dalszych rozgrywkach. - Myślę, że nasza gra jest coraz lepsza.
Pokochałam siatkówkę i wciąż
chcę się rozwijać, ale wiem, że
jeszcze długa droga przede mną
– ocenia swoje starty Basia.
Zainteresowała się tym sportem
w czwartej klasie szkoły podstawowej, kiedy to pasją do gry zaraził ją M. Piłka. Nauczył nie tylko
podstaw gry, ale i wpoił zasady fa-

ir play. Przez ciekawość i chęć dalszego rozwoju zaczęła dodatkowo
trenować w Klubie MOSIR w Mysłowicach, gdzie zajmuje się nią
Żaneta Michalak. - Pod jej okiem
ciężko trenuję, by zwiększać swoje
umiejętności siatkarskie i osiągać
dalsze sukcesy – deklaruje Basia.
Siatkówka jest bardzo czasochłonnym sportem. Mimo to laureatka
nagrody burmistrza często pływa,
jeździ na rowerze i rolkach. Najchętniej jednak relaksuje się przy
dobrych książkach i ma sporą kolekcję interesujących kryminałów.

Matylda Walas ma 15 lat i
chodzi do tego samej szkoły co
Basia. Za swoje najważniejsze
osiągnięcie uważa zajęcie wraz

z koleżanką 9 miejsca na Mistrzostwach Polski Młodziczek
w Siatkówce Plażowej. - Jestem
dumna, że udało nam się reprezentować nasz klub czyli Silesia Volley i że zdobyłyśmy tak
wysokie miejsce – mówi.
Od dziecka ma styczność
ze sportem poprzez rodziców,
którzy byli sportowcami. Natomiast piłkę siatkową zaczęła
trenować gdy znalazła się w
klasie o profilu siatkarskim w
szkole podstawowej w Imielinie. - Pasję siatkarską rozwi-

nął wychowawca, a zarazem
pierwszy trener pan Marek
Piłka, który nauczył mnie podstaw gry w siatkówkę. Potem
rodzice zapisali mnie do klubu
MOSiR Mysłowice (dzisiaj Silesia Volley) – dodaje Matylda.
Sport jest dla niej nie tylko pasją, ale również sposobem na
życie i nie wyobraża sobie, by
mogło być inaczej. Sport zabiera też sporo czasu, ale jak wielu
w jej wieku bardzo lubi spędzać
czas przy komputerze, oglądać
filmy i czytać książki.

22 kwietnia (niedziela) godz. 17.00
Hans Christian Andersen „Calineczka”

Historia Calineczki od 177 lat bawi i wzrusza nie tylko najmłodsze pokolenie. Jest to opowieść o perypetiach mieszkającej w
kwiecie tulipana maleńkiej dziewczynki, nie większej od ludzkiego
kciuka, która tuła się po świecie i styka z różnymi, dobrymi i złymi
zwierzątkami, by wreszcie spotkać i poślubić króla elfów.
„Calineczkę” Andersena zobaczymy w wykonaniu artystów
Sceny Lalek „Bajka” z Czeskiego Cieszyna – znanych już naszej
najmłodszej publiczności. Autorką adaptacji tekstu jest Marta Guśniowska, a reżyserem Monika Gerboc. W pięknej scenografii oprócz
kolorowych lalek wystąpią: Wanda Michałek, Joanna Żagan, Jakub
Tomaszek, Jan Szymanik i Maciej Cymorek.

Noc z Andersenem

W

tegorocznym bajaniu w
bibliotece uczestniczyły trzy klasy wraz z wychowawcami - dwie 6. i jedna 5.
Noc zaczęła się od gier i zbaw
w terenie, które przygotowała
młodzież z Michałem Rakiem
na czele (był autorem gry strategicznej opartej na motywach
baśni Andersena). Dalej było
sadzenie drzewa, pokaz iluzjonistyczny w wykonaniu Tomasza Kabisa, spotkanie autorskie
z Dariuszem Rekoszem (autorem wielu popularnych powieści detektywistyczno-przygodowych dla dzieci) zabawy z
często trudnymi krzyżówkami.
Dla Weroniki Szwedo największą frajdą było spędzenie nocy
wśród książek. Od biorących
udział w poprzednich imprezach
słyszała, że jest super i tak było.
Wiktoria Jochemczyk dodała, że
co roku mogłaby uczestniczyć w
takiej imprezie. Zdaniem Haliny
Stoleckiej, wychowawczyni piątej
klasy, „Noc” pokazuje, że biblioteka to nie tylko wypożyczalnia

książek, ale miejsce, gdzie można
spędzić ciekawie czas. Wzięła w
niej udział po raz drugi i zbytnio
nie musiała namawiać do udziału, bo cała klasa chętnie podjęła
wyzwanie.
Andersen (w tej roli wystąpił
niezastąpiony Krzysztof Marzec)
zaprosił o północy wszystkich na
olbrzymi tort urodzinowy.
Noc z Andersenem jest międzynarodowym przedsięwzięciem organizowanym z okazji
Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej i urodzin J. Ch. Andersena.
Pomysł akcji nadszedł z
Czech, gdzie przed kilkoma laty
w małej bibliotece bibliotekarka
wieczorami czytała swoim najmłodszym czytelnikom bajki. Z
roku na rok liczba uczestników
rosła ku uciesze entuzjastów
wspólnego bajania, stając się w
końcu międzynarodową akcją,
w której udział biorą biblioteki
z całego świata. Biblioteka w
Imielinie organizowała imprezę
po raz piaty. (bm)
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Eryk Huzarewicz, Wiktoria Frączek, Wiktoria Lipicka, Filip
Długajczyk.
Kategoria szkoła podstawowa
I miejsce – Paweł Kuc, Weronika
Pawełczyk, II miejsce – Dominika
Żak, Ola Spyra, Krzysztof Mateja,
III miejsce – Karolina Kaczor,
Julia Wojtas, Wyróżnienia: Mo-

Zapraszamy na komedię autorstwa nieżyjącego już aktora
i dramaturga Jacka Chmielnika pod oryginalnym tytułem.
Zapewniamy jednak, że sztuka jest wolna od seksu, wulgaryzmów i treści obscenicznych. Psychoterapia zaś zamienia się
najczęściej w śmiechoterapię.
Kanwą spektaklu Jacka Chmielnika jest spotkanie terapeuty
(Jacek Borkowski) z pacjentem (Adam Marjański), podczas którego lekarz dusz stara się uzdrowić swojego klienta niekonwencjonalnymi metodami, wciągając w to publiczność. Widzowie
biorą czynny udział w przedstawieniu, co było jednym z zamysłów autora, zaś Jacek Borkowski, który od 13 lat w serialu
„Klan” wciela się w postać psychoterapeuty Piotra Rafalskiego,
tym razem leczy publiczność na żywo.
Premiera „Seksu grupowego” w reżyserii Leny Szurmiej odbyła
się w październiku ubiegłego roku w klubie przy warszawskim Teatrze Żydowskim. Pacjenci płakali do łez, podobnie jak podczas wielu
późniejszych seansów terapeutycznych na terenie całej Polski.

Kurier

o było hasło konkursu na
koszyczek wielkanocny, który zorganizowała biblioteka. 30
marca dokonano jego podsumowania. Komisja w składzie: Monika Owsianka – przewodnicząca,
Halina Stolecka – nauczycielka
szkoły podstawowej, Jadwiga
Mikunda i Grzegorz Komandera
- bibliotekarze, dokonali wyboru
najlepszych w kategoriach wiekowych. Otrzymali je:
Kategoria przedszkolna
I miejsce – Wiktoria Kosma, II
miejsce – Paulina Niejadlik,
Alicja Gwóźdź, Antoni i Szymon
Ficek, Paweł Tymcio, III miejsce – Julia Rausz i Jaś Pielorz
Wyróżnienia: Marysia i Jaś Stalmach, Weronika Boba, Marek
Wojtas, Kacper Ćwiękała, Zosia Pielorz.
Za udział: Jakub Lis, Weronika
Kuc, Olivier Kuc, Aleksandra
Bednarek, Marta i Zosia Stolorz,
Magda Cichoń, Karolina Hachuła, Zuzanna Klimczok, Amelia
Pawlas, Franciszek Borgiel,



z kart historii Imielina

Solidarność w kopalni „Ziemowit”(3)
Wspomnienia
Norasa

Franciszka

12 grudnia 1981 r. położyłem
się spać, a mój teść poszedł na
nocną zmianę, bo był na „Ziemowicie” dowódcą zmianowym
straży przemysłowej. Gdzieś
nad ranem zostałem energicznie obudzony przez teścia, któremu udało się przyjechać do
domu. To od niego dowiedziałem się o stanie wojennym i o
tym, że Kazimierza Kasprzyka, przewodniczącego naszej
„Solidarności” w nocy zabrano
z domu. Teść radził mi uciekać
i mówił, że oni teraz przyjdą po
kolei do wszystkich działaczy
„Solidarności”. Wtedy dotarło
do mojej świadomości to, co
tak wisiało w powietrzu, a więc
stało się. Mieliśmy niedzielę
13 grudnia. Generał Wojciech
Jaruzelski ogłosił stan wojenny. Jakiś dziwny, niesamowity
spokój ogarnął mnie, pomyślałem „przecież moje miejsce jest
tam, na kopalni”. Na „Ziemowit” dotarłem rano, idąc pieszo. W lokalu „Solidarności”
była już wspaniała, oddana
związkowi, Jadzia Góra, nasza
sekretarka.

Pojawili się koledzy z Zarządu Komisji Zakładowej. Było
coraz więcej ludzi, były gorące
wymiany poglądów na temat
sytuacji, jaka nastąpiła. Wśród
ścisłego grona kolegów zapadła
decyzja o wyniesieniu poza teren kopalni i ukryciu sztandaru „Solidarności”. Pierwotnie
został ukryty na probostwie w
Hołdunowie u księdza proboszcza Józefa Przybyły. O tym że
tam się znajduje wiedziało wiele osób. Zapadła więc decyzja
o przeniesieniu sztandaru w
ścisłej tajemnicy w inne, nowe
miejsce. Tym miejscem było

probostwo kościoła parafialnego w Imielinie. Tam sztandar
został oddany w ręce księdza
proboszcza Longina Kozuba.
Przyjął go z godnością i powierzył opiekę sztandaru Matce
Boskiej Szkaplerznej. Patronka
chroniła ten sztandar przez cały
okres stanu wojennego - i później - aż do 1989 roku, kiedy to
został honorowo przywieziony
na „Ziemowit”. Po pokłonieniu
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Kobiety malują
W



„Sokolni” prezentowana
była wystawa poplenerowa „Imielin – Tresna 2011”.
Swoje prace przedstawiło dziesięć uczestniczek pleneru, który
odbył się w urokliwym miejscu
nad brzegiem Jeziora Żywieckiego w czerwcu ubiegłego
roku.
Podczas
sześciodniowego
pobytu w Tresnej kobieca grupa artystyczna mogła oddać się
pracy twórczej wśród górskich
krajobrazów i przyrody.
W plenerze uczestniczyły:
Joanna Bołdys, Anna Bierońska, Anna Rak, Agnieszka
Fierek, Agnieszka Karnas,
Agnieszka Kłyk, Anna Radwańska, Anna Maria Rusinek,
Agnieszka Skrzydło, Barbara
Zientara-Chmiel. Komisarzem
wystawy była Urszula FigielSzczepka. Powstało kilkanaście
płócien malowanych farbami
olejnymi i akrylowymi, szereg

szkiców, pasteli i zdjęcia wykonane głównie przez Agnieszkę
Karnas i Annę Rak.
Drugim etapem tego pleneru
był Imielin, gdzie realizowano
nowe tematy - tym razem w
rodzimym klimacie miasta. W
efekcie połączenia klimatu górskiego i miejskiego powstała
ciekawa wystawa.

się przed grotą św. Barbary,
wrócił na kopalnię.
O miejscu, gdzie sztandar
był przechowywany, wiedziało tylko kilka osób. Domysłów
i dociekań, gdzie jest sztandar, było dużo. Wielokrotnie
w trakcie przesłuchań przez
SB na komendach w Tychach,
Katowicach oraz w obozie internowania w Zabrzu, byłem
przesłuchiwany do bólu, bar-

dzo interesowało ich, gdzie jest
sztandar.
Trudne i bolesne dni strajku
na „Ziemowicie” przeżywałem
tak samo, jak tysiące górników
tej lędzińskiej kopalni. Cały
czas organizowana była żywność dla strajkujących, ludzie
masowo oddawali swój chleb,
papierosy dla strajkujących pod
ziemią górników.
Nie
sposób
wymienić
wszystkich bohaterów tamtych
długich grudniowych dni, kiedy to po dramatycznym strajku wyjechali na powierzchnię
w wigilię 1981 roku i już jako
pierwsi „z drogi” byli zabierani
przez SB i Milicję. Przeminęły
smutne święta Bożego Narodzenia stanu wojennego.
W wielu górniczych domach
zabrakło ojców, mężów, braci,
synów i dziadków. Zostali wydarci łapami SB i zomowców.
Przebywali za kratami, ale z
pogardą dla rządzącego reżimu
przyjęli te upokorzenia.
Bernard Kopiec

(Na podstawie „Zapisów
Ziemowickiej
Solidarności
1980-2006”)

Taka będzie nowa hala
Dokonczenie ze str. 1

ok. 2 mln zł, za które powstaną
fundamenty. Natomiast w przyszłym chcemy starać się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Sportu, który daje pieniądze,
gdy budowa jest już rozpoczęta.
Mamy nadzieję w ten sposób
zdobyć środki na pokrycie 1/3
wydatków związanych z tą inwestycją. Chciałbym, by hala
do południa służyła szkole, a
po południu wszystkim mieszkańcom – powiedział nam burmistrz Jan Chwiędacz.
Za doznania artystyczne
uczestniczkom pleneru podziękował burmistrz Jan Chwiędacz, który wyraził przekonanie, że jest ona spełnieniem
oczekiwań zarówno organizatora jak i uczestniczek, którym
udział w tym plenerze dał wiele satysfakcji i artystycznych
przeżyć. (eso)

Komunikacja
Dojazd do hali będzie możliwy z dwóch stron – albo od
ul. Sapety, albo ul. Pokoju.
Tam też powstaną parkingi.
Burmistrz zapewnia, że rozwiązania komunikacyjne będą
funkcjonalne – odpowiadające
również
przyzwyczajeniom
mieszkańców.

Budynkiem administrować
będzie gimnazjum, gdyż takie
rozwiązanie jest efektywniejsze i tańsze niż powoływanie
w tym celu odrębnej instytucji
samorządowej. (zz)

Na początek
sezonu

Na stawku Michalik ponad
czterdziestu wędkarzy, członków imielińskiego koła wędkarskiego, rozpoczęło w sobotę 31 marca tegoroczny sezon
wędkarski.
W tych zawodach puchary
zdobyli: Antoni Paździora,
Przybysław Dorota, Roman
Twaróg. Wśród kobiet najlepsza była Krystyna Brachmann.
Puchary wyróżnionym wręczył prezes koła Józef Skorupiński. (eso)

Nowi mieszkańcy Imielina (3)

Przyjazne miasto
G

Krystyna i Zbigniew Laskowscy z synem Krystianem i córką Julią

kać, niech pomieszka w centrum
Katowic, wtedy doceni, co tu ma
- dodaje. Ale nie zawsze tak było.
By przekonać się do Imielina potrzebny był czas.
Poranna kawa
- Gdy pierwszy raz przyjechaliśmy do Imielina, szukając
działki, to wcale mi się to miejsce
nie spodobało. A po 3 miesiącach
od zamieszkania, chciałam się
wyprowadzać – tak mi brakowało moich koleżanek z klatki schodowej - opowiada pani domu.
– A teraz nie wyobrażamy sobie,
by sprzedać dom i zamieszkać w
bloku. Jedną z najpiękniejszych
chwil w domu jest wyjście w
szlafroku na taras, by w ciszy
wypić poranną kawę.

Ceny wody i ścieków
Dokonczenie ze str. 3

Straty wpływają na koszty
Wpływ na cenę wody mają
straty, gdyż są wliczane w taryfę.
Niższe straty to niższe koszty i
cena dla mieszkańca. Stąd warto
przyjrzeć się, jak ta sprawa wygląda w Imielinie.
Jeszcze w roku 2009, gdy wodociągami zarządzał katowicki
RPWiK, w Imielinie było 145
awarii i ponad 30% strat wody.
Rok później, gdy powstała MSK,
awarii było o połowę mniej (72),
a straty spadły poniżej 20%. W
ubiegłym roku odnotowano 57
awarii i 16,5 % strat. – Gdy są poniżej 15 % uważa się, że wynikają
z normalnej eksploatacji. Staramy się reagować natychmiast na
zgłoszenia o awariach – wyjaśnia
nam M. Jędrysik przyczyny tak
znacznego ograniczenia strat
wody. - Kontrolujemy również
instalacje wodociągowe pod kątem nielegalnego poboru wody

- dodaje prezes.
W ubiegłym roku najwięcej
awarii zanotowano na ulicach:
Wandy, Rubinowej, Brata Alberta, Zachęty, Malczewskiego,
Skargi i Bartniczej.
Konieczne remonty
Aby strat wody było mniej,
niezbędna jest wymiana starych
rur, które najczęściej ulegają
awarii. Temu służy „wieloletni
plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych”. Uchwalają go
co roku radni. Najnowszy na lata
2012 – 2014 przewiduje, że wydanych zostanie niemal 1,4 mln
zł. Z tego 257 tys. zł na pójdzie
na wymianę jednego z bardziej
awaryjnych wodociągów na ul.
Bartniczej (jest to kontynuacja
prac z ubiegłego roku).
Tegoroczne kłopoty z zamarzającym wodociągiem na ul.
Ściegiennego spowodowały, że

Nauka śląskiego
Na Śląsk przybyli z Borów
Tucholskich, tam też mają
krewnych, ale tu w sąsiedztwie najmłodsza dziecko
– córka Julia - odnalazła swoją
kolejną „babcię”, „dziadka”
i nawet „prababcię”. - Gdyby
nie nasi sąsiedzi, ich życzliwość, to nie wiem, jak byśmy
sobie dali radę – mówi mama
Julii. - Córka dzięki ich pomocy nawet 4 razy w tygodniu
była odbierana z przedszkola,
a potem ze szkoły, gdy z powodu pracy nie mogliśmy tego
zrobić. Julia, gdy miała występować, to swojej roli „po
śląsku” też się nauczyła przy
pomocy „babci”.

Jest „dobrze poukładane”
Moi rozmówcy oceniają miasto jako przyjazne i „dobrze poukładane”. – Wszystko jest, co
byśmy chcieli. Dla młodych rodzin szczególnie – piękne nowe
przedszkole, szkoła podstawowa,
gimnazjum. Tam, gdzie poprzednio mieszkaliśmy, brakowało
wielu rzeczy - począwszy od
placów zabaw dla dzieci poprzez
chodniki, za to w nadmiarze było
dziur w asfalcie.
- W Sokolni co tydzień za
darmo występy, z których korzystamy: muzyka, teatr, zajęcia
dla dzieci - kółka zainteresowań.
Naprawdę coś się dzieje, ten dom
kultury żyje. – Podoba nam się
– stwierdzają rodzice – że dzieci
tak są eksponowane, występują
na scenie, właśnie w Sokolni, czy
na Kopcu. Wtedy są dumne, to
jest dla nich wielka frajda; mobilizują się również rodzice, którzy
chcą zobaczyć swoje pociechy.
Czy Farskie Ogrody – piękne jest

to zaangażowanie ludzi, zbieranie pieniędzy na wzniosły cel
np. podczas koncertów gwiazdkowych.
Skoro o dzieciach mowa, to
państwo Laskowscy mają ich
czworo - Adrian skończy w tym
roku 24 lata, Krystian 21 lat, a Jakub 18. Córka Julia będzie miała
11. Pani Krystyna pracuje w szkole w Janowie, a pan Zbigniew w
kopalni „Murcki Staszic”.
Wypoczynek i relaks
Wakacje lubią spędzać nad
morzem i w rodzinnych Borach
Tucholskich. Ale od wiosny tak
przyjemnie jest w ogrodzie, że
nie chce się wyjeżdżać, bo w
Imielinie też można poczuć się
jak na wakacjach. Są tereny do
spacerów i na wycieczki rowerowe. Do ulubionych zajęć po pracy
należy słuchanie muzyki (z czarnych płyt), wyjazdy do kina, a od
tego roku na narty w góry.
Gdy dopytuję o to, co trzeba
by zmienić, czy poprawić, na
dłuższą chwilę zapada milczenie, a po pewnym czasie pada
stwierdzenie: - Nie wiem, czego
bym sobie życzyła, nie umiem
znaleźć wad tej miejscowości. Cieszę się, że nie budują w
Imielinie bloków i mam nadzieję, że ich tu nie będzie. (zz)

Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Imielinie
wprowadzono do planu 250 tys.
na projekt i wymianę rur. Ponadto modernizacja zasuw na ul.
Pośpiecha, Skargi i Niemcewicza kosztować będzie 15 tys. zł,
a projekt wymiany wodociągu
przy ul. Aptecznej ponad 33 tys.
zł. Natomiast budowa wodociągu w ul. Klonowej łączącego ul.
Drzymały z ul. Brata Alberta
kosztować ma 30 tys. zł. W kolejnych latach będą nakłady na
ul. Kordeckiego, Olszewskiego i
Apteczną. (zz)
Ile płacą za wodę i ścieki w
innych gminach?
Chełm Śl. 8,14 zł i 9,5 zł;
Lędziny 7,97 i 7,94 zł; Bieruń
6,43 i 5,85 zł; Łaziska 6,97 i
8,01 zł; Bojszowy 7,16 i 11,71
zł; Orzesze 7,93 i 7,2 zł; Mysłowice 6,04 i 7,5 zł (pierwsza
pozycja oznacza cenę wody,
druga cenę ścieków). Uwaga:
niektóre gminy dotują cenę
ścieków lub wody.

ogłasza Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków w mieście Imielin obowiązującą
od 1 maja 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Taryfa została opracowana na podstawie:
- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z
2006 roku Nr 123, poz. 858), zwana dalej ustawą,
- rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006
roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. nr 127, poz. 886), zwane dalej
rozporządzeniem.
Taryfowe grupy odbiorców usług
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono jedną grupę taryfową odbiorców usług.
Obejmuje ona zarówno gospodarstwa domowe jak i odbiorców przemysłowych. Taryfa jest jednolita, zawierająca cenę wyrażoną w zł za
1m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat:
Za dostawę wody: 6,44 zł + VAT = brutto: 6,95 zł za 1m3 wody.
Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej: 9,61 zł + VAT = brutto: 10,38 zł. Za odprowadzanie ścieków: 9,11 zł + VAT = brutto:
9,84 zł za 1m3 ścieków
Informacja dodatkowa:
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Imielin podjętą w dniu 28 marca
2012 roku mieszkaniec miasta Imielin będzie płacił za 1m3 ścieków
5,96 zł brutto, a miasto dopłaci do każdego 1m3 3,88 zł brutto.
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Z Giszowca
Do Imielina na ul. Turystyczną
trafili z bloku na Giszowcu. - Z
jednej strony za oknami mieliśmy drogę szybkiego ruchu, a z
pozostałych tory kolejowe; narażeni na ciągły hałas i tąpnięcia
– relacjonuje pani Krystyna. - Jak
ktoś chce pomarudzić i ponarze-

- Zauważyłam, że tu gwary
używa się powszechnie. To wywołało moje zdziwienie, gdy
pierwszy raz spotkałam się nią w
sklepie. Ale to dobrze że jest, bo
dzięki niej miasto ma swój klimat, można się tu poczuć swojsko – zauważa pani Krystyna.

Kurier

dy pod koniec pierwszego dnia w naszym nowym
domu wnieśliśmy wszystkie bagaże, niezwykłe wrażenie zrobiła na nas… przeszywająca cisza
– mówi Krystyna Laskowska, a
mąż Zbigniew uzupełnia: - Znikąd nie było słychać głośnej muzyki, nikt nie stukał po kaloryferze, nie dochodziły żadne odgłosy
z ulicy. Gdy następnego dnia rano
odsłoniliśmy zasłonę, pod oknem
sarna skubała trawę. Zimą natomiast zdziwienie wzbudziła droga
odśnieżona o 6 rano i posypana
piaskiem – w poprzednim miejscu zamieszkania, rzecz nie do
pomyślenia.
Tak opowiadają o swych początkach w Imielinie, które miały
miejsce jesienią 2006 r. Wcześniej
poszukiwali miejsca do osiedlenia się w Urbanowicach pod Tychami, w katowickim Podlesiu,
mysłowickiej Brzezince, Kosztowach i Krasowach.



Witamy we wspólnocie
Dzieci ochrzczone 10 marca
w imielińskim kościele

Paweł Stanisław Hermyt urodzony 8 stycznia
syn Pawła i Aleksandry
chrzestni: Łukasz Bołdys i Katarzyna Ceglarek

Szybowce w Sokolni

N

a jedno sobotnie przedpołudnie
sala Sokolni zamieniła się w teren
lotów szybowcowych. Odbyły się tu bowiem otwarte zawody modeli szybowców halowych dla zawodników szkół
podstawowych z powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
Najlepszym zawodnikiem okazał się
Kacper Mrozek z Bierunia, który od
kilku lat chodzi na kółko modelarskie
w Lędzinach, na II miejscu był Łukasz
Karkoszka z Imielina, na III Tomasz
Mrozek z Goławca, IV Łukasz Szymura z Imielina, V Mateusz Goczoł z
Imielina.
Wyczyny młodych ludzi w pokazie
modeli oceniali sędziowie: Artur Pieczka, Dariusz Pudełko, Adrian Kuc, kie-

rownikiem zawodów był Janusz Musik,
z ramienia koła LOK nad organizacja
czuwał Andrzej Malorny. Zawody organizowała Sokolnia przy współudziale
koła LOK Imielin. (eso)

Dominik Okoński urodzony 14 października 2011 r.
syn Mariusza i Agnieszki
chrzestni: Adam Trawin i Marzena Gwóźdź

Maciej Józef Nosek urodzony 3 lutego
syn Piotra i Agaty
chrzestni: Wojciech Saternus i Klaudia Nosek-Kozdra

Krzysztof Maksymilian Orlik urodzony 9 stycznia
syn Tomasza i Marioli
chrzestni: Andrzej Palka i Sylwia Pastuszka

Bartosz Michał Nowak urodzony 7 stycznia
syn Michała i Elżbiety
chrzestni: Adam Nowak i Katarzyna Brożyna

Hubert Jarosław Stajniak urodzony 6 lutego
syn Jarosława i Barbary
chrzestni: Michał Nowrocki i Sabina Komendera

Kurier
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Jakub Michał Lewiński urodzony 12 sierpnia 2011 r.
syn Michała i Anny
chrzestni: Grzegorz Wieczorek i Sylwia Niejadlik



