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Kilkuset mieszkańców 
Imielina wyruszyło 1 maja 

Szlakiem Powstańczych Skrzy-
deł, czyli wzięło udział w impre-
zie zorganizowanej przez Miej-
skie Centrum Kultury. Pogoda 
w czasie długiego majowego 
weekendu nie dopisała, jednak 
w tym dniu było słonecznie choć 
dość wietrznie. W trzech punk-
tach miasta czekali na nich har-
cerze z 41 Drużyny Harcerskiej 
„Sokoły”, którzy w specjalnie 
wydrukowanej na tę okazję bro-
szurze, przybijali pieczątki po-
twierdzające obecność. Jako że 
w tym roku przypada 100-lecie 
wybuchu pierwszego powstania 
śląskiego, miejsca te związane 
były z powstaniami: pomnik na 
rynku, Kopiec Wolności usypa-
ny w 1922 r, dla upamiętnienia 
powstań i miejsce w lesie kosz-
towskim, gdzie w nocy z 16 
na 17 sierpnia 1919 roku gru-
pa imielińskich powstańców 
złożyła przysięgę. Do dwóch 
pierwszych łatwo było dotrzeć. 
Jednak trzecie sprawiało nieco 

trudności – szczególnie tym, 
którzy chcieli tam dojechać sa-
mochodem. Za zdobycie trzech 
pieczątek można było uzyskać 
nagrodę, która była do odebra-
nia 6 maja w bibliotece.    

- Przeczytałem, że mamy 
100-lecie powstań śląskich 
i że jest organizowana taka 
akcja, czyli szlakiem miejsc 
związanych z powstaniami i 
postanowiliśmy wziąć udział 
i je poznać – powiedział nam 
Sławomir Brola, którego wraz 
z żoną Katarzyną oraz dziećmi 
Grzegorzem i Anną spotkali-
śmy przy Kopcu. Małżonkowie 
dopiero od dwóch lat mieszkają 
w Imielinie, dlatego na trasę 
wzięli w roli przewodnika Jana 
Pielorza, który jest rodowitym 
imielokiem.  

- To był bardzo dobry po-
mysł, gdyż pozwala lepiej po-
znać miejscowość. Przypusz-
czamy, że większość (nawet 
mieszkańców Imielina) nie 
wiedziała, gdzie się znajduje 
miejsce przysięgi powstańczej 

– zauważają Mariola Saternus 
oraz małżonkowie Katarzyna       
i Grzegorz Góra, którzy wybrali 
się rowerami na trasę z synem 
Arturem. – Akcja jest bardzo in-
teresująca, nie po raz pierwszy 
bierzemy udział, popieramy ją 
i oby takich było więcej. Daje-
my też dobry przykład dzieciom 
– dodają uczestnicy.  

Również małżeństwo Sto-
larzów - Monika i Sławomir         
z córkami Jagodą i Kariną - 
deklaruje, że „zawsze” (choć 
to dopiero druga tego typu im-
preza) biorą udział w tego ty-
pu rekreacyjno-historycznych 
akcjach. Wspominają również 
grę terenową oraz rajdy organi-
zowane przez powiat. - Korzy-
stamy ze wszystkiego, co jest 
dostępne, jeśli tylko jest czas    
i sprzyja pogoda – dodają. 

W trzech punktach miasta 
harcerze mieli co robić – od 
godz. 13. do 16. przewinęło się 
przez nie wielu mieszkańców. 
Przybywali najczęściej całymi 
rodzinami - pieszo, rowerami       
i samochodami. Dzieci były 
częstowane lizakami. Niektó-
rym trzeba było wyjaśnić, jak 
dotrzeć do pomnika położone-
go w lesie kosztowskim. Nie-
bywałe wzięcie tego dnia miała 
nowo otwarta kawiarenka na 
rynku, która jest usytuowana 
w pobliżu pomnika – po lody 
ustawiały się kolejki.     

- Chcieliśmy w ten sposób 
upamiętnić miejsca związane 
z powstaniami śląskimi – wy-
jaśnia nam Jadwiga Mikunda, 
dyrektorka MCK i pomysłodaw-
czyni akcji. - Mało znane, nawet 
niektórym mieszkańcom Imieli-
na, było to w lesie kosztowskim, 
ale celowo nie zrobiliśmy mapki 
z trasą dojazdu, by podnieść 
stopień trudności. Zależało nam 
również, by była to impreza ro-
dzinna, służąca nie tylko rekrea-
cji, ale i integracji mieszkańców. 
Na szczęście dopisała pogoda        
i sądzę, że te cele udało się zrea-
lizować - dodaje dyrektorka. (zz)

W powstańcze stulecie

Rodzina Brolów i Jan Pielorz przy Kopcu Wolności.

Stolarzowie również rodzinnie zbierali pieczątki.

Harcerze dyżurowali w miejscach upamiętniających powstania. 

Pomnik na rynku to jedno z miejsc związanych z powstaniami śląskimi.
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PORADY NOTARIUSZA

3 czerwca (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta w godz. 
od 1600 do 1700 dyżurują radni: Anna Piwecka, Józef Pacwa            
i Dariusz Kasperczyk. (um)

DYŻUR RADNYCH

W ostatnim artykule od-
nośnie podatku docho-

dowego wspomniałam o tym, 
iż istnieje możliwość zwolnie-
nia się od obowiązku zapłace-
nia 19% podatku dochodowego 
przy sprzedaży nieruchomości 
przed upływem 5 lat od dnia 
jej nabycia. Można to zrobić, 
korzystając z ulgi, gdy kupi-
my lub wyremontujemy nieru-
chomość na własne potrzeby, 
czyli zrealizujemy własny cel 
mieszkaniowy.

Od 1 stycznia br. wydłużo-
no możliwość wykorzystania 
kwoty podlegającej opodatko-
waniu z 2 lat do 3 lat. Poniżej 
postaram się wyjaśnić, czym 
jest własny cel mieszkaniowy.

Przede wszystkim prob-
lemem dla podatników jest 
to, iż urzędy skarbowe bar-
dzo restrykcyjnie interpretują 
przepisy dotyczące tej ulgi                     
i skutecznie ograniczają moż-
liwość skorzystania z tzw. ulgi 
mieszkaniowej. Podatnicy też 
nie do końca są zorientowani, 
na co mogą wydać pieniądze 
w ramach korzystania z ce-
lu mieszkaniowego. Ustawa          
o PIT przewiduje zwolnienie          
z opodatkowania dochodu         
z odpłatnego zbycia nierucho-
mości (odpowiednio spółdziel-
czego własnościowego prawa 
do lokalu i udziałów w nich), 
jeżeli przychód uzyskany ze 
zbycia tej nieruchomości został 
wydatkowany na własne cele 
mieszkaniowe w ciągu 3 lat 
od końca roku podatkowego, 
w którym nastąpiło odpłatne 
zbycie. Samo pojęcie własnych 
celów mieszkaniowych jest 
interpretowane przez fiskusa 

bardzo ściśle, przypisując mu 
wymiar osobisty (nierozerwal-
nie związany z osobą podatnika 
korzystającego z ulgi). Proble-
mem jest sytuacja, gdy podat-
nik nie ma zamiaru zamieszki-
wać w zakupionym w ramach 
korzystania z ulgi mieszkaniu. 
Organy podatkowe stoją na 
stanowisku, że nie zaspokaja 
swoich własnych celów miesz-
kaniowych osoba, która posia-
da już miejsce zamieszkania i 
nabywa kolejne nieruchomości 
w celach lokaty kapitału.

Fiskusa nie przekonują rów-
nież argumenty o realizacji po-
trzeb mieszkaniowych innych 
osób, np. dzieci czy innych 
członków rodziny. Nie ma 
mowy o realizacji własnych 
celów mieszkaniowych w sy-
tuacji, gdy podatnik zamierza 
przeznaczyć zakupioną nieru-
chomość dla dzieci. Podatnik 
nie realizuje wówczas własne-
go celu mieszkaniowego, ale 
cel mieszkaniowy innej osoby. 
Nie ma tutaj znaczenia, w ja-
kim stosunku pokrewieństwa 
ta inna osoba pozostaje wzglę-
dem podatnika. Potwierdza to 
wyrok WSA w Warszawie z 15 
lutego 2017 r.

Nie zaspokaja także włas-
nych potrzeb mieszkaniowych 
osoba, która zamieszkuje         
w domu i która nabywa lokal 
mieszkalny położony w innej 
miejscowości  i zamieszkuje 
w nim okazjonalnie. Osoba 
fizyczna nie może zaspokajać 
własnych potrzeb mieszka-
niowych jednocześnie w kil-
ku miejscach położonych w 
znacznej odległości od siebie. 
Do takiego wniosku doszedł z 

kolei WSA w Białymstoku w 
wyroku z 11 maja 2016 r. 

Pojęcie wydatkowania 
przychodu na własne cele 
mieszkaniowe powinno być 
interpretowane wąsko, jako 
przeznaczanie przez podatnika 
środków na realizację potrzeby 
zapewnienia sobie tzw. dachu 
nad głową. Stąd też planu-
jąc skorzystanie z ulgi należy 
upewnić się, że wybrany przez 
nas sposób wydatkowania 
środków uzyskanych ze sprze-
daży nie będzie zakwestiono-
wany przez organy skarbowe. 
W ocenie fiskusa wątpliwości 
budzi przeznaczanie środków 
ze sprzedaży nieruchomości 
na zakup domu letniskowego, 
również zakup garażu nie jest 
celem mieszkaniowym.

Naczelny Sąd Administra-
cyjny w orzeczeniu z 4 lipca 
2018 r., wyjaśnił, iż nie należy 
zbyt wąsko ujmować realiza-
cji własnych celów mieszka-
niowych. Posiadanie kilku 
lokali nie powinno stać na 
przeszkodzie do skorzystania 
z ulgi, albowiem głównym 
kryterium w tym względzie 
jest rzeczywiste realizowanie 
potrzeb mieszkaniowych. Po-
datnik może ma prawo do sko-
rzystania z ulgi na zakup nie-
ruchomości, ale tylko takiej, 
w której się zamieszka. Takie 
rozstrzygnięcie sądu powinno 
nieco uspokoić podatników, 
którzy zamierzają skorzystać 
z ulgi w celu zabezpieczenia 
własnych potrzeb mieszkanio-
wych „na przyszłość”, np. na 
okres emerytury.

Notariusz w Imielinie
Paulina Siekańska

Ulga podatkowa na własny cel mieszkaniowy

Rodzice (opiekunowie 
prawni) dzieci niepeł-

nosprawnych zainteresowani 
dowozem dzieci do placówek 
oświatowych w roku szkol-
nym 2019/2020 proszeni są 
o składanie wniosków w tej 
sprawie. 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 
grudnia 2016 r. - Prawo oświa-
towe ( Dz.U. z 2018 r. poz. 996 
późn.zm.), obowiązkiem gminy 
jest zapewnienie niepełnospraw-
nym uczniom bezpłatnego trans-
portu i opieki w czasie przewozu 
do szkoły lub placówki oświato-
wych  lub zwrot kosztów prze-

jazdu ucznia i opiekuna na za-
sadach określonych w umowie 
zawartej między Burmistrzem 
Miasta Imielin a rodzicami/opie-
kunami, jeżeli dowóz zapewnia-
ją rodzice/opiekunowie.

W związku z koniecznością 
ogłoszenia przetargu na do-
wóz dzieci niepełnosprawnych             
z terenu Imielina wraz z opie-
ką do placówek oświatowych              
i z powrotem w roku szkolnym 
2019/2020 prosi się rodziców lub 
opiekunów dzieci o niezwłoczne 
składanie wniosków w sprawie 
zapewnienia dowozu zbiorowe-
go lub o zwrot kosztów przejaz-

du dziecka i jego opiekuna, wraz 
z wymaganymi dokumentami, 
w Sekretariacie Urzędu Miasta 
Imielin (pok. 21) do 25 czerwca 
2019 roku.

Informacja o wymaganych 
dokumentach jest dostępna 
na stronie www.imielin.pl           
w zakładce OŚWIATA – Do-
wóz dzieci niepełnospraw-
nych lub w Referacie Eduka-
cji, Zdrowia, Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta Imielin (tel. 
32 2254 134 lub 136) lub bez-
pośrednio w referacie (pokój 
34 lub 36) w godzinach pracy 
Urzędu. (um)

W połowie roku będą w Imielinie realizowane usługi opiekuńcze         
i asystenckie w ramach programu skierowanego dla osób niesa-

modzielnych w wieku 60+ „Razem dla seniorów – nowe usługi społecz-
ne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, 
Chełmie Śląskim i Kobiórze”. Projekt realizuje Centrum Aktywności 
Społecznej i Edukacji Seniorów w Tychach przy współudziale środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie można skorzystać rów-
nież z udziału w zajęciach klubu seniora, usług opiekuńczych  w miejscu 
zamieszkania uczestnika z wykorzystaniem teleopieki. Usługi realizowa-
ne będą całkowicie bezpłatnie dla osób, które nie przekroczą dochodu 
1.051,50 zł na osobę samotną lub 792 zł na osobę w rodzinie. Dla osób 
przekraczających próg dochodowy odpłatność będzie ustalana indywidu-
alnie. Usługi opiekuńcze dzielą się na podstawowe i specjalistyczne. Do 
podstawowych należą: pielęgnacja (higiena ciała, czynności fizjologicz-
ne, ubieranie, rozbieranie), pomoc w przemieszczaniu, pomoc w przygo-
towaniu i spożywaniu posiłków, zakupy, palenie w piecu, przynoszenie 
węgla, pranie bielizny osobistej i lekkiej odzieży, utrzymywanie czystości 
w pomieszczeniach użytkowanych przez podopiecznego (wykonywanie 
bieżących porządków, mycie okien raz na 3 miesiące), umawianie wizyt 
lekarskich i pielęgniarskich, realizacja recept, nadzór nad przyjmowaniem 
leków, ułatwianie dostępu do kultury, pomoc w załatwianiu spraw urzę-
dowych, pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, prowadzeniu zeszytu 
wydatków. Natomiast usługi specjalistyczne świadczone są dla osób z za-
burzeniami psychicznymi.

Aby uzyskać pomoc w formie usług opiekuńczych należy zgłosić 
się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zaświadczeniem le-
karskim o stanie zdrowia uzasadniającym korzystanie z usług opie-
kuńczych i z zaleconą przez lekarza pielęgnacją. Na zaświadczeniu 
powinna znaleźć się także informacja, jaka pomoc i na ile godzin 
dziennie jest potrzebna. Po zgłoszeniu pracownik socjalny z MOPS-u 
odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza 
tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ustalenie sy-
tuacji materialnej rodzinnej i zdrowotnej osoby ubiegającej się o po-
moc w formie usług opiekuńczych. Na podstawie przeprowadzonego 
wywiadu ustala się wymiar godzin usług oraz częściową odpłatność 
za wykonane usługi osoby korzystającej z tej formy pomocy.

O pomoc w formie usług opiekuńczych może starać się także ro-
dzina osoby wymagającej opieki, jeśli nie jest ona w stanie zapewnić 
pomocy bliskiej osobie. Wysokość opłat za usługi zależy od dochodu 
osoby ubiegającej się o pomoc. Im większy jest ten dochód tym niższy 
udział w opłatach ponoszony przez MOPS. Całość opłat za usługi po-
nosi MOPS w przypadku osoby, której dochód (lub dochód na osobę 
w rodzinie) jest niższy od dochodu określonego w ustawie o pomocy 
społecznej odpowiednio do kwoty 701 zł lub 528 zł. W innych przy-
padkach MOPS uczestniczy częściowo w kosztach usług. (mops)

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

18 kwietnia mieszkaniec ul. Drzymały został oszukany za po-
średnictwem portalu OLX przy sprzedaży kosiarki - traktorka 
marki ISEKI SXG 22. 

25 kwietnia na ul. Św. Brata Alberta policjanci zatrzymali 32-
letniego mieszkańca Chełmu Śl, który kierował samochodem w 
stanie nietrzeźwości – 0,96 mg/l i spowodował kolizję drogową.

26 kwietnia mieszkaniec ul. Wandy zgłosił, że 25 marca został 
oszukany za pośrednictwem portalu OLX przy sprzedaży karty 
graficznej. (kpp)

Dla kogo usługi opiekuńcze
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Wyborca, który zamierza 
zmienić miejsce pobytu przed 
dniem wyborów, może otrzymać 
zaświadczenie o prawie do głoso-
wania. Z zaświadczeniem takim 
można głosować w dowolnym 
obwodzie głosowania w kraju, 
za granicą lub na polskim statku 
morskim.

Wniosek o wydanie zaświad-
czenia o prawie do głosowania 
składa się najpóźniej w 2. dniu 
przed dniem wyborów, tj. do 24 
maja 2019 r.

Wniosek może być złożony pi-
semnie, telefaksem lub w formie 

elektronicznej. Zaświadczenie o 
prawie do głosowania wyborca 
odbiera za pokwitowaniem oso-
biście albo przez upoważnioną 
pisemnie osobę. W przypadku 
upoważnienia innej osoby do 
odbioru zaświadczenia wyborca 
sporządza wniosek o wydanie 
zaświadczenia i upoważnienie 
(może to być jeden dokument), 
w którym wskazuje swoje imię 
(imiona) i nazwisko, numer PE-
SEL oraz dane osoby upoważnio-
nej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wyda-
no zaświadczenie o prawie do 

głosowania, zostanie z urzędu 
skreślony ze spisu wyborców. 
Należy zwrócić szczególną 
uwagę, aby nie utracić zaświad-
czenia o prawie do głosowania. 
W przypadku jego utraty nieza-
leżnie od przyczyny nie będzie 
możliwe otrzymanie kolejne-
go zaświadczenia, ani wzięcie 
udziału w głosowaniu w obwo-
dzie właściwym dla  miejsca 
stałego zamieszkania.

Wszelkie informacje oraz 
wnioski do pobrania w Referacie 
Spraw Obywatelskich UM Imie-
lin (I piętro pok. 26). (um)

Głosować korespondencyjnie 
mogą wyborcy posiadający orze-
czenie o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnospraw-
ności (w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych), w tym także wybor-
cy posiadający orzeczenie organu 
rentowego o: 1) całkowitej nie-
zdolności do pracy i niezdolności 
do samodzielnej egzystencji; 2) 

Głosować przez pełnomoc-
nika mogą wyborcy, którzy 
najpóźniej w dniu głosowania 
ukończą 75 lat lub posiada-
jący orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności (w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych) w tym także wy-
borcy posiadający orzeczenie 
organu rentowego o:1) całko-
witej niezdolności do pracy i 
niezdolności do samodziel-

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r. poz. 684) Burmistrz Miasta Imielin podaje do wiadomości wyborców infor-
macje o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego 
i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

26 maja - wybory do europarlamentu 

Głosowanie na podstawie zaświadczenia 

Wyborca czasowo przeby-
wający poza miejscem zamel-
dowania na pobyt stały (w tym 
wyborca zameldowany na pobyt 
czasowy) oraz wyborca nigdzie 
niezamieszkały może wziąć 

Głosowanie korespondencyjnie

Głosowanie przez pełnomocnika

udział w głosowaniu w miejscu 
czasowego pobytu, jeżeli złoży 
pisemny wniosek o dopisanie do 
spisu wyborców. Wniosek składa 
się w urzędzie gminy, na obszarze 
której czasowo przebywa wybor-

Dopisanie do spisu

Głosowanie w lokalach 
wyborczych odbywać się 
będzie 26 maja 2019 r. od godz. 
700 do godz. 2100. W wyborach 
kandydaci będą ubiegać się 

nej egzystencji, 2) całkowitej 
niezdolności do pracy; 3) nie-
zdolności do samodzielnej eg-
zystencji; 4) o zaliczeniu do I 
grupy inwalidów; 5) o zalicze-
niu do II grupy inwalidów; a 
także osoby о stałej albo dłu-
gotrwałej niezdolności do pra-
cy w gospodarstwie rolnym, 
którym przysługuje zasiłek 
pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie ak-
tu pełnomocnictwa powinien 
zostać złożony do Burmistrza 
Miasta Imielin najpóźniej do 
17 maja 2019 r. (um)

całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej 
egzystencji; 4) o zaliczeniu do I 
grupy inwalidów; 5) o zaliczeniu 
do II grupy inwalidów; a także 
osoby о stałej albo długotrwałej 
niezdolności do pracy w gospo-
darstwie rolnym, którym przy-
sługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Zamiar takiego głosowania 
powinien zostać zgłoszony do 
Komisarza Wyborczego I w Ka-
towicach do 13 maja 2019 r. (um)

ca, najpóźniej w 5. dniu przed 
dniem wyborów, tj. do 21 maja 
2019 r. Wszelkie informacje oraz 
wnioski do pobrania w Referacie 
Spraw Obywatelskich UM Imie-
lin (I piętro pok. 26). (um)

51 miejsc w europarlamencie.     
W województwie śląskim 
(okręg nr 11) wybranych zosta-
nie 7 europosłów. Listy kandy-
datów zostaną ogłoszone przez 

Państwową Komisję Wyborczą 
do 16 maja. Głosujemy 
stawiając znak x obok naz-
wiska tylko jednego spośród 
wszystkich kandydatów. (zz)

Kiedy i jak głosujemy 
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Wiktoria Chwiędacz i Paulina Sorek wezmą udział w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

Od 8 kwietnia w imielińskich 
szkołach i przedszkolu, tak 

jak w zdecydowanej większości 
placówek oświatowych w kraju, 
nauczyciele podjęli akcję strajko-
wą. Nie utrudniła ona jednak eg-
zaminów przeprowadzanych na 
koniec gimnazjum i szkoły pod-
stawowej. Rodzice mogli również 
w czasie strajku wysłać dzieci do 
szkół i przedszkola, gdzie zapew-
niono im odpowiednią opiekę. 

W SP Nr 1 odbyło się refe-
rendum, w którym nauczyciele 
opowiedzieli się za strajkiem, 
jednocześnie uczniowie zostali 
poinformowani, że egzaminy 
gimnazjalne jak i dla ósmokla-
sistów odbędą się. 

- W wyznaczonych terminach 
(10-12 kwietnia – egzamin gim-
nazjalny, 15-17 kwietnia – eg-
zamin ósmoklasisty), w szkole 

stawiły się komisje w pełnych 
składach i nic nie zakłóciło ich 
pracy – relacjonuje Anna Kubi-
ca, dyrektorka szkoły. Do egza-
minów po III klasie gimnazjum 
przystąpili wszyscy, czyli 105 
uczniów, tak jak i do egzami-
nu po szkole podstawowej – 96 
uczniów.

Również nauczyciele z imie-
lińskiej „Dwójki” w referendum 
opowiedzieli się za strajkiem.  
W związku z tym na stronie in-
ternetowej szkoły pojawiła się 
informacja, że „od 8 kwietnia 

Imielin zdobył dwa miejsca w 
sejmie. Po raz kolejny ucznio-

wie z imielińskiej szkoły wezmą 
udział w Sejmie Dzieci i Mło-
dzieży, który będzie obradował 
1 czerwca. Zostały nimi w tym 
roku Wiktoria Chwiędacz i Pau-
lina Sorek z klasy III gimnazjum 
szkoły „na górce”. 

W tym roku uczniowie mieli 
za zadanie upowszechnić wie-
dzę o wybranym pośle z okre-

w Katowicach, w czym bardzo 
pomogła im bibliotekarka Ma-
ria Habryka. Różnorodność 
źródeł informacji była jednym 
z argumentów, który przyczy-
nił się do tego, że uczennice z 
Imielina pojadą do Warszawy.  

Kolejną wartością ich pracy 
były metody, jakimi chciały 
dotrzeć z informacją o posłan-
ce. Dziewczyny zrobiły ulotki, 
które rozwiesiły w szkole i w 
mieście, nagrały audiobooka na 
jej temat, założyły też bloga. 

- Nie liczyłyśmy, że możemy 
zostać zakwalifikowane; ale 
jesteśmy nastawione pozytyw-
nie – mówią dziewczyny pod-
ekscytowane tym, że zasiądą w 
ławach sejmowych. Co prawda 
były już w sejmie na wycieczce 
w pierwszej klasie, ale tym ra-
zem to co innego. 

Na pytanie, co by powiedziały 
w sejmie, gdyby miały taką moż-
liwość, po dłuższym namyśle 
stwierdzają, że upomniałyby się 
o podwyżki dla nauczycieli. Mi-
mo że sejm to miejsce działalno-
ści o charakterze politycznym, 
dziewczyny nie przewidują swej 
przyszłości w polityce. Jedna z 
nich myśli o studiowaniu na kie-
runkach przyrodniczo-medycz-
nych, a druga o pedagogice, ale 
co będzie - przyszłość pokaże. 
Na razie dzięki udziałowi w sej-
mowym projekcie będą miały 
dodatkowe punkty, które ułatwią 
dostanie się do wybranej szkoły 
średniej. (zz)

do odwołania (…) zajęcia nie bę-
dą odbywały się w normalnym 
trybie dydaktycznym.” Zaape-
lowano do rodziców o zaopieko-
wanie się dziećmi w domu, jed-
nocześnie zapewniając, że opie-
ka taka będzie możliwa również 
w szkole od godz. 6.30 do 16.30. 
- Z tej możliwości korzystało 
codziennie kilkunastu uczniów, 
dla których także przygotowa-
no obiady – poinformowała nas 
dyrektorka Dagmara Kupczyk. 
Nauczyciele, którzy wcześniej 
zostali wydelegowani do pracy 

w komisjach egzaminacyjnych, 
wzięli w nich udział.

Po wielkanocnej przerwie 
w zajęciach w SP nr 2 konty-
nuowano strajk do czasu jego 
zawieszenia, ale w sposób rota-
cyjny – część nauczycieli straj-
kowała, jednak lekcje odbywa-
ły się zgodnie z planem.

Na stronie internetowej imie-
lińskiego przedszkola można 
było znaleźć następującą infor-
mację: „Zgodnie z wynikami 
referendów strajkowych (…) 
zajęcia w naszym przedszkolu 
nie będą odbywały się w nor-
malnym trybie dydaktycznym. 
Zwracamy się więc do Państwa 
z serdeczną prośbą o zapewnie-
nie opieki dzieciom w domu.”

Pracę podczas strajku byli 
gotowi podjąć jedynie dyrek-
torka i wicedyrektorka pla-

cówki oraz nauczycielka, któ-
ra właśnie została zatrudniona 
i w związku z tym nie uczest-
niczyła w referendum straj-
kowym. Te trzy osoby mogły 
zaopiekować się 75 dziećmi. 
– W pierwszych dniach strajku 
rodzice przy słali kolejno 17, 34 
i 39 dzieci – relacjonuje dyrek-
torka Renata Prus. - Wszystkie 
dzieci, które potrzebowały opie-
ki, były przyjmowane do przed-
szkola. 

W drugim tygodniu (od 15 
kwietnia), gdy do przedszkola 
zgłosiło się 100 dzieci, nauczy-
cielki na zmianę albo straj-
kowały, albo zajmowały się 
dziećmi, tak że codziennie była 
zapewniona opieka. Po świę-
tach nauczyciele wrócili do 
pracy, a codziennie strajkowała 
jedna osoba. (zz)

Jak strajkowano

Z Imielina do sejmu

su II Rzeczypospolitej, czyli z 
okresu międzywojennego.   

Uczennice z Imielina wybra-
ły postać Marii Moczydłowskiej 
– pierwszej posłanki w dziejach 
Polski. – Nie tylko była pierw-
szą kobietą w sejmie, ale jedną 
z zaledwie ośmiu posłanek w I 
sejmie ustawodawczym, który 
obradował od 1919 roku i dużo 
osiągnęła jako kobieta, bo bro-
niła ich praw – zauważa Wikto-

ria, a Paulina dodaje: - Działała 
na rzecz ludzi biednych i najbar-
dziej potrzebujących, również 
na rzecz kobiet, wniosła ustawę 
o ograniczeniu spożycia alko-
holu. Zaciekawiła mnie swoim 
postępowaniem.

Materiałów o swojej bohater-
ce dziewczyny nie tylko szu-
kały w internecie, ale również 
w Bibliotece Śląskiej i w Cen-
trum Informacji Akademickiej 

Wakacje 
w mieście
Dwutygodniowe „Wakacje 

w mieście 2019” potrwa-
ją od 1 do 12 lipca (od ponie-
działku do piątku) w budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Imielinie przy ul. Sapety 8. 
Uczestnikami wakacji mogą 
być dzieci w wieku 7 do 14 lat 
(roczniki od 2012 do 2005).

Warunkiem uczestnictwa 
dziecka w półkoloniach bę-
dzie wypisana przez rodzica 
lub opiekuna „Karta kwali-
fikacyjna uczestnika wypo-
czynku” oraz zgoda opiekuna 
na przetwarzanie danych (do 
pobrania ze strony interne-
towej Urzędu Miasta Imielin 
www.imielin.pl, zakładka 
„Ważne” lub bezpośrednio w  
Referacie Edukacji, Zdrowia, 
Kultury i Sportu (pokój 36 lub 
34) Urzędu Miasta Imielin.

Termin składania kart: od 
3 do 14 czerwca w godzinach 
pracy Urzędu Miasta, bezpo-
średnio w Referacie Edukacji, 
Zdrowia, Kultury i Sportu 
(pokój 36 lub 34). Po tym ter-
minie „Karty kwalifikacyj-
ne” nie będą przyjmowane ze 
względów organizacyjnych.

Jednocześnie do 24 ma-
ja trwa nabór absolwentów  
szkół ponadgimnazjalnych 
lub studentów, którzy ukoń-
czyli kurs na wychowawcę 
wypoczynku i chcą pracować 
w charakterze wychowawcy-
opiekuna podczas „Wakacji w 
mieście”. (um)

Foto: Barbara W
ojtow

icz 
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Prawie 110 wiosennych 
ptaszków, których autora-

mi były dzieci i młodzież, przy-
niesiono na świąteczny konkurs 
zorganizowany przez imieliń-
ską bibliotekę. Uczestnikami 
było 92 autorów indywidual-
nych oraz 18 zbiorowych, kto-
rzy liczyli sobie od 3 do 14 lat. 
Najliczniej reprezentowana w 
konkursie była grupa dzieci od 
3 do 12 lat.
Nagrody otrzymali:
Grupa 3-6 lat

1. Alicja Sułkowska, Malwi-
na Kisiel, 2. Wojtek Styziński, 
3. Klara Kopeć, Hanna Stal-
mach.
Grupa 7-9 lat

1. Marta Chrząstek, 2. Ka-
sia i Wojtek Kwiecień, Natalia 
Richter, 3.Filip Grzyśka, Irene-
usz Styziński.

Zleciały się ptaszki 

Grupa 10-14 lat
1. Emilia Dyrcz, Monika 

Misiak, 2. Xavier Laskow-
ski, Wiktoria Richter, Ka-

mila Chrobok, Paweł Kuc, 3. 
Weronika Kowalska, Wiktor 
Siewierski, Kacper Dejas, Oli-
wia Gugulska, Julia Kulesza, 

Małgorzata Skitek, Zuzanna 
Mikos, Paulina Binda, Filip 
Zieliński, Maja Ryguła, Kac-
per Jaromin. 

W każdej z grup zostały przy-
znane wyróżnienia - dyplomy i 
upominki, a także dyplomy za 
udział w konkursie. (da)
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Granitowym obeliskiem mie-
szkańcy Nowego Bierunia upa-
miętnili poleglych w XX wieku. 

Lista poleglych (poziome 
kreski oznaczają, że nieznany 
jest rok urodzenia lub śmierci.) 

A
Adamus Tomasz ⁎1908 +1943

B
Białas Paweł ⁎1922 ----
Bielas Paweł ⁎1923 ----
Bielecki Jan ⁎1897 +1945
Bieroński Franciszek ---- ----
Bieroński Edward ⁎1920 +1942
Bogacki Emil ⁎1926 ----
Bożek Franciszek ⁎1912 +1939
Bożek Gertruda ⁎1910 +1939
Brandys Jan ⁎1902 +1942
Broda Ludwik ⁎1921 ----
Brom Antoni ⁎1911 +1942
Brzenk Józef ⁎1910 +1939

C
Chochuł Szczepan ⁎1923 ----
Chudy Franciszek ⁎1927 ----
Chwięndacz Reinhold ⁎1920 +1943
Chytroszek Leon ⁎1891 +1940
Czamberg Jan ⁎1920 +1942
Czamberg Ludwik ⁎1914 +1939
Czamberg Roman ⁎1934 +1939
Ćwiękała Jan ⁎1924 ----

D
Dłubis Antoni ⁎1921 +1944
Długajczyk Alojzy ⁎1917 +1945
Długajczyk Klemens ⁎1924 +1944
Długajczyk Walenty ⁎1903 +1939
Draszczyk Augustyn ⁎1920 ----
Drobiec Aleksander ⁎1923 ----
Drobiec Jan ⁎1922 ----
Dubiel Emanuel ⁎1912 +1944
Dubiel Franciszek ⁎1915 +1944
Dudek Franciszek ⁎1894 +1939
Dybała Wilhelm ⁎1911 +1942
Dybała Emanuel ---- -----

F
Figołuszka Franciszek ⁎1923 ----

G
Gawlik Jan ⁎1920 +1942

Gawlik Józef ⁎1920 ----
Gdak Józef ⁎1920 ----
Gierlotka Alojzy ⁎1908 +1939
Gierlotka Ludwik ⁎1908 +1939
Giża Emil ⁎1913 +1940
Goczoł Jan ⁎1896 +1939
Goczoł Jan ⁎1924 ----
Gołaszczyk Augustyn ⁎1920 
+1941
Gretka Alojzy ---- ----
Gretka Jan ⁎1912 +1945
Gruszka Walenty Piotr ⁎1909 
+1944
Grzega Paweł ⁎1910 +1943

H
Hachuła Piotr ⁎1919 ----
Hermyt Alojzy ⁎1918 ----
Hermyt Stanisław ⁎1923 +1945   
Hnida Józef ⁎1921 ----
Hnida Ludwik ⁎1914 ----

I
Iwanek Paweł ⁎1920 ----

J
Jacek Alojzy ⁎1920 ----
Jezusek Jan ⁎1928 ----
Jęczmyk ---- ----
Jochemczyk Franciszek ⁎1920 
+1942
Jochemczyk Franciszek ⁎1922 
+1943
Jochemczyk Paweł ⁎1923 ----
Jochemczyk Piotr ⁎1923 ----
Jochymczyk Aleksander ⁎1914 ----
Jochymczyk Bernard ⁎1928 ----
Jochymczyk Józef ⁎1923 ----
Jochymczyk Paweł ⁎1925 +1945
Jochymczyk Piotr ⁎1923
Jochymczyk Roman ⁎1921 +1942
Jurecki Paweł ⁎1921 +1943

K
Karkoszka Franciszek ⁎1921 
+1940
Karkoszka Józef ⁎1917 +1942
Kędzia Eligiusz ⁎1910 ----

Kieromin Henryk ⁎1912 ----
Klimek Konrad ---- +1939
Klimsa Franciszek ⁎1921 +1943
Kocur Wiktor ---- +1939
Komandera Paweł ⁎1911 ----
Korczyk Edward ⁎1925 ----
Korczyk Franciszek ⁎1921 ----
Kosiarczyk Paweł ⁎1921 +1944
Kosma Franciszek ⁎1902 ----
Kosma Jan ⁎1920 +1943
Kosma Walenty ⁎1925 ----
Kosma Wawrzyniec ⁎1890 +1939
Kosyrczyk Wiktor ⁎1918 ----
Kramarczyk Augustyn Alojzy 
⁎1921 +1943
Kramarczyk Augustyn ⁎1924 
+1943
Księżarczyk Augustyn ⁎1925 ----
Księżarczyk Jan ⁎1917 +1942
Księżarczyk Franciszek ⁎1920 
+1942
Księżarczyk Paweł ⁎1914 ----
Kubas Henryk ⁎1920 +1941
Kubica Alojzy ⁎1920 ----
Kubica  Klemens ⁎1919 +1942
Kubica Teodor ⁎1909 ----
Kuczowicz Emanuel ⁎1924 +1943
Kuczowicz Franciszek ⁎1902 +1941
Kuczowicz Jan  ⁎1922 +1943
Kuczowicz Ludwik ⁎1902 +1945
Kuczowicz Walenty ⁎1911 +1945
Kuczowicz Wilhelm ⁎1914 +1944
Kudela Józef ⁎1921 ----
Kula Augustyn ⁎1916 +1939
Kula Piotr  ⁎1890 +1939
Kuś Piotr  *1900 +1943

L
Labus Elżbieta ⁎1925 ----
Labus Józef ⁎1920 ----
Labus Leon ⁎1922 +1943
Lichota Józef ⁎1921 +1942
Loska Zygfryd ⁎1917 ----
Lotko Augustyn ⁎1914 +1943
Lubowiecki Karol ⁎1907 +1944

Lukasek Konrad ⁎1920 ----
Lukasek Robert ⁎1924 +1944
Lukasek Teodor ⁎1924 +1944

M
Maczek Emil ⁎1918 ----
Malcharek Jan ⁎1927 +1945  
Malorny Jan ⁎1923 ----
Malorny Szczepan ⁎1886 +1940
Manzel Małgorzata  ⁎1912 +1939
Marszołek Anna ⁎1914 +1939
Marszołek Konrad ⁎1910 +1939
Mikunda Wiktor ⁎1916 +1945
Moczała Teodor ⁎1920 + ---- 
Mroczek Teodor ⁎1920 +1943
Myndryk Paweł ⁎1917 ----
Myrda Klemens ⁎1913 ----

N
Nawrocki Tadeusz ⁎1926 ----
Nita Bernard ⁎1906 ----
Nowak Jan ⁎1924 ----
Nowak Paweł ⁎1918 ----
Nocoń Jan ⁎1920 ----

O
Oska Józef ⁎1921 ----
Orzeł Franciszka  ⁎1908 +1945

P
Pacwa Szczepan ⁎1919 ----
Palka Paweł ⁎1925 ----
Palka Stanisław ⁎1924 ----
Palka Walenty ⁎1924 +1945
Paluch Ignacy ⁎1919 ----
Pasja Roman ⁎1916 ----
Pilch Jan ⁎1904 ----
Pojda Jan ⁎1921 +1939
Pojda Stanisław ⁎1909 +1942
Polewka Roman ⁎1921 ----
Porwit Roman ⁎1921 +1944
Poznańska Helena ⁎1900 +1945
Pytlik Franciszek ⁎1920 +1944

R
Rozmus Jan ⁎1915 ----
Rybok Wilhelm ⁎1920  +1944
Ryguła Jerzy ⁎1917 ----
Ryszka Jan ⁎1921 +1942

S
Sapeta Wojciech ⁎1889 +1942
Scheithauer Walter ⁎1914 +1943
Schwarc Alfred Wiktor Józef 
⁎1908 +1943
Sekuła Wojciech ⁎1904 ----
Seweryn Wilhelm ⁎1915 ----
Sieka Stanisław ⁎1913 ----
Siga Jan ⁎1923 ----
Sitko Franciszek ⁎1922 ----
Sitko Klemens ⁎1916 ----
Siupka Paweł ⁎1911 +1945
Skoczygłoda Richard ⁎1920 
+1942
Sojka Wilhelm ---- ----
Spyra Wilhelm ⁎1896 ----
Stolarczyk Franciszek ⁎1922 ----
Stolarz Jan ⁎1918 ----
Stolecki Jan  ⁎1914 ----
Stolecki Joachim ⁎1926 ----
Stolecki Józef /I ⁎1920 ----
Stolecki Józef /II ⁎1920 ----
Stolorz Józef ⁎1910 ----  
Stolorz Karol ⁎1920 ----
Stolorz Klemens ⁎1918 +1941
Stolorz Szczepan ⁎1923 ----
Szczepanek Józef  ⁎1874 +1939
Szyja Franciszek ⁎1927 ----
Szyja Wiktor ⁎1923 ----
Szuła Izydor ⁎1897 +1940
Szwymer Stanisław ⁎1904 ----
Synowiec Rudolf ⁎1921 +1945
Ślosorz Maria ⁎1908 +1939

T
Tomecki Karol ⁎1918 ----
Turczyński Wilhelm ⁎1919 +1942

W
Wanot Franciszek ⁎1900 ----
Warwas Paweł ⁎1920 ----
Weidemann Ignacy ⁎1926 +1945
Wilkosz Stanislaw ⁎1903 +1939
Wioska Franciszek ⁎1926 ----
Wyciślik Helena ---- ----
Wyciślik Stanisław ⁎1920 ----

Zginęli najczęściej gdzieś 
daleko na froncie, zamę-

czeni zostali w obozach, łagrach 
i więzieniach. Śmierć znaleź-
li  pod Stalingradem, Charko-
wem, Narwikiem, w Gliwicach, 
w Berlinie, na terenach dawnej 
Jugosławii, pod Monte Cassi-
no, pod Tobrukiem, czy na gre-
ckiej wyspie Rodos… Oprawcy 
nie mieli poszanowania dla ich 
szczątków, dlatego przeważnie 
nie mają żadnych grobów. 

W tym roku mija 80 lat od 
wybuchu II wojny światowej. 
Najwyższy więc czas, by upo-
mnieć się o pamięć ofiar woj-
ny. Usprawiedliwieniem dla 
wieloletnich zaniechań może 
być to, że przez wiele lat uzna-
wano, że te ofiary były lepsze 
i gorsze. Jak pisał w jednym 

swoich wierszy Czesław Mi-
łosz: „Zbudowali w Warszawie 
pomniki, a na żadnym twojego 

imienia, tylko matka, póki jest, 
pamięta…” Dodatkowo zaś na 
Górnym Śląsku upamiętnienie 
utrudniało (i dalej utrudnia) to, 
że określenie „dziadek z Weh-
rmachtu” brzmi jak najgorsze 
wyzwisko. Dla niedouczonych 
i nierozumiejących historii to 
poważny argument. 

Nie ma już wśród żywych 
„pamiętających matek” ale są 
córki, synowie, wnuki… W 
2007 r. staraniem Bernadety 
Ficek ukazała się niewiel-
ka książeczka pod tytułem 
„Imielin we wspomnieniach i 
gawędach Szczepana Malor-
nego”. Jej ojciec (Sz. Malorny 
– rocznik 1920) zebrał w niej 
173 nazwisk osób, które zginę-
ły podczas II wojny światowej. 
Od tego czasu listę tę dzięki 

zabiegom B. Ficek udało się 
wzbogacić o kolejne – dziś jest 
ich już 189. Ale czy ta lista jest 
pełna? Publikujemy ją w tym 
wydaniu „Kuriera”, by poddać 
pod ocenę Czytelników – by 
można było ją zweryfikować: 
dopisać kolejne ofiary, których 
nazwisk dotąd nie udało się 
ustalić, poprawić ewentualne 
błędy w zapisie imion, nazwisk 
czy w roku urodzenia i śmier-
ci. Jest to ważne, gdyż plano-
wane jest jeszcze w tym roku 
postawienie na cmentarzu w 
Imielinie obelisku, na którym 
te nazwiska zostałyby wykute 
w kamieniu. 

Ten sposób uczczenia pamię-
ci o zmarłych nie jest nowy. 
Podobny obelisk stanął przed 
rokiem na cmentarzu przy koś-

ciele w Nowym Bieruniu. Tam 
upamiętniono ponad trzysta 
ofiar obu wojen światowych, 
oraz powstań śląskich. 

- Została już uzgodniona 
lokalizacja na cmentarzu (w 
miejscu gdzie do niedawna 
stał krzyż), jest wstępny pro-
jekt pomnika – wyjaśnia nam 
Bernadeta Ficek. – Chcemy 
też, by mieszkańcy naszego 
miasta sprawdzili poprawność 
listy ofiar II wojny światowej 
– dodaje. 

Proponuje się, by na po-
mniku znalazł się również na-
pis: „Mieszkańcom Imielina, 
ofiarom II wojny światowej, 
poległym na wszystkich fron-
tach Europy, zamordowanym 
w obozach koncentracyjnych, 

Pamięci ofiar II wojny światowej

Dokończenie na str. 7.
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MIeJSKIe CeNTRUM KULTURY ZAPRASZA 
10 maja (piątek) godz. 18.00 Mariusz Kałamaga i Jacek Noch

Wejściówki na występ w cenie 30 zł do nabycia w placówkach MCK.

19 maja (niedziela) godz. 18.00 Mariusz Kalaga
Wejściówki na koncert w cenie 20 zł do nabycia w placówkach MCK. 

90 i 95 lat 

27 kwietnia to był dzień 95. urodzin Pawła Kobióra. Do jubilata z tej  
okazji zawitał burmistrz i radny Dariusz Kasperczyk.
Dostojni jubilaci otrzymali serdeczne gratulacje oraz życzenia da-
laszych lat życia w zdrowiu i pogodzie ducha. 

24 maja (piątek) godz. 8:15 i 12:00 – Narodowy Teatr edukacji
Po raz kolejny będzie gościł w Sokolni znakomity Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia. Tym 

razem wystawi spektakl edukacyjny dla młodzieży pt. „Teatralne ABC”, oraz przedstawienie dla 
najmłodszych widzów pt. „Brzechwolandia” oparte na bajkach Jana Brzechwy. 

Spektakle przeznaczone są dla uczniów imielińskich placówek oświatowych.

26 maja (niedziela) godz. 15.45 – wyjazd na koncert Ireny Santor
Wyjazd grupowy do Filharmonii Śląskiej w Katowicach na koncert jubileuszowy Ireny Santor. Ta 

znakomita wokalistka od prawie 70 lat aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym kraju, znają ją i starsi 
melomani i ci, którzy mogliby być jej prawnukami. Trzeba podkreślić, że estradowa aktywność w wieku 
84 lat nie tylko w Polsce jest ewenementem, tym bardziej jeśli idzie w parze z najwyższą jakością arty-
styczną, muzykalnością, kulturą sceniczną – a więc z cechami raczej rzadko dzisiaj spotykanymi w tzw. 
show biznesie. Irena Santor z pewnością jest ikoną polskiej piosenki, tym bardziej więc warto się wybrać 
do Filharmonii Śląskiej na jej koncert w Dzień Matki 26 maja. 

Koszt wyjazdu wynosi 115 zł i obejmuje bilet wstępu, transport oraz ubezpieczenie.

31 maja (piątek) godz. 15.00 – wyjazd do Teatru Bagatela w Krakowie
MCK kontynuuje akcję Turystyka Kulturalna. Kolejnym jej elementem będzie wyjazd na spektakl pt. 

„Boeing, boeing – Odlotowe narzeczone” autorstwa Marca Camolettiego. Jest to prawdopodobnie jedna 
z najzabawniejszych teatralnych komedii ostatniego półwiecza traktująca o perypetiach młodego czło-
wieka, który równolegle ma 3 narzeczone – stewardessy. Problemy zaczynają się w chwili, gdy dzięki 
wprowadzeniu szybkich samolotów (tytułowy Boening) grafik ich lotów sprawia, że wszystkie w jed-
nym czasie chcą się z nim spotkać. Sztuka w samym Londynie grana była ponad 7 tys. razy, co sprawiło, 
że została wpisana do księgi Guinnessa i wyróżniona prestiżową nagrodą Tony Awards. 

Spektakl w Krakowie rozpoczyna się o godz. 19:15, ale wyjazd z rynku w Imielinie o godz. 15:00, bo-
wiem przewidziany jest jeszcze popołudniowy spacer po Starym Mieście. Koszt imprezy: bilet normalny 
– 110 zł, ulgowy – 85 zł. Cena obejmuje bilet wstępu, ubezpieczenie i transport.

2 czerwca (niedziela) godz. 15.00 – Festyn rodzinny na Farskich Ogrodach 
wraz z obchodami Dnia Dziecka

Obchody Dnia Dziecka w tym roku z racji niemal pokrywających się terminów będą połączone z tra-
dycyjnym Festynem na Farskich Ogrodach. Wszystkie dzieci zapraszamy zatem do ogrodu przy naszym 
probostwie, gdzie o godz. 15:00 rozpocznie się przeznaczone dla nich przedstawienie bajkowe, a później 
zagra grupa „Faradajs”, wystąpi znany dziecięcy zespół wokalny „Słoneczni” z Katowic, zaśpiewa i dow-
cipami będzie bawił publiczność Grzegorz Poloczek. Będzie też jak zwykle emocjonująca loteria fantowa, 
lody, ciasta oraz inne łakocie oraz oczywiście tradycyjny „farski wuszt”. 

9 czerwca (niedziela) godz. 18.00 – recital Michała Bajora 
(zakończenie sezonu artystycznego 2018/2019)  

MCK na zakończenie sezonu artystycznego przygotowało recital Michała Bajora - prawdopodobnie naj-
lepszego aktora wśród piosenkarzy i najlepszego piosenkarza wśród aktorów. Bajor zawsze był i jest posta-
cią kontrowersyjną, ma tysiące oddanych słuchaczy, ale i sporą grupę zagorzałych wrogów, jest z pewnością 
jednym z największych indywidualistów piosenki literackiej. Obok jego interpretacji nie sposób przejść 
obojętnie, są bowiem znakiem jakości i z reguły gwarantują najwyższy poziom artystyczny, największe 
emocje i najgłębsze przeżycia. Michał Bajor występował w najdalszych zakątkach świata, wszędzie wzbu-
dzając niekłamane zainteresowanie. Jest fenomenem polskiej kultury muzycznej, estradowej i filmowej 
(m.in. rola Nerona w Quo Vadis J. Kawalerowicza). 

Bilety na koncert w cenie 40 zł będą dostępne w placówkach MCK od 10 maja.  
 

10 czerwca (poniedziałek) godz. 15.00 – Festyn Rodzinny „Sobótka na Kopcu”
Jak co roku w tzw. Zielone Świątki na Kopcu Wolności przy ul. Wyzwolenia odbędzie się „Sobótka na 

Kopcu”. Prastary, wywodzący się jeszcze z czasów pogańskich zwyczaj palenia ognisk w ten dzień powoli 
zanika, ale w Imielinie jest ciągle żywy, do czego przyczynia się właśnie ta plenerowa impreza. Uroczystość 
rozpocznie się ok. godz. 17:30 krótkim nabożeństwem pod pomnikiem na Kopcu, po czym nastąpi powitanie 
mieszkańców przez władze miasta oraz występy dzieci z imielińskich placówek oświatowych. Około godz. 
19.00 przewidziany jest koncert Imielińskiej Orkiestry Dętej pod dyr. Andrzeja Króla. Potem na scenie pojawi 
się gwiazda wieczoru, czyli Śląskie Trio Piotra Szefera. Jest to zespół kabaretowo-folklorystyczny występują-
cy w składzie: Piotr Szefer, Agnieszka Szefer oraz Artur Musz. Zespół przywiązuje ogromną wagę do śląskich 
tradycji, występuje zawsze w starannie wykonanych śląskich strojach ludowych, jego piosenki w dużej mie-
rze dotyczą rodzimych, tradycji i codziennego życia, w teledyskach pokazywane jest piękno regionu. Grupa 
śpiewa głównie w gwarze śląskiej, w ramach występów zespół prezentując też śląskie dowcipy. W przerwie 
występu Tria Piotra Szefera – ok. godz. 20.30 nastąpi rozpalenie tradycyjnego ogniska. (rj)

w łagrach sowieckich, zamę-
czonym w więzieniach, za-
ginionym na robotach przy-
musowych, rozstrzelanym w 
partyzantce i w Imielinie we 
wrześniu 1939 r. 

Przechodniu – naszych ciał 
tu nie ma, lecz zmów „Ojcze 
Nasz” za nasze dusze. Miesz-

kańcy Imielina 2019 rok.” 
W budżecie miasta na ten 

rok zostały zarezerwowane 
pieniądze na sfinansowanie 
budowy pomnika imielińskich 
ofiar II wojny światowej. 

W sprawie listy poległych 
można kontaktować się do 
końca czerwca br. z Bernadetą 
Ficek - tel. 32 225 61 76 . (zz) 

Pamięci ofiar 

Dokończenie na str. 7.

Dokończenie ze str. 6.

15 kwietnia 90. urodziny obchodziła Wiktoria Jochymczyk. Z tej 
okazji odwiedzili ją burmistrz Jan Chwiędacz i radna Agnieszka 
Chmielewska. 
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 Witamy we wspólnocie 
Dzieci ochrzczone 13 kwietnia w imielińskim kościele

Na stronie www.duocross.pl 
można już zapisywać się 
na Duo Cross Imielin, czyli 
biegi na dwóch dystansach 
(półmaraton i 10 km), marsz 
nordic walking, a także biegi 
dla dzieci, które odbędą się 6 
lipca. Przypominamy, że w 
tym roku zastępują one tra-
dycyjny cross ekologiczny 
rozgrywany przez ostatnie 
ćwierc wieku. (zz)

Zapisy na biegi 

Podczas zawodów w 
skacie sportowym o 

Grand Prix Polski Janusz 
Stęchły z Imielina został 
wicemistrzem. Gospoda-
rzem zawodów, które od-
były się 13 kwietnia, był 
Racibórz. Przybyło na 
nie 355 zawodników (w 
tym kobiety i juniorzy) 
z całej Polski. Skat Klub 
Sokół Imielin oprócz 
wymienionego reprezen-
towali: Jerzy Saternus, 
Rudolf Byczek, Henryk 
Hozakowski i Zbigniew 
Goleniak. Na turnieju ro-
zegrano dwie serie po 48 
rozdań, po których oka-

Ministranci z imielińskiej parafii po 
raz pierwszy wzięli udział w Mi-

strzostwach Polski w piłce nożnej halo-
wej o puchar KnC (Króluj nam Chryste) 
i znaleźli się w gronie 16 najlepszych 
drużyn w kraju.

Zawody rozegrano 1 i 2 maja w 
Skierniewicach i w Sochaczewie. Imie-
lińska drużyna wzięła w nich udział 
jako mistrz Archidiecezji Katowickiej 
w kategorii „lektor starszy”. Tytuł ten 
wywalczyli na zawodach, które odbyły 
się w marcu. 

 W pierwszym dniu mistrzostw grali 

Kacper Franciszek Jaskulski urodzony 20 stycznia 
syn Magdaleny i Tomasza 
chrzestni: Dariusz Łabaj i Monika Łabaj 

Martyna Lena Kudryś urodzona 12 grudnia 2018 r. 
córka Patrycji i Dawida 
chrzestni: Artur Kąkol i Marta Kosowska

Gaja Łucja Pioskowik urodzona 4 lutego  
córka Karoliny i Pawła 
chrzestni: Bartosz Gaczyński i Marta Baczyńska

Janusz Stęchły 
wicemistrzem Polski 

zało się, że mistrzem został Mirosław 
Walaszek z Pawłowic (3237 pkt.) przed 
Januszem Stęchłym (3059 pkt.) i Józef 
Pieczką z Przyszowic (3040 pkt.).

Pozostali zawodnicy Sokoła zajęli 
następujące miejsca: 14. H. Hozakowski 

Od lewej Józef Pieczka, Janusz Stęchły, Mirosław Walaszek
(2693 pkt.), 216. J. Saternus (1689 pkt.), 
235. R. Byczek (1610 pkt.) i 292. Z. Go-
leniak (1361 pkt.).

Organizatorem zawodów było miej-
skie TKKF, a patronat nad nimi objął 
prezydent Raciborza. (zz)

mecze w grupie H i wywalczyli awans 
do fazy pucharowej, która została ro-
zegrana dnia następnego. Tam ulegli 
rywalom na etapie 1/8 turnieju, wsku-
tek czego wrócili do domu z tytułem 
jednej z szesnastu najlepszych drużyn 
w Polsce. 

- Z niecierpliwością czekamy na 
tegoroczne eliminacje na poziomie 
dekanatu, które przez Turniej Archi-
diecezjalny znowu - miejmy nadzieję 
- zaprowadzą nas na Ogólnopolski Tur-
niej w 2020 roku – zapowiadają chłop-
cy. (bn)

Jedni z najlepszych

Od lewej stoją: Kamil Stolecki (trener), Przemysław Cepa (opiekun), Marcin Szluzy, 
Dariusz Pytlik, Bartłomiej Kozdra, Marcin Szczęsny, Igor Makowski, Piotr Stolarczyk, 
ks. Szymon Szolc (opiekun)  
Od lewej na dole: Dawid Wykręt (opiekun), Mateusz Grzybowski, Dawid Zych (kapi-
tan), Antoni Ficek.


