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Będą dodatkowe zajęcia

Kamil Bednarek 
Kabaret Młodych Panów

Zespoł Pieśni i Tańca „Śląsk”
Halina Frąckowiak 
szczegóły na str. 5. i 7.
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Święto rodziny i przedszkola urodziny 

Dzień Matki, Dzień Ojca, 
Dzień Dziecka i Jubileusz 5-

lecia nowego przedszkola – były 
aż cztery okazje do świętowania 
przez dzieci i ich rodziców. Uro-
czystości rozłożone zostały na 
dwa dni, by każde z ponad dwustu 
dzieci miało okazję do pokazania 
się przed rodzicami. - Nie było 
przedszkolaków wybieranych do 
występu. Każde dziecko miało 
taką szansę – zwraca uwagę dy-
rektor Halina Wachowiak. 

27 i 28 maja został zorga-
nizowany festyn pod hasłem 
„Postaw na Rodzinę”. Pierwsza 
część imprezy rozpoczęła  się 
o godzinie 16. w hali widowi-
skowo-sportowej powitaniem 
przez dyrektor H. Wachowiak, 
następnie przedszkolaki pod 
kierunkiem nauczycieli bar-
wnym korowodem przywitały 
rodziców, a później na scenie 
zaprezentowały swoje umie-
jętności wokalno-taneczne. W 
pierwszym dniu były to Jagódki, 
Motylki, Leśnie Ludki, Misie, 
Myszki, Pszczółki i Zajączki. W 
drugim Biedronki, Kotki, Kras-
nale, Żabki, Słoneczka, Smerfy 
i Tygryski. 

Po części artystycznej wszy-
scy zostali zaproszeni do ogrodu 
przedszkolnego, gdzie odbyła się 
dalsza część imprezy z udzia-
łem wodzirejów. Dzieci wręczy-
ły rodzicom z okazji ich święta 
upominek w postaci koszyczka 
z cukierkami, a same otrzymały 
słodycze i pamiątkowy kubek z 
wizerunkiem przedszkola i napi-
sem „Postaw na Rodzinę” ufun-
dowany przez Urząd Miasta w 
Imielinie w związku z realizacją 
programu profilaktycznego. W 
holu przedszkola czekał duży 
tort, domowe ciasta i inne sma-
kołyki, a w ogrodzie można było 
zjeść kiełbaski z grilla.

W uroczystości wzięła udział 
dwójka dzieci Adriany Kruszyń-
skiej: 6-letni Florian, który wy-
stąpił w grupie Słoneczka oraz 
3-letnia Klara w grupie Myszki. 
Dzieci chętnie zaprezentowały 
się przed publicznością. - Bardzo 
dobrze im to wyszło – ocenia pani 
Adriana i zauważa: - Przyjemnie 
było podczas festynu spędzić 
czas i porozmawiać z innymi 
rodzicami oraz z dziećmi. Warto 
takie imprezy organizować, gdyż 
podczas nich nawiązują się kon-

takty, a rodzice się integrują. To 
była bardzo udana impreza. 

Ksawery Lewiński jest 6-lat-
kiem. Ubrany w białą koszulkę 
i zielone getry tańczył z pompo-
nami wraz z innymi przedszko-
lakami. Występ mu się spodobał. 
– Nam też dostarczył dużo emocji 
i wzruszeń – mówi mama, Aneta 

Były cztery powody, by zorganizować wyjątkowe uroczystości w miejskim przdszkolu  

poziomie. Dzieci były bardzo 
zaangażowane, spontaniczne i 
radosne. Widać było, że opieku-
nowie włożyli dużo pracy i serca, 
by je przygotować. Sadzę, że pani 
dyrektor i nauczyciele stanęli na 
wysokości zadania – dodaje ma-
ma Ksawerego. Nie dziwi zatem, 
że na zakończenie przybyli od-

śpiewali gromkie „Sto lat”. 
- Naszym celem było wzmoc-

nienie więzi emocjonalnych dzie-
ci z rodzicami, integracja rodzi-
ców z przedszkolem i środowi-
skiem oraz stworzenie okazji do 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu – podsumowuje uroczysto-
ści dyrektor H. Wachowiak. (zz) 

Lewińska. – To był dzień pełen 
wrażeń dla dzieci i dorosłych, a 
przedstawienie, które przedszko-
lacy pokazali, stało na wysokim 
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KRONIKA POLICYJNA

Wyjaśnienie

KRONIKA STRAŻACKA 

Kurier – Imielińska Gazeta Samorządowa. Wydawca Urząd Miasta 
w Imielinie. Wykonanie: Gościniec sc. Redaguje zespół. 
Redaktor naczelny Zbigniew Zając ISSN 1898-8350 
Tel. kontaktowy: 609-223-557 
Adres do korespondencji: Biblioteka Miejska 41-407 Imielin, ul. Imieliń-
ska 92, tel. 32/225 50 70, adres elektroniczny: kurier@imielin.pl, 
Druk Infomax Katowice. Nakład 1500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i opracowania nadesła-
nych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

Z powodu przerwy wakacyjnej w lipcu nie ma dyżuru radnych. 
Kolejny odbędzie się w sierpniu. (um)

PORADY PRAWNE

DYŻURY RADNYCH

O spadkach i testamentach 

W tym roku planowane jest 
wykonanie projektu i rozpoczęcie 
prac związanych z wymianą wo-
dociągu na ul. Olszewskiego i na 
ul. Imielińskiej (od ul. Brata Al-
berta do ul. Niemcewicza. Będą to 
główne ciągi. W przyszłym roku 

Autorką cyklu grafik „Inwestycje 20-lecia” zamieszczonych w 
kwietniowym wydaniu „Kuriera” jest Barbara Zientara-Chmiel. Za 
błąd przepraszamy zainteresowaną i czytelników. Red. Z. Zając 

Spotkanie z mieszkańcami

5 maja strażacy otrzymali zgłoszenie o kolizji 3 samochodów oso-
bowych na ul. Imielińskiej. Neutralizowali płyny eksploatacyjne, od-
łączali akumulatory oraz usuwali z jezdni rozbite pojazdy. 

25 maja strażacy zabezpieczali festyn ,,Sobótka na Kopcu’’.
26 maja strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze lokomotywy przy 

ul. K. Miarki. Gasili pożar i udzielali pierwszej pomocy maszyniście 
oraz zabezpieczali skład. W akcji brały udział 4 zastępy straży pożar-
nej oraz pogotowie ratunkowe. 

30 maja strażacy otrzymali zgłoszenie o próbie samobójczej w domu 
jednorodzinnym przy ul Nowozachęty. Działania strażaków polegały 
na zabezpieczeniu butli z gazem, przewietrzeniu domu oraz pomiarze 
stężenia gazów wybuchowych. W akcji brały udział dwa zastępy stra-
ży pożarnej, pogotowie ratunkowe i pogotowie gazowe. (osp)

10 maja na ul. Poniatowskiego 38-letni mieszkaniec Imielina 
znieważył słownie ratownika medycznego WPR Katowice.

18 maja na ul. Nowozachęty policjanci zatrzymali 31-letniego 
mieszkańca Jaworzna, któy kierował seatem pomimo sądowego 
zakazu kierowania pojazdami.

27 maja na ul. Wandy z torebki skradziono portfel z dokumen-
tami i dwoma kartami bankomatowymi, którymi dokonano płat-
ności na kwotę 99 zł.

3 czerwca na ul. Imielińskiej policjanci zatrzymali 36-letniego 
mieszkańca Lędzin, który kierował rowerem w stanie nietrzeź-
wości – wynik badania 1,21 mg/l.

7 czerwca na ul. Św. Brata Alberta policjanci zatrzymali 49-letniego 
mieszkańca Imielina, który kierował samochodem w stanie nietrzeź-
wości – wynik badania 0,48 mg/l. W tym samym dniu na ul. Wandy 
policjanci zatrzymali 42-letniego mieszkańca Imielina, który kierował 
rowerem w stanie nietrzeźwości – wynik badania 0,27 mg/l. Natomiast 
na ul. Maratońskiej zatrzymani zostali czterej mieszkańcy Jaworzna, 
którzy kierowali rowerami w stanie nietrzeźwości – wyniki badań 
0,35, 0,65, 0,30 i 1,38 mg/l. I kolejne zdarzenie z ul. Maratońskiej to 
zatrzymanie mieszkańca Jaworzna, który kierował samochodem w 
stanie nietrzeźwości – wynik badania 0,80 mg/l. (kpp)

Wszyscy jesteśmy poten-
cjalnymi spadkobiercami 

i spadkodawcami. Pozostawie-
nie spraw majątkowych samym 
sobie może nastręczyć nam, a w 
przyszłości naszym bliskim nie 
lada problemów - nawet po la-
tach. To jeden z podstawowych 
powodów, dla których należy 
poznać prawo spadkowe. 

Jak przekazać majątek 
spadkobiercom?

Gdy zastanawiamy się, jak 
przekazać majątek spadkobier-
com, na myśl przychodzi testa-
ment. I słusznie, bo to najlepsza 
metoda uporządkowania spraw 
majątkowych na wypadek śmier-
ci. Testament jest  dokumentem 
określającym, kto i w jakiej 
części dziedziczy spadek. Spad-
kodawca może zapisać w testa-
mencie swój cały majątek, komu 
zechce (niekoniecznie członkom 
rodziny). Wyłączenie rodziny z 
dziedziczenia może wydawać 
się sprzeczne z odczuciem mo-
ralnym, zgodnie z którym bliscy 
zmarłego, z reguły pomagający 
mu gromadzić majątek, powin-
ni także odnieść jakąkolwiek 
korzyść ze spadku. Aby móc te 
interesy chronić, prawo przewi-
duję instytucję zachowku.

Kto ma prawo 
do zachowku?

Dzięki zachowkowi członko-
wie najbliższej rodziny (mał-
żonek, dzieci, rodzice, wnuki) 
pominięci w testamencie nie 
pozostaną bez niczego. Zacho-
wek pozwala im wystąpić z 
wnioskiem do sądu przeciwko 

spadkobiercy wskazanemu w 
testamencie o zapłatę kwoty, 
jaka należałaby się rodzinie, 
gdyby nie została odsunięta od 
dziedziczenia. Wysokość za-
chowku wynosi co do zasady 
połowę (1/2)  wartości udziału 
spadkowego, bądź też 2/3, w 
przypadku osób małoletnich lub 
trwale niezdolnych do pracy.

Kto dziedziczy gdy brak 
testamentu?

Jeśli zmarły nie pozostawił te-
stamentu, obowiązuje dziedzicze-
nie ustawowe. Przepisy Kodeksu 
Cywilnego określają kolejność 
osób powołanych do dziedzicze-
nia oraz ustalają proporcjonalne 
części, jakie przypadają poszcze-
gólnym spadkobiercom. 

W jaki sposób załatwić 
formalności?

Spadkobierca musi uzyskać 
dokument potwierdzający pra-
wo do spadku. Może to zrobić 
notarialnie, bądź skorzystać z 
drogi sądowej W przypadku 
wyboru drogi sądowej należy 
złożyć wniosek o stwierdzenie 
nabycia spadku do właściwego 
sądu rejonowego. Wniosek mo-
że złożyć każdy, kto ma w tym 
interes prawny, a więc nie tylko 
spadkobierca. W postępowaniu 
tym sąd wyda postanowienie, 
w którym określi, kto i w jakiej 
części dziedziczy.

W jaki sposób uniknąć 
dziedziczenia długów?

Przyjąć czy odrzucić spa-
dek? To ważne pytanie, bo 
spadek może też wpędzić nas 

w nie lada kłopoty, gdyż z do-
mem czy samochodem może-
my odziedziczyć również dłu-
gi! Spadek możemy odrzucić 
w ciągu 6 miesięcy od momen-
tu, gdy dowiemy się o śmier-
ci spadkodawcy. W tym celu 
składamy w sądzie rejonowym 
(albo u notariusza) oświadcze-
nie o odrzuceniu spadku. Jeśli 
nie złożymy żadnego oświad-
czenia, przyjmiemy spadek 
bez żadnych ograniczeń i wraz 
z majątkiem możemy odziedzi-
czyć długi.

W jaki sposób 
podzielić spadek?

Spadek można podzielić  
przed notariuszem poprzez za-
warcie umowy między wszyst-
kimi spadkobiercami, bez po-
trzeby udawania się do sądu 
.Jeżeli spadkobiercy nie są 
zgodni, co do jego dokonania, 
to każda z osób uprawnionych 
do spadku może dochodzić 
działu spadku przed sądem.

Podsumowanie
Postępowanie spadkowe jak i 

związane z tym sprawy sądowe 
wymagają niewątpliwie wie-
dzy prawniczej i znajomości 
procedur sądowych, dlatego w 
takich sytuacjach zachęcam do 
skorzystania z pomocy udzie-
lanej przez radcę prawnego lub 
adwokata. Pozwolą uniknąć 
problemów, a przeprowadze-
nie postępowania będzie mniej 
stresujące - zarówno dla spad-
kobierców, jak i dla ich rodzin.

 Radca prawny 
Alicja Bobiec 

Już kolejny raz dzieci 5 i 6-
letnie z Przedszkola Miejskiego 
w Imielinie miały okazję wyka-
zać się wiedzą na temat swego 
bezpieczeństwa w domu, w 
przedszkolu i na ulicy w kon-
kursie „Bezpieczni Razem”. 
Nad udzielaniem prawidłowych 
odpowiedzi na pytania i roz-

wiązywaniem zadań zgodnie z 
regulaminem czuwała komisja 
w składzie: dyrektor Halina 
Wachowiak i dwie przedsta-
wicielki Powiatowej Komendy 
Policji w Bieruniu. Konkurs 
przygotowały i przeprowadziły 
nauczycielki: Grażyna Mar-
towska, Renata Prus i Magda-

Utrudnienia w ruchu 
2 lipca (czwartek) przez Imielin (od strony Chełmu Śl.) przejadą 

kolarze, którzy będą uczestniczyć w 26 Międzynarodowym Wyścigu 
,,Solidarności’’ i Olimpijczyków. Imielin znalazł się na trasie 3 etapu, 
który wiedzie z Nowego Sącza do Jaworzna. W związku z tym od godz. 
17.30 do 18.30 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na ul. Imielińskiej i 
ul. Nowozachęty oraz na skrzyżowaniach z tymi ulicami. (osp)

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu zaprasza mieszkańców 
na debatę poświęconą kampanii „Nie reagujesz – akceptujesz” oraz 
prewencyjnemu programowi lokalnemu „Jak dobrze mieć sąsiada”. 
Debata odbędzie się w środę 17 czerwca o godz. 17.30 w Bibliotece 
Miejskiej. Tematem spotkania będą również: stan bezpieczeństwa na 
terenie miasta, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz Powiatowy 
Program Poprawy Bezpieczeństwa Osób Pieszych. (kpp)

Bezpieczne przedszkolaki 
lena Wszołek, a współzawodni-
czyło 7 grup: Motylki, Jagódki, 
Tygryski, Smerfy, Słoneczka, 
Kotki i Krasnale. Przedszkolaki 
wykazały się ogromną wiedzą, 
więc każda grupa otrzymała na-
grodę ufundowaną przez Urząd 
Miasta Imielin.  Pierwsze miej-
sce zdobyła grupa Kotki. (rp)

będą wymieniane przyłącza do 
tych ulic. W roku 2017 zamierza 
się wymienić dalszą część wodo-
ciągu na ul. Brata Alberta (od ul. 
Skargi do przejazdu kolejowego). 
Ponadto corocznie planowane 
są pieniądze na rozbudowę sieci 

wodno-kanalizacyjnej. 
W tym roku ogółem wydatki 

na cele wodociągowe i kanaliza-
cyjne szacowane są na 685 tys. 
zł. W roku przyszłym planuje się 
wydać 470 tys. zł, a za dwa lata 
770 tys. (zz)

Plany remontów wodociągów 
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Dwukrotnie w maju w Gim-
nazjum im. Powstańców 

Śląskich w Imielinie gościł dr 
hab. Jacek Pyżalski - pedagog 
specjalny, profesor Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, specjalista w sprawach 
przemocy cyfrowej w szkołach, 
autorytet w kwestiach pracy z 
młodzieżą trudną, mediator, na-
uczyciel i wychowawca. 

Podczas pierwszego spotka-
nia wygłosił wykład dla dyrek-
torów przedszkoli, szkół pod-
stawowych, gimnazjów oraz 
szkół średnich powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego. Wykład doty-
czył agresji w szkołach. Jak ją 
rozpoznawać, na nią reagować 
i jej zapobiegać. Dr Pyżalski 
wskazywał na korelację agre-
sji internetowej oraz rzeczy-
wistej. Mówił o tych formach 
cyberprzemocy, które są naj-
powszechniejsze. A co najważ-
niejsze: jak pracować z klasą, 
aby takim rodzajom bezprawia 
zapobiegać. Prowadzący wska-
zywał także na etyczne normy 

zjawiska i bardzo ważną współ-
pracę z rodzicami. 

Drugie spotkanie, które odby-
ło się tydzień później, przezna-
czone było dla nauczycieli Gim-
nazjum w Imielinie. Poświęcone 
było możliwościom wykorzy-
stania sprzętu multimedialnego 
w pracy z  młodzieżą - głównie 
telefonów komórkowych, które, 
jak stwierdził dr Pyżalski, mogą 
stać się doskonałym środkiem 
dydaktycznym, a nie złem ko-
niecznym. W ostatniej części 
spotkania wykładowca zapre-

zentował kilka skutecznych i 
praktycznych metod, które po-
mogą nauczycielom urozmaicić 
lekcje oraz w spokojnej, miłej i 
sympatycznej atmosferze pro-
wadzić własne zajęcia. 

Spotkania były realizacją 
projektu „Kompetentni w edu-
kacji – Wdrożenie systemu 
doskonalenia nauczycieli w po-
wiecie bieruńsko-lędzińskim” 
współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Imielin tak jak i powiat bie-
ruńsko-lędziński poparł w 

większości w wyborach prezy-
denckich (w obu głosowaniach) 
Andrzeja Dudę, ale to poparcie 
było w Imielinie najniższe spo-
śród 5 gmin powiatu (najwyż-
sze było w Bojszowach). Wy-
soka była też frekwencja.

10 maja, podczas pierwsze-
go głosowania, frekwencja w 
Imielinie wyniosła 54,3% i 
była wyższa niż średnia w po-
wiecie, województwie i kraju. 
Zdecydowane zwycięstwo od-
niósł A. Duda, który uzyskał 
39% głosów (1439), drugi był 
Bronisław Komorowski 28% 
czyli 1033 głosy, trzeci Paweł 
Kukiz 23,9% czyli 882 głosy. 
3,4% poparcia zdobył Janusz 
Korwin-Mikke (125 głosów), 
a 1,9% Magdalena Ogórek (71 
głosów). Pozostali kandydaci 
otrzymali po kilka lub klika-
dziesiąt głosów. 

W drugim głosowaniu, któ-
re odbyło się 24 maja Imielin 
ponownie zajął drugie miejsce 

Na majowej sesji Rady Miasta 
radni jednogłośnie udzielili 

absolutorium burmistrzowi Jano-
wi Chwiędaczowi za ubiegły rok. 

Absolutorium poprzedzone 
zostało sprawozdaniami z wy-
konania budżetu miasta Imielin 
za 2014 rok oraz finansowym. 
Odczytana została pozytywna 
opinia Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Katowicach o spra-
wozdaniu z wykonania budżetu 
za ubiegły tok, a także informa-
cja o stanie mienia komunalnego 
na 31 grudnia 2014 r. Stanowisko 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
o udzieleniu burmistrzowi ab-
solutorium przedstawił jej prze-
wodniczący Jerzy Gołaszczyk. 
Radni zostali zapoznani również 
z opinią RIO w Katowicach o 
wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Imielin w sprawie 
absolutorium dla burmistrza. 

O opinię w sprawie udzielo-
nego absolutorium poprosiliśmy 
burmistrza J. Chwiędacza, py-
tając o ocenę ubiegłego roku: - 
Chciałoby się wykonać więcej za-
dań, ale robimy tyle, na ile budżet 
pozwala. Takie inwestycje jak 
zakończone w 2014 r. budowa ha-
li czy rozbudowa oczyszczalni są 
bardzo kapitałochłonne. Bardzo 
ważny dla mnie jest ich odbiór 
społeczny, to znaczy czy speł-
niają oczekiwania mieszkańców. 
Bo nie chodzi o to, by stawiać po-
mniki władzy, ale budować to, co 
społecznie akceptowane. Cieszy 
mnie, gdy słyszę pozytywne opi-
nie o kanalizacji, ale jednocześnie 
spotykam się z głosami, że ocze-
kuje jej pozostała część miasta, 
która takiego udogodnienia nie 
posiada. Mieszkańcy chcą już nie 
tylko równych dróg i chodników, 
ale i tego by miło spędzić czas po 
pracy – na rekreacji, uprawianiu 
sportu, wypoczynku. Dlatego 
między innymi powstała hala, 
planowane są nowe tereny i urzą-
dzenia rekreacyjne, by i te ocze-
kiwania spełniać. (zz)

Spodobały się?
Tak się komuś spodobały azalie 

rosnące przed biblioteką, że posta-
nowił wyrwać jeden z krzaków. 
Ładne były też zapewne kwiaty 
posadzone przy wjeździe do mia-
sta, które tworzyły napis „Imielin” 
i dlatego zniknęły te, które two-
rzyły literę „I”. Miłośniku roślin 
- nie bądź egoistą, zostaw też in-
nym radość ich podziwnia. 

- To było ważne spotkanie, 
z interesującą i kompetentną 
osobą. Dr Pyżalski to przede 
wszystkim praktyk, który uczy, 
jak rozwiązywać sytuacje trud-
ne w szkolnictwie i nie tylko. 
Konferencja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Mam na-
dzieję, że  była też i efektywna. 
Już dziś mogę powiedzieć, że 
kolejne spotkanie z dr. Pyżal-
skim planujemy jesienią – po-
wiedziała Anna Kubica, dyrek-
tor szkoły oraz organizatorka 
konferencji. (gim)

Nauczyciele się kształcą

Wybory prezydenckie

w powiecie za Bojszowami 
jeśli idzie o frekwencję, któ-
ra wyniosła 60,8%. Ponownie 

była ona w mieście wyższa niż 
w powiecie, województwie i 
kraju. Na uprawnionych 6818 

wyborców, głosów ważnych 
oddano 4059. 

A. Dudę poparło tym ra-
zem niemal tysiąc osób więcej 
niż w pierwszym głosowaniu 
(zdobył 2399 głosów), co da-
ło wynik w procentach 59,1. 
B. Komorowski zyskał ponad 
sześćset głosów więcej niż za 
pierwszym razem (1660) czyli 
poparcie 40,9% mieszkańców 
Imielina. 

W porównaniu do wyników 
w innych gminach powiatu 
A. Duda uzyskał w Imielinie 
najniższe poparcie, a B. Komo-
rowski najwyższe. Na przeciw-
nym biegunie były Bojszowy, 
gdzie nowego prezydenta po-
parło aż ponad 70% wyborców, 
a byłego niespełna 30. (zz)

FREKWENCJA 

I tura - 10 maja
Imielin - 54,3%, 
powiat - 53,6%, 
województwo – 49,9%, 
kraj – 48,9%

II tura - 24 maja
Imielin - 60,8%, 
powiat - 59,2%, 
województwo – 55,1%, 
kraj – 55,3%

Absolutorium 
dla burmistrza 

Powyżej wyniki pierwszego głosowania, poniżej 2 tura wyborów. 
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Mistrzowie grilla polecają

Na stawku „Michalik” odbył 
się wędkarski Dzień Dzie-

cka, a na boisku przy ul. Hallera 
piknik, podczas którego bawiło 
się prawie 250 dzieci.

Dzieci dostały prezenty od 
koła wędkarskiego, a ponadto 
poczęstunek i lody. Były też 
inne atrakcje, jak dmuchane za-
mki, trampolina itp.

- Dziecięce wędkowanie w 
tym roku odbyło się już po raz 
dwunasty i kolejny raz przyszło 
ponad dwieście dzieci – powie-
dział prezes koła Jan Jurecki. 

Jest takie miejsce w Imielinie 
przy ul. Poniatowskiego, o 

którym Jacek Penczek mówi, że 
jest szczególne, bo z jednej strony 
znajduje się Zbiornik Imieliński, z 
drugiej Golcówka i kamienioło-
my, a pod warstwą gleby wapien-
no-dolomitowa skała. Ono tworzy 
mikroklimat do uprawy winorośli 
i … nie „produkcji” (tego słowa tu 
się nie używa), ale „wytwarzania” 
wina. 

Tak jak nie z każdego kawałka 
drewna może powstać rzeźba, tak 
i nie z każdego winogrona, któ-
re tu wyrosło, zrobione zostanie 
dobre wino. Porównanie imieliń-
skiego wytwórcy wina do artysty 
i rzemieślnika jest o tyle zasadne, 
że obaj nie robią niczego na ma-
sową skalę, wkładają w swoją 
pracę ogromne serce, wytwarzają 
krótkie serie, często o niepowta-
rzalnych walorach – w tym przy-
padku smakowych. 

Jacek Penczek porzucił pra-
cę zawodową, by zająć się tylko 
uprawą winorośli i wytwarza-
niem wina. Uprawa 5 tys. sadzo-
nek dostarcza zajęć na cały rok. 
Jego winnica jest bodaj jedyną w 
naszej części Górnego Śląska. Jak 
może się udawać wino w cieniu 
kominów i hałd? Też tego nie mo-
gą zrozumieć klienci ze Szcze-
cina, Warszawy czy z zagranicy 
(sprzedaje tam około jednej trze-
ciej tego, co wytwarza). A jednak. 
Temat wyjątkowego mikroklima-
tu wraca co jakiś czas w naszej 
rozmowie. Mała skala uprawy 

powoduje, że nie stosuje się tu 
niemal środków chemicznych. 
(Zachwycamy się powszechnie 
francuskimi winami, ale czy 
wiemy, że tam standardowo robi 
się 21 oprysków?) Biorę do ręki 
podziurawione liście winorośli, 
a gospodarz wyjaśnia, że to przę-
dziorek, ale nie będzie pryskał 
- roślina sama się obroni.     

- Z tej odmiany zbieram owo-
ce raz na trzy lata – pokazuje pan 
Jacek rząd krzewów pod lasem. 
– Bo raz na trzy lata grona osią-
gają taką dojrzałość, taką jakość, 
by nadawały się do zrobienia u 
mnie wina – wyjaśnia. Może ja-
kieś wino by z nich powstało, ale 
nie takie, które on chciałby mieć 
u siebie. Dbałość o jakość - smak, 
aromat jest tu podstawą. Dlatego 
grona zbiera się ręcznie, wybie-
rając odpowiednie, za każdym 
razem oceniając, czy się nadają 
do przetworzenia.  

Ponieważ na poletku rośnie 
kilka odmian, które dojrzewają w 

różnym czasie, zbiera się je też w 
różnych terminach. Maszyny tu 
się nie przydają. 

Osobna sprawa to wytwarza-
nie wina. Odbywa się w Mysło-
wicach. Dobre wino potrzebuje 
około dwóch lat, by dojrzało. 
Często jest mieszkanką kilku 
win, ale nie wszystko da się po-
mieszać. To jest loteria, metodą 
prób i błędów można dojść do 
efektów, czyli zrobić wino, któ-

Długo myślałem, jaki przepis 
będzie najbardziej pasował do 
artykułu powyżej. Ale co może 
być lepszego niż lampka dobre-
go białego wina do ryby, czyli 
pstrąga nadziewanego serem 
feta i koperkiem.
Składniki na 4 osoby
4 średnie pstrągi

przygotowana rybę zawijamy 
w folię aluminiową i grillujemy 
ok. 30 minut. 

Aż państwu zazdroszczę tego 
smaku greckiej fety, górskiego 
pstrąga i imielińskiego wina - po-
łączenie znakomite. 

Pozdrawiam Kuba

Sól, pieprz
Paczka sera typu 
feta
Świeży koperek 
Sposób przygo-
towania

Myjemy pstrą-
gi pod zimną 
wodą. Nacieramy 
solą i pieprzem. 
Do środka daje-
my dwa plasterki 
sera feta i świe-
ży koperek. Tak 

Wyjątkowe miejsce 

Zawody i piknik

Pstrąg z serem feta i koperkiem

re jak Adamat zdobyło tytuł naj-
lepszego w Polsce. Inne zostało 
czempionem czyli uzyskało naj-
wyższą punktację. Jednak nie 
dyplomy w konkursach nie są 
najważniejsze – ambicją nasze-
go gospodarza jest wytwarzanie 
ciekawych smakowo odmian 
win, dla których klienci są goto-
wi przyjechać kilkaset kilome-

trów z kraju i z zagranicy. De-
gustację można przeprowadzić 
na miejscu w stylowej piwnicz-
ce - parę kroków od winnicy. 
Tu przy lampce wina pan Jacek 
ciekawie opowiada o winach, 
szczepach, odmianach, czyli o 
swojej pasji, którą może reali-
zować w wyjątkowym miejscu, 
czyli w Imielinie. (zz)    

Do wędkowania zgłosiła się 
również świetlica środowiskowa 
oraz dzieci niepełnosprawne.

Po południu na stadionie 
Pogoni nagrody wręczyli bur-
mistrz Jan Chwiędacz, prezes 
wędkarzy J. Jurecki oraz Bar-
tosz Kilijański, dyrektor MO-
SiR-u.

Paczki od wędkarzy otrzy-
mali również młodzi piłkarze, 
którzy rozgrywali w tym czasie 
mecze. Ponadto z rąk burmi-
strza dostali pamiątkowe meda-
le. (da)
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Ks. Ignacy Rembowski 

Patron nowej ulicy 

Cecylia Koziorz swoje 90 uro-
dziny obchodziła 24 maja. Z 

tej okazji solenizantkę odwiedził 
burmistrz Jan Chwiędacz i prze-
wodnicząca Rady Miasta Berna-
deta Ficek, by złożyć życzenia i 
przekazać urodzinowy prezent. 
Natomiast 31 maja w intencji so-
lenizantki odprawiona została uro-
czysta Msza św., którą uświetnił 
chór i poczty sztandarowe Wspól-
noty Nocnej Adoracji. Mszę od-
prawił proboszcz ks. Eugeniusz 
Mura, który przekazał serdeczne 
życzenia urodzinowe.

Cecylia Koziorz urodziła się 
1925 roku w Imielinie jako trze-
cie dziecko z sześciorga rodzeń-
stwa. W latach 1952-1965 była 
katechetką w Imielinie – uczyła 
w salkach na probostwie i w 
szkołach. Uczyła religii również 
w Mysłowicach. W roku 1970 zo-
stała zatrudniona w charakterze 
pomocy do dzieci w katowickim 
przedszkolu. W sierpniu 1977 r. 

Małżonkowie obchodzą-
cy w tym roku kalen-

darzowym jubileusz „złotych 
godów”, czyli 50 lat wspólnej 
drogi życiowej, spotkali się w 
imielińskim kościele, przy ołta-
rzu Matki Boskiej Szkaplerznej, 
by tę rocznicę wspólnie święto-
wać. Jubileusz w tym roku ob-
chodzi 9 par małżeńskich.

Mszę za małżonków odprawił 
proboszcz ks. Eugeniusz Mura, 
który wręczył im pamiątkowe 
dyplomy i złożył życzenia od ka-
płanów parafii i od abpa Wiktora 
Skworca. Małżonkowie powie-
rzyli minione 50 lat wspólnej dro-
gi i kolejne wspólne lata Imieliń-
skiej Pani – Matce Szkaplerznej. 

założyła bibliotekę parafialną w 
Imielinie, którą prowadziła przez 
30 lat. W 1987 r. została miano-
wana zelatorką Nocnej Adoracji 
Najświętszego Serca w Rodzinie 
z prawem przyjmowania człon-
ków. Była członkinią Rady Pa-
rafialnej przy parafii MB Szka-
plerznej, do której zaprosił ją ks. 
Longin Kozub. Należała też do 
świeckiego zakonu karmelitanek. 
Notatki ze swojego życia zapisuje 
w kronice rodzinnej.

Pani Cecylia całe życie była 
osobą samotną, poświęciła życie 
Bogu, modląc się i służąc Koś-
ciołowi. W wolnych chwilach 
układała słowa modlitw, a nawet 
pisała wiersze. Kocha ojczyznę, 
ale też tak po ludzku kocha ludzi 
– a szczególnie dzieci. 

Jest samodzielna, pełna wigoru i 
radości życia. Pomaga jej siostrze-
nica Renata Mika oraz siostrzeniec 
Tadeusz Loska, ale zawsze może 
liczyć na całą rodzinę. (da)

Na majowej sesji Rady Mia-
sta radni nadali bocznej ul. 

Wyzwolenia (w rejonie Kopca 
Wolności) nazwę ul. ks. Ignacego 
Rembowskiego. Warto z tej okazji 
przypomnieć, kim był ten wielce 
zasłużony dla Imielina kapłan. 

Ignacy Rembowski pochodził z 
Wielkopolski. Urodził się w 1905 
roku w chłopskiej rodzinie, jako 
najmłodsze z ośmiorga dzieci. 
W roku 1927 roku zdał egzamin 
dojrzałości, wstąpił do Śląskie-
go Seminarium Duchownego w 
Krakowie i rozpoczął studia na 
Wydziale Teologicznym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego.

Święcenia kapłańskie przyjął 
z rąk bpa S. Adamskiego w 1932 
r. w Katowicach. Był wikarym w 
Załężu, Zgodzie, Radoszowach, 
Janowie-Giszowcu, administra-
torem parafii Dąbrowa na Za-
olziu i w parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Katowicach. 
W tej ostatniej proboszczem był 
wtedy ks. Emil Szramek, którego 

ks. Rembowski był ostatnim wi-
kariuszem i współpracownikiem. 
Wspominał, że w grudniu 1940 
roku otrzymał od ks. Szramka 
kartkę bożonarodzeniową z obo-
zu koncentracyjnego w Dachau, 
w której nadawca w słowie Hoff-
nung (czyli nadzieja) zamiast li-
tery „f” wstawił znak krzyża, co 
odczytano jako zapowiedź jego 
bliskiej śmierci.

Na żądanie gestapo w maju 
1940 roku przebywał przez kil-
ka miesięcy w klasztorze oo. 

franciszkanów w Rybniku oraz 
na terenie parafii Mariackiej 
w Katowicach. W listopadzie 
1940 roku zdał egzamin pro-
boszczowski. Następnie był 
wikariuszem w Nakle Śląskim 
i w Chorzowie. We wrześniu 
1944 roku został administrato-
rem parafii w Studzionce. Tam 
w czasie zimowej ofensywy 
Armii Czerwonej (styczeń-ma-
rzec 1945 rok) udzielał ducho-
wego i materialnego wsparcia 
okolicznej ludności, zwłaszcza 
mieszkańcom Pawłowic, którzy 
ucierpieli szczególnie wskutek 
działań frontowych. 

Od 2 grudnia 1945r. duszpa-
sterzował w parafii MB Szka-
plerznej w Imielinie, najpierw 
jako administrator, a dopiero 
od 1957 roku jako proboszcz. 
Tutaj w pierwszych latach po 
zakończeniu II wojny światowej 
pełnił ponadto funkcję kapelana 
hufców harcerskich. W latach 
1948-1953 kierował rozbudową 

kościoła parafialnego, zaplecza 
katechetycznego, a także odbu-
dową spalonego w czasie wojny 
probostwa. W 1957 r. została 
nabudowana kościelna wieża. 
Następnie, w latach 1953-1957, 
zatroszczył się o powiększenie 
cmentarza parafialnego. Zadbał 
również o ogrodzenie terenu 
kościelnego i cmentarza. 

Opisywaliśmy już w naszej 
gazecie, jak udało mu się po-
większyć kościół, mimo sprze-
ciwu władz komunistycznych, 
które dobudowaną część chciały 
przeznaczyć na magazyn. W cią-
gu jednego dnia rozebrano mur 
oddzielający starą część kościoła 
od nowej, a jej poświęcenia do-
konał proboszcz z Krasów. W 
czasie posługi kapłańskiej ks. 
Rembowskiego w roku 1957 w 
Imielinie jedyny raz gościł i ka-
zanie wygłosił ks. Karol Wojtyła, 
późniejszy papież Jan Paweł II.  

W 1974 roku ks. Rembowski 
przeszedł na emeryturę. Mimo 

to nie zrezygnował z pracy dusz-
pasterskiej. W kolejnych latach 
był rezydentem w parafii Sław-
no oraz w parafii Białogard w 
diecezji koszalińsko-kołobrze-
skiej. W 1981 roku przeniósł się 
do Gliwic, gdzie udzielał się w 
duszpasterstwie. 

Pod koniec lat osiemdziesią-
tych XX w. zapadł na zdrowiu, 
zaczął chorować na cukrzycę, 
co było powodem kilkakrot-
nych pobytów w szpitalu. Od 
1991 roku przebywał jako pro-
boszcz-senior na probostwie w 
Imielinie. Zmarł 21 marca 1997 
w Imielinie. Pochowany został 
na tutejszym cmentarzu. Obrzę-
dom pogrzebowym przewodni-
czył biskup Gerard Bernacki, 
a homilię wygłosił ks. Longin 
Kozub, ówczesny proboszcz 
imieliński. 

(Na podstawie monografii 
Imielina autorstwa ks. Dariusza 
Walencika i Bernarda Kopca 
opr. zz)  

Jubilatka z rodziną i ks. proboszczem Eugeniuszem Murą. 

90 lat 

Jubileusz w kościele świętowali: 
Leon i Maria Siekowie, Manfred 
i Cecylia Szczyrbowie, Franci-
szek i Hildegarda Habrykowie, 
Ernest i Łucja Mandowie, Józef 

Tradycyjna Sobótka na Kop-
cu to święto Imielina, któ-

re od kilkunastu lat gromadzi 
mieszkańców i gości spoza mia-
sta na Kopcu Wolności.

Sobótka organizowana jest 
w poniedziałek po uroczysto-
ści Zesłania Ducha Świętego, 
a nim zacznie się sobótkowa 
zabawa, odprawiane jest na-
bożeństwo, bo Kopiec Wolno-
ści przypomina mieszkańcom 
pomordowanych, poległych i 
zaginionych w wojnach świato-
wych i powstaniach śląskich.

Jak co roku była okazja do po-
słuchania muzyki i do spotkania 
ze znajomymi. Były też występy 
dzieci i młodzieży z przedszko-
la, szkoły podstawowej i gimna-
zjum oraz imielińskiej orkiestry 
dętej ze swoimi solistami. Miej-
skie Centrum Kultury przygo-
towało stoisko, gdzie można 
było zaopatrzyć się w kubeczki 
z nadrukiem i książki. W tym 
roku uczestników sobótki bawił 
zespół B.A.R.  Stoiska na Kopcu 
oferowały kiełbaski z grilla, a dla 
dzieci zabawki i słodkości. (da)

Festyn sobótkowy, a potem 
rozpalenie ogniska, to najwięk-
sza atrakcja dla najmłodszych, 
którzy niecierpliwie czekają na 
tę chwilę. W tym roku zmieniła 
się reguła rozniecenia ognia - po 
tym jak zrobili to burmistrz Jan 
Chwiędacz i przewodnicząca 
RM Bernadeta Ficek, ognisko 
podpalali również mieszkańcy, 
głównie ci młodsi, którym wła-
dze miasta przekazały pochod-
nie. Oczywiście nad ogniskiem 
czuwali imielińscy strażacy, by 
płonęło tam, gdzie należy. 

i Hildegarda Paluchowie, Rufin i 
Aurelia Pacwowie, Ryszard i Ur-
szula Kleinowie, Wincenty i Ali-
cja Płaskowiczowie oraz Antoni 
i Krystyna Krawczykowie. (da)

Złote jubileusze

Zgodnie z tradycją   
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SOKOLNIA

XVII Dni Imielina 4-5 lipca
XVII już Dni Imielina są jednym z elementów uświetniających przypadające w tym roku 

obchody 20 rocznicy odzyskania samorządności przez miasto Imielin, w związku z czym pro-
gram artystyczny lipcowych Dni zapowiada się szczególnie atrakcyjnie. Wystąpią m.in.: Kamil 
Bednarek, Kabaret Młodych Panów, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz Halina Frąckowiak.

W sobotę 4 lipca
Po zakończeniu XXII Imielińskiego Crossu Ekologicznego i rozdaniu nagród, o godz. 20.30 na scenie 

pojawi się Kamil Bednarek z zespołem. To bardzo popularny ostatnio polski wokalista, autor tekstów i 
piosenek utrzymanych w stylu reggae. W latach 2008–2012 śpiewał w formacji Star Guard Muffin, a od 
2012 roku jest leaderem zespołu sygnowanego własnym nazwiskiem, w którym grają: Piotr Bielawski (gi-
tara), Radosław Szyszkowski (instrumenty klawiszowe), Piotr Stanclik (gitara basowa) oraz Maciej Pilarz 
(perkusja). Artysta zdobył wielką popularność w 2010 roku, po trzeciej edycji programu Mam Talent. Zajął 
wtedy miejsce na podium po wykonaniu piosenki „Is his Love” z repertuaru Boba Marleya.

Kamil Bednarek nagrał kilka singli i albumów, z których ostatni „Oddycham” miał premierę 29 maja br. 
Co ciekawe, przed nagraniem artysta, nie pierwszy raz zresztą, szukał inspiracji u samych źródeł reggae, 
czyli na Jamajce, która jest ojczyzną tego gatunku muzycznego. 

Po tym koncercie ok. godz. 22. rozpocznie się barwny pokaz laserowy, a po nim – ok. 22.15 dyskote-
ka, którą poprowadzi DJ Lexico, czyli nasz krajan Darek Jochemczyk. Zakończenie sobotniej imprezy 
przewidziane jest o godz. 23.30. Konferansjerem tego dnia będzie Andrzej Ogórkiewicz.

W niedzielę 5 lipca 
Organizatorzy zapraszają najpierw dzieci. O godz. 15. rozpocznie się przygotowany przez agencję 

Prym-Art program pt. „Kolorowa Ulica Sezamkowa”. To znakomita interaktywna zabawa z udziałem 
muppetów: Kermita, Wielkiego Ptaka, Pysi i Elmo. Wraz z Elmo dzieci nauczą się różnych kolorów 
i będą mogły poćwiczyć swój refleks. Pysia zatańczy z dzieciakami piosenkę, której słowa odkryją 
przed małymi tancerzami kolejne taneczne kroki. Wielki Ptak sprawdzi wiadomości dzieci na temat 
Ulicy Sezamkowej i przedstawi imiona różnych jej mieszkańców, a Kermit zadba o zręczność i szyb-
kość najmłodszych podczas zabaw sprawnościowych. „Kolorowa Ulica Sezamkowa” to program z 
udziałem pluszowych bohaterów, którzy bawią i uczą kolejne pokolenia.

O godz. 16. na scenie pojawi się  Kabaret Młodych Panów, czyli Robert Korólczyk, Mateusz Bana-
szkiewicz, Bartek Demczuk i Łukasz Kaczmarczyk. Premiera ich pierwszego programu miała miejsce 
w październiku 2004 r.  Ich społeczno-obyczajowy humor z dużą dawką ironii i dystansu do tego co 
aktualnie się dzieje, sprawia, że zyskują nie tylko coraz szersze grono wiernych fanów, ale także uzna-
nie krytyków. Zdobyli najwyższe laury we wszystkich liczących się konkursach i festiwalach kabare-
towych z „Ryjkiem” i „Paką” na czele. Kabaret Młodych Panów gościł już w Imielinie przed niespełna 
dwoma laty. Wtedy o mało nie rozniesiono budynku Sokolni, a i tak wielu chętnych, z powodu braku 
miejsc, musiało odejść z kwitkiem. Tym razem na stadionie MOSiRu chyba miejsc nie zabraknie.

Ok. godz. 17. kolejną pozycją niedzielnego programu XVII Dni Imielina będzie koncert Imie-
lińskiej Orkiestry Dętej. Zespół występuje podczas wszystkich uroczystości miejskich. Tym razem 
przedstawi specjalnie przygotowany program z udziałem solistów. 

O godz. 18. rozpocznie się występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Zespół 
istnieje od lipca 1953 roku, kiedy to Stanisław Hadyna wraz z Elwirą Kamińską stworzyli solidne 
podstawy współczesnego kunsztu artystycznego „Śląska”. Biorąc pod uwagę dzisiejsze bogactwo 
repertuaru, niezliczone nagrody i ponad 120 koncertów wykonywanych corocznie - widać wyraź-
nie jak bardzo Zespół pracował nad kontynuacją wieloletniego dążenia do perfekcji i najwyższej 
maestrii. Ponad stuosobowy zespół obejmuje chór, balet i orkiestrę. Poziom artystyczny Zespołu 
przyniósł mu uznanie na całym świecie. „Śląsk” odwiedził 44 kraje na pięciu kontynentach. Zespół 
dał ponad 7 tysięcy koncertów dla ponad 25 milionów widzów.

Obecnie w repertuarze Zespołu znajduje się kilkanaście różnorodnych form artystycznych - od 
wielkich widowisk stanowiących panoramę folkloru wszystkich regionów kraju, poprzez efektowne 
koncerty edukacyjne, aż po prezentacje muzyki klasycznej i sakralnej.

Artyści z Koszęcina przedstawią program pt. „Znasz li ten kraj”, który jest prezentacją polskich tańców 
ludowych i narodowych z działem solistów i chóru. Wśród tańców będą m.in.: „Trojak”, „Krakowiak”, 
„Kujawiak z oberkiem” i „Tańce podhalańskie” oraz pieśni: „Karolinka”, „Szła dzieweczka”, „Starzyk”.

O godz. 19.30 rozpocznie się ceremonia rozdania nagród zwycięzcom zawodów i turniejów od-
bywających się przez dwa świąteczne dni. Ich regulaminy dostępne są na stronach internetowych 
Urzędu Miasta i Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie.

Koncert Haliny Frąckowiak z zespołem przewidziany jest o godz. 20. To propozycja adresowana do mi-
łośników tzw. muzyki środka. Artystka debiutowała w 1963 r. na Festiwalu Młodych Talentów w Szczeci-
nie, gdzie konkurowała z Czesławem Niemenem, Zdzisławą Sośnicką i Krzysztofem Klenczonem i została 
laureatką tak zwanej „Złotej Dziesiątki”. Zdobywała kolejne nagrody na festiwalach piosenki w Opolu i w 
Kołobrzegu. W kolejnych latach wylansowała swoje największe przeboje („Ktoś”, „Czekam tu”, „Napisz, 
proszę”, „Za mną nie oglądaj się”), a w 1972 rozpoczęła karierę solową. Nagrała ponad 20 płyt i kaset (m.in. 
z grupą SBB!). Pomimo upływu lat artystka ciągle prowadzi aktywną działalność estradową, przyciągając 
rzesze słuchaczy w różnym wieku spragnionych posłuchania dobrej muzyki pop. Polskie Nagrania przy-
znały Halinie Frąckowiak Złotą Płytę za całokształt dokonań artystycznych.

Wszystkie niedzielne koncerty połączy słowem wiążącym konferansjer Mirosław Kańtor. (mck)

21 czerwca (niedziela) godz. 18.00 
Wolna Grupa Bukowina

Pierwszy sezon artystyczny pod egidą powstałego w lipcu ubie-
głego roku MCK  w Imielinie zakończy się koncertem poezji śpiewa-
nej i piosenki turystycznej. Zespół Wolna Grupa Bukowina powstał 
na początku lat 70. XX wieku w Busku-Zdroju. Założył go Wojtek 
Belon, uczeń LO, który do współpracy zaprosił szkolną koleżankę 
Grażynę Kulawik i kilku innych uczniów. Grupa zadebiutowała 
na Ogólnopolskiej Turystycznej Giełdzie Piosenki Studenckiej w 
Szklarskiej Porębie na przełomie lipca i sierpnia 1971 roku w skła-
dzie: W. Belon, Grażyna Kulawik, Małgorzata Belon, Ryszard Dyg-
doń i Andrzej Rędziński. W 1985 r., po śmierci W. Belona, Wolna 
Grupa Bukowina zawiesiła swoją działalność. Reaktywacja zespołu 
nastąpiła na początku lat 90. Obecnie grupa najczęściej występuje 
w składzie: Grażyna Kulawik – śpiew, Wojciech Jarociński – śpiew, 
gitara, Wacław Juszczyszyn – śpiew, gitara, Wojciech Maziakowski 
– gitara basowa, Marek Zarankiewicz – instr. perkusyjne i Krzysztof 
Żesławski – gitara. Pomimo licznych perturbacji (m.in. przedwczes-
na śmierć leadera) i zmian personalnych, zespół funkcjonuje już po-
nad 45 lat. Wylansował wiele popularnych piosenek i niezmiennie 
pozostaje wręcz kultowym i najbardziej rozpoznawalnym zespołem 
z kręgu piosenki poetyckiej i turystycznej. 

Po raz dziewiąty, ale po raz 
pierwszy na boiskach spor-

towych Gimnazjum, odbyły się 
otwarte zawody modeli samo-
chodów zdalnie sterowanych. Za-
wodnicy walczyli o puchar Bur-
mistrza Miasta Imielin. Wzięło w 
nich udział 34 zawodników szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. 
Rozegrano trzy konkurencje. W 
kategoria szkół podstawowych 
Jakub Jaromin z SP nr 3 Lędziny 
był pierwszy, a Rafał Drozdek z 
SP Imielin zajął trzecie miejsce. 
Wśród gimnazjalistów zwyciężył 
Kacper Mrozek z G nr 1 Bieruń, 
a również trzecie miejsce zdobył 
Dawid Jochymek z G Imielin. 
Natomiast w kategorii open naj-
lepszym okazał się Tomasz Bu-
czek z Imielina. 

Zwycięzcy otrzymali pu-
chary, medale i dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe ufundowa-
ne przez Urząd Miasta Imielin. 
Dekoracji zwycięzców doko-
nali: burmistrz Jan Chwiędacz, 
Bernard Bednorz, starosta po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego, 
Anna Kubica, przewodniczą-
ca Rady Powiatu, Franciszek 
Musioł, prezes ZP LOK, oraz 
Andrzej Malorny prezes LOK 
Imielin. 

Podczas zawodów Brązo-
wym Krzyżem zasługi Ligii 
Obrony Kraju został odznaczo-
ny Adam Czamberg, natomiast 
srebrną odznakę zasłużonego 
działacza Ligii Obrony Kra-
ju otrzymał Dariusz Pudełko. 
(da)

Po trzech turniejach Ślōnskij 
Ligi Sztyrech Fusbalplacōw 

Imielin zajmuje drugie miejsce 
wraz z zespołem KTG Śląsk.

8 zamiast 12 drużyn jak do-
tychczas przystąpiło do rywali-
zacji w trzecim turnieju piłkar-
skim, który odbył się na piasz-
czystym boisku w Katowicach 
przy ul. Żeliwnej. Podzielone 
zostały na dwie grupy po czte-
ry zespoły. Imielin znalazł się 
w grupie B, w której najpierw 
wygrali z El Kostą 4:1, a potem 
jeszcze wyżej bo 5:1 z Hashta-
giem i 5:2 z Ellgothem. Ta seria 
zdecydowanych zwycięstw za-

kończyła się wraz z zakończe-
niem rozgrywek grupowych i 
wejściem do półfinału, gdzie 
imielinianie najpierw ulegli 3:1 
Grobli Bieruń, a potem w me-
czu o trzecie miejsce zostali po-
konani 3:2 przez KTG Śląsk. 

W klasyfikacji generalnej 
turnieju prowadzi Grobla Bie-
ruń z 60 punktami przed Imie-
linem i KTG Śląsk, które mają 
po 58 punktów. A zatem nie-
zwykle interesująco zapowia-
da się walka o prymat, która 
rozegra się podczas 4 rundy 27 
czerwca w Imielinie na stadio-
nie przy ul. Hallera. (zz)

Zawody modelarskie

Imielin wiceliderem 
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Amelia Urszula Szymańska córka Adama i Magdaleny
Urodzona 4 listopada 
Chrzestni: Michał Spyra i Dorota Wartok

 

Natan Stodolski urodzony 10 lutego
syn Dawida i Marcjanny
chrzestni: Michał Kopeć i Agnieszka Stodolska

Witamy we wspólnocie  

Dzieci ochrzczone 9 maja w imielińskim kościele

Agata Helena Hermyt urodzona 7 lutego 
córka Daniela i Iwony
chrzestni: Michał Szymański i Agnieszka Biolik

Krzysztof Józef Jochemczyk urodzony 17 kwietnia
syn Piotra i Agaty
chrzestni: Marcin Jochemczyk i Dorota Orlik

Kacper Cyprian Nowak urodzony 4 lutego
syn Dawida i Moniki
chrzestni: Alan Wilczek i Natalia Klimczok

Emilia Aleksandra Pacwa urodzona 13 kwietnia
córka Marcina i Aleksandry
chrzestni: Wojciech Pacwa i Magdalena Mandrela

Marcel Gabriel Skoczyk urodzony 20 lutego
syn Marcina i Danuty
chrzestni: Szymon Skoczyk i Weronika Reglińska

Oliwier Aleksander Tasak urodzony 11 lutego 2014 r.
syn Szymona i Malwiny
chrzestni: Bartłomiej Sala i Natalia Socha

Malwina Maria Turczyńska urodzona 20 marca
córka Damiana i Lucyny
chrzestni: Sebastian Poroś i Joanna Turczyńska

Franciszek Marcin Wabnic urodzony 6 kwietnia
syn Marcina i Joanny
chrzestni: Tomasz Rudowski i Magdalena Stolecka


