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PORADY PRAWNE

DYŻURY RADNYCH  
 7 sierpnia (poniedzialek) w sali nr 21 Urzędu Miasta Imielin 

w godz. 1600-1700 dyżurują radni: Marian Oleś, Tomasz Lamik i 
Ireneusz Kotela. (um)

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Imielinie 

przypomina, że 30 września 
skończy się pierwszy okres 
obowiązywania ustawy o po-
mocy państwa w wychowywa-
niu dzieci, a tym samym nastąpi 
ostatnia wypłata świadczenia 
500+ w tym okresie zasiłko-
wym. 

Oznacza to, że aby pobie-
rać świadczenie 500+ od 1 
października 2017 roku nale-

ży ponownie złożyć wniosek. 
Wnioski na nowy okres zasił-
kowy będą przyjmowane od 1 
sierpnia.

W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadcze-
nie wychowawcze na kolejny 
okres złoży wniosek wraz z 
dokumentami od 1 sierpnia do 
31 sierpnia ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego 
oraz wypłata tego świadczenia 
przysługującego za paździer-

6 czerwca na ul. Wandy strażacy uwalniali kota, który uwiązł 
w rurze kanalizacyjnej.  

8 czerwca na ul. Imielińska strażacy gasili pożar trawy.
8 czerwca strażacy zostali wezwani przez policje do otwarcia 

mieszkania na ul. Adamskiego. 
9 czerwca na skrzyżowaniu ul. Adamskiego z ul. Podmiejską 

strażacy interweniowali po wypadku dwóch samochodów osobo-
wych, w wyniku którego jeden z nich ściął słup telefoniczny i 
dachował.

19 czerwca strażacy usuwali gniazdo os na ul. Turystycznej.  
23 czerwca na ul. Imielińskiej strażacy usuwali plamę substan-

cji ropopochodnej. 
23 czerwca strażacy zostali wezwani do wypadku, w którym 

samochód osobowy potrącił rowerzystkę na ul. Imielińskiej.  
27 czerwca strażacy usuwali z ul. Nowozachęty plamy substan-

cji ropopochodnej i błota. (osp)

Myślenie w przód polega 
na wyciąganiu wnio-

sków na podstawie dostępnych 
informacji, na przewidywaniu 
kolejnego ogniwa jakiegoś łań-
cucha zdarzeń, gdy warunki są 
nam znane. Zwykle trudność 
wiąże się z tym, że z jakiejś 
przyczyny nie chcemy przewi-
dzieć, co się stanie w przyszło-
ści, jeśli zachowamy się w taki 
lub inny sposób. Wystarczy 
jednak chwila na zastanowie-
nie się i odpowiedź na pytanie 
„A, co będzie jak…” Teraz dwa 
przykłady z życia ludzi, którzy 
nie zastanowili się nad tym, 
co się stanie, jeśli prawda jest 
inna, niż te zapewnienia, które 
usłyszeli. 

Stanisław został poproszo-
ny przez Antoniego o przy-
sługę. Chodziło o pożyczkę 
20 tys. zł. Antonii zapewnił 
Stanisława, jakim darzy go 
szacunkiem i przypomniał 
mu, że „prawie od zawsze” są 
kolegami z pracy. Stanisław 
spytał kolegę o cel, na jaki 
przeznaczy tą okrągłą sumkę. 
W odpowiedzi usłyszał, że 
Antonii ma chwilowe kłopoty 
i nie chce, aby ktoś się o nich 
dowiedział, a w szczególności 
jego żona. Stanisław znał żo-
nę Antoniego i uważał ją za 
kobietę, która trzyma w domu 

porządek na wzór pruskiego 
kaprala. Z drugiej zaś strony 
Stanisław nie lubił nikomu po-
życzać pieniędzy, bo uważał, 
że od tego są banki. Nie chcąc 
jednak narazić na szwank wie-
loletniej znajomości, Stanisław 
zgodził się pożyczyć pieniądze 
Antoniemu na 6 miesięcy. 

Koledzy nie spisali z so-
bą żadnej umowy, bo Antoni 
przyobiecał, że takową umowę 
spiszą przy okazji towarzy-
skiego spotkania w najbliższy 
weekend. Stanisław wręczył 
Antoniemu 20 tys., ale przy 
tym odczuwał jakiś wewnętrzy 
niepokój. 

Minęło kilka dni, a Anto-
nii nie zapraszał Stanisława w 
gościnę, a co najważniejsze nie 
proponował podpisania umo-
wy pożyczki. Zaniepokojony 
Stanisław zagadnął Antoniego 
o to, kiedy podpiszą umowę 
pożyczki, ale ten tylko od-
burknął, że teraz nie ma głowy 
do papierków, bo ma większe 
zmartwienia. Stanisław odcze-
kał kilka dni i udał się po pra-
cy do domu Antoniego. Drzwi 
otworzyła Gertruda (żona An-
toniego). Stanisław wyjaśnił 
Gertrudzie cel swojej wizyty, 
a Gertruda uświadomiła Sta-
nisława, że nic nie wie o po-
życzce, a do tego Antonii wy-

prowadził się od niej już blisko 
miesiąc temu do swojej mamy. 

Stanisław zdenerwowany ca-
łą sytuacją postanowił spraw-
dzić w „internetach”, jak może 
szybko odzyskać swoje pienią-
dze od Antoniego. Wyczytał, 
że umowa pożyczki, której 
wartość przekracza tysiąc zł, 
wymaga zachowania formy do-
kumentowej. Ponadto dowie-
dział się, że Antonii zaciągnął 
u Stanisława zobowiązanie do 
spłaty kwoty 20 tys. zł bez zgo-
dy drugiego małżonka, czyli 
Gertrudy. W takim wypadku 
spłaty pożyczki Stanisław bę-
dzie mógł szukać tylko i wy-
łącznie w osobistym majątku 
Antoniego lub z jego wynagro-
dzenia za pracę. Stanisław wie-
dział, że Antonii nie posiada 
dochodów uzyskanych z innej 
działalności zarobkowej, jak 
również z korzyści uzyskanych 
na przykład z praw autorskich. 
Zmartwiony tym wszystkim 
udał się do Antoniego i zażą-
dał natychmiastowego zwrotu 
pożyczki. Antoni rozkładając 
ręce powiedział Stanisławowi 
„Jak nie myślałeś, co robisz, to 
rób, jak myślisz”. 

Za miesiąc drugi przykład 
na brak przewidywania. 

Dariusz Orzeł 
radca prawny

Około 40 sztuk pieców cen-
tralnego ogrzewania w 

tym roku i po sto w dwóch ko-
lejnych latach będą mogli wy-
mienić mieszkańcy Imielina. 
– Zasady finansowania pozna-
my w sierpniu, kiedy zostaną 
przyjęte na sesji Rady Miasta 
– zapowiada burmistrz Jan 

23 czerwca na ul. Imielińskiej doszło do kolizji drogowej z 
udziałem rowerzystki. Jak ustalili policjanci ruchu drogowego, 
kierowca forda wykonując manewr włączania się do ruchu, nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu rowerzystce, doprowadzając do 
zderzenia pojazdów.

1 lipca na ul. Hallera policjanci zatrzymali 22-letniego miesz-
kańca Mysłowic, który pomimo orzeczonego wyrokiem sądu za-
kazu wstępu na imprezy masowe, brał udział w takiej imprezie. 
(kpp)

18 czerwca podczas policyjnej akcji „Pasy” ujawniono 27 przy-
padków naruszenia przepisu o obowiązku stosowania pasów bez-
pieczeństwa, z czego 25 razy wykroczenie popełnili kierujący, 
raz pasażer, raz nieprawidłowo przewożono dziecko. 

Za niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy grozi 
mandat karny w wysokości 100 zł, a kierującemu dodatkowo do-
pisuje się 2 punkty (4 punkty za nieprawidłowy przewóz pasaże-
rów). Pasażer, który nie zapiął pasów, również musi spodziewać 
się 100 zł mandatu. Za przewożenie dziecka w pojeździe w spo-
sób niezgodny z przepisami otrzymamy 6 punktów i zapłacimy 
150 zł.

29 czerwca policjanci ujawnili 32 wykroczenia związane z 
bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowe-
go czyli pieszych, rowerzystów oraz motorowerzystów. Aż w 26 
przypadkach wykroczenia popełnili kierowcy samochodów, w 3 
kierujący rowerami i w 3 piesi. Osoby naruszające przepisy o ru-
chu pieszych zostały ukarane.

4 lipca na terenie powiatu w 33 przypadkach kierowcy prze-
kraczający dozwoloną prędkość zostali ukarani mandatami kar-
nymi.

Działania te prowadzili policjanci w ramach akcji „Pręd-
kość”. Służą one poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
a w szczególności przestrzeganiu przez kierowców dozwolonych 
prędkości. Nadmierna prędkość jest bowiem główną przyczyną 
zdarzeń drogowych. (kpp)

nik danego roku nastąpi do 31 
października.

W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadcze-
nie wychowawcze na kolejny 
okres złoży wniosek wraz z 
dokumentami w okresie od      
1 września do 31 października 
ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego oraz wypłata 
tego świadczenia przysługują-
cego za październik  nastąpi do 
30  listopada. (mops)

Chwiędacz. - Już dziś wiado-
mo, że mieszkańcy zapłacą ok. 
20 proc. ceny, czyli około 2 tys. 
złotych, a resztę dopłaci gmina, 
posiłkując się dotacją i pożycz-
ką z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska oraz po-
wiatu, który wspiera program 
dotacją wynoszącą 1 tys. zł. 

Będą mieli do wyboru kilka ro-
dzajów kotłów węglowych, które 
spełniają normę 5. klasy emisyj-
ności, czyli wydzielają spaliny o 
niższej zawartości pyłów tworzą-
cych smog lub na kocioł gazowy. 
Taki piec w zależności od insta-
lacji w budynku może kosztować 
od 10 do 12 tys. zł. (zz)

Policyjne akcje

Myślenie w przód (1)

500+ nowy okres zasiłkowy

Już w tym roku 
Wymiana pieców
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Będą ograniczenia
w ruchu

W rankingu serwisu zaj-
mującego się nierucho-

mościami „Otodom”, w którym 
mieszkańcy oceniali zadowole-
nie z pracy służb komunalnych, 
Imielin znalazł się na pierw-
szym miejscu w kraju – i to z 
rekordowym wynikiem. „Uwa-
gę zwraca bardzo dobry wynik 
zajmującego pierwsze miejsce 
Imielina – aż 6,10! Drugi w 
zestawieniu Połaniec zanoto-
wał rezultat 5,67, a na trzecim 
miejscu uplasował się Złotów z 
wynikiem 5,61” – piszą autorzy 
rankingu. Mieszkańcy biorący 
udział w badaniu telefonicz-
nym i internetowym mieli się 
ustosunkować do zdania: „Moja 
okolica jest zadbana, jestem 
zadowolony z pracy służb ko-
munalnych” Do ich dyspozycji 
była skala ocen od 1 = „zupełnie 
się nie zgadzam” do 7 = „w peł-
ni się zgadzam”. Warto zwrócić 

uwagę, że w badaniu, które jest 
przeprowadzane osobno dla 
grupy dużych miast, małych i 
wsi, w żadnej z nich nie zano-
towano wyniku wyższego niż 
Imielina.  

- W pracy naszych służb ko-
munalnych ważne jest to, że są 
rzetelne i pracują systematycz-
nie – komentuje dla nas ten 
wynik rankingu burmistrz Jan 
Chwiędacz. – Poziom estetyki 
naszego otoczenia podnosimy 
z roku na rok, wykonując na-
leżycie letnie i zimowe utrzy-
manie dróg, odbiór odpadów 
komunalnych, inwestycje, pra-
cując nad zagospodarowaniem 
terenu, dbając o zieleń. Nie 
sprzątamy miasta od święta, 
na Dni Imielina, czy z innej 
okazji – i nie tylko w centrum. 
Reagujemy szybko na dzikie 
wysypiska, zniszczone kratki 
ściekowe, złamane drzewa - na 

wszystkie sygnały od miesz-
kańców i na bieżąco usuwamy 
zagrożenia. I powiem więcej: 
cenimy sobie, że mieszkańcy 
zwracają nam uwagę na takie 
przypadki, bo to jest wyrazem, 
że wszystkim mieszkańcom 
zależy, aby nasze miasto było 
piękne i estetyczne.   

Ponadto mieszkańcy widzą, 
że dbamy o dobro wspólne, 
widzą, że to co należy do nas 
wszystkich jest dobrze utrzy-
mywane i też starają się, aby 
obejścia ich domów nie wyglą-
dały gorzej. Nas to z kolei mo-
bilizuje do tego, żeby miejsca 
publiczne były co najmniej tak 
samo ładnie utrzymane i tak 
samo piękne jak niektóre pose-
sje prywatne. 

Cenię sobie wyniki tego ran-
kingu, bo wypowiedzieli się w 
nim anonimowo sami miesz-
kańcy i trudno podejrzewać ich 

Weszły w życie nowe ry-
gorystyczne przepisy 

dotyczące użytkowania i budo-
wy publicznych placów zabaw. 

Jednocześnie okazało się, że na 
terenie miasta wiele placów, któ-
re mają już ponad 15 lat, znaj-
duje się w bardzo złym stanie 

31 lipca (poniedziałek) 
przez Imielin przejadą kolarze 
uczestniczący w 3. etapie wy-
ścigu Tour de Pologne. Trasa 
tego etapu prowadzi z Jaworz-
na do Szczyrku. Zgodnie z pla-
nem wyścigu przedstawionym 
przez organizatora do Imieli-
na kolarze wjadą około godz. 
15.30. Przejazd przez Imielin 
będzie się odbywał wyłącznie 
drogą wojewódzką DW 934 tj. 
ul. Imielińską (od Mysłowic w 
kierunku Chełmu Śląskiego).

Należy spodziewać się, że 
na pół godziny przed przejaz-
dem wyścigu droga ta zostanie 
zamknięta dla ruchu pojazdów 
– poinformowała nas asp. szt. 
Katarzyna Skrzypczyk, rzecz-
nik prasowy policji w Bieru-
niu. (zz)

Tu się żyje!

o stronniczość, zatem można 
go potraktować jako obiektyw-
ną i wiarygodną ocenę tego, co 
się dzieje w mieście – dodał 
burmistrz. 

Przypomnijmy, że w kwiet-
niu pisaliśmy, że w rankingu 
tego samego portalu, który do-
tyczył bezpieczeństwa, Imielin 
zajął 17 miejsce w kraju. 

Godne uwagi są również 
wyniki w rankingu „Czysta 
okolica”, tym razem poproszo-
no mieszkańców o ustosunko-
wanie się do stwierdzenia: „W 
moim sąsiedztwie jest czysto, 
śmieci są usuwane regularnie”. 
Imielin zajął w nim drugie 
miejsce uzyskując 6,23 punktu 
za Gogolinem w województwie 
opolskim, który był lepszy tyl-
ko o 0,02 punktu!

I jeszcze jeden ranking te-
go samego portalu, w którym 
mieszkańcy oceniali zdanie: 
„Z mojego miejsca zamieszka-
nia łatwo dostać się do pracy 
i szkoły”. Tym razem Imielin 
był 104. w kraju z oceną 5,45. 

Jak widać, w tym, na co mia-
sto ma bezpośredni wpływ, jak 
służby komunalne i czystość 
otoczenia, Imielin przoduje. W 
tym natomiast, na co wpływ 
ten jest ograniczony, jak bezpie-
czeństwo, komunikacja i sieć 
dróg, ocena jest niższa. (zz)

Place zabaw do modernizacji
technicznym, które wynika z ich 
naturalnego zużycia. W związku 
z tym w najbliższych miesiącach 
będą zdemontowane urządzenia, 

które stwarzają zagrożenie dla 
korzystających z nich.

Te place, które nie cieszą 
się dużym zainteresowaniem 
użytkowników oraz są często 
niszczone, będą likwidowa-
ne. Natomiast pozostałe będą 
demontowane, a następnie 
wyposażane w nowe urzą-
dzenia, które spełniają normy 
bezpieczeństwa. Prace mo-
dernizacyjne rozpoczną się 
w najbliższych miesiącach i 
będą kontynuowane w przy-
szłym roku. Dzięki temu place 
staną się miejscem bezpiecz-
nego wypoczynku i zabawy 
dzieci. (um)

Tour de Pologne 
w Imielinie 

Zamiast kilkunastu placów zabaw powstanie kilka, ale o takim standardzie jak ten na Kopcu. 

O wyniku Imielina w rankingu można przeczytać na stronie www.siezyje.otodom.pl 

Foro M
ateusz Kubica
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Najlepsi z Imielina 

Zielony słupek oznacza wyniki imielińskiego gimnazjum. 

Wyniki egzaminu wyższe 
niż średnie krajowe, woje-

wódzkie i powiatowe – do takich 
rezultatów zdążyli już przyzwy-
czaić w imielińskim gimnazjum. 

Z języka angielskiego na po-
ziomie podstawowym i rozsze-
rzonym były to wyniki wyższe 
niż w powiecie o około 10 punk-
tów procentowych, podobnie 
z matematyki. Z przedmiotów 
przyrodniczych i historii o około 

10 godzin wychowania fi-
zycznego tygodniowo, czyli 
tego co wielu uczniów lubi w 
szkole najbardziej, będzie w SP 
nr 1 w Imielinie. W nowym ro-
ku szkolnym w byłym gimna-
zjum (przyjmie nazwę Szkoła 
Podstawowa nr 1), utworzona 
zostanie klasa sportowa. W 
jednej z klas siódmych gru-
pa dziewcząt trenować będzie 
siatkówkę, a chłopcy piłkę noż-
ną. Klasa sportowa powstanie 
dzięki współpracy z Miejskim 
Klubem Sportowym i LKS 
„Pogoń” Imielin. 

- Reforma edukacji skłoniła 
nas do podjęcia kolejnych wy-
zwań i przyjęcia nowych roz-
wiązań organizacyjnych – wy-
jaśnia Anna Kubica, dyrektorka 
szkoły. – Do tej pory oferowali-
śmy wysoką jakość nauczania, 
teraz chcemy również postawić 

Nagrody burmistrza otrzymało 28 absolwentów gimnazjum 
ze średnią co najmniej 5,0: Weronika Mazurkiewicz (5,56), 
Wiktoria Trebuniak (5,50), Marzena Strojny (5,44), Julia Ga-
las (5,39), Laura Galas (5,39), Marta Kopeć (5,39), Roksana 
Baron (5,33), Weronika Żurek (5,33),  Aleksandra Barchan 
(5,28), Weronika Bistyga (5,28), Magdalena Kulik (5,28), 
Marcel Ścierski (5,28), Zuzanna Malinowska (5,22), Aneta 
Nowowiejska (5,22), Julia Laskowska (5,17), Krystyna Spyra 
(5,17), Sandra Wójcik (5,17), Wiktoria Breitkopf (5,11), Mi-
chał Synowiec (5,11), Konrad Borówka (5,06), Zofia Jochem-
czyk (5,06), Zofia Kulik (5,06), Przemysław Kupczyk (5,06), 
Weronika Trocer (5,06), Mateusz Orzeł (5,00), Filip Skulski 
(5,00), Małgorzata Sorek (5,00), Marcin Szluzy (5,00). Nagro-
dą rzeczową były dla nich tablety i okolicznościowe dyplomy. 
Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych otrzymali 
powerbanki.

Tegoroczne zakończenie 
roku szkolnego imielińskie-

go gimnazjum miało szczególny 
charakter. Nie tylko ze względu 
na wysokie wyniki uzyskane na 
egzaminach i liczne grono ucz-
niów, którzy zdobyli laury w kon-
kursach przedmiotowych i inne 
nagrody. Szkołę, która od nowego 
roku będzie podstawówką, opuś-
cił ostatni rocznik absolwentów 
gimnazjum. Podczas uroczysto-
ści padło hasło „sztandar wypro-
wadzić” i obecni w ciszy po raz 
ostatni odprowadzili wzrokiem 
sztandar Gimnazjum im. Po-
wstańców Śląskich w Imielinie.

Zakończenie nauki w gimna-
zjum klas trzecich odbyło się 22 
czerwca, tak jak przed rokiem 
w Sokolni. Przez scenę przema-
szerowali tego dnia odbierając 
świadectwa, dyplomy, medale i 
nagrody uczniowie, którzy uzy-
skali cenzurki z wyróżnieniem, 
ci uhonorowani za pracę na rzecz 
szkoły, nagrodzeni za średnią 
ocen powyżej 5, laureaci i finali-
ści olimpiad, a także rodzice, któ-
rzy otrzymali listy gratulacyjne. 

28 uczniów uzyskało na świa-
dectwie średnią ocen co najmniej 
5. Ci otrzymali od burmistrza Ja-
na Chwiędacza i Tomasza Lami-
ka, przewodniczącego Rady Mia-
sta, tablety. Natomiast laureatom i 
finalistom konkursów przedmio-
towych wręczono powerbanki. 

– To jest dzień szczególny: 
kończycie jeden etap edukacji. 

uczniom zwrócił uwagę: - Dali-
śmy wam do ręki wszystko, co 
mogliśmy, mniej lub bardziej 
ułomnie, a teraz wasza kolej, 
żebyście poszli i wdrożyli to 
w życie. Niech Boże błogosła-
wieństwo będzie z wami na 
wszystkich drogach, które dzi-
siaj rozpoczynacie. 

Miłym akcentem na zakoń-
czenie uroczystości było wrę-
czanie Annie Kubicy nagrody 
„dla najlepszego dyrektora”.  

Szczególne gratulacje tego 
dnia odebrała Weronika Mazur-
kiewicz, która nie tylko uzyska-
ła najwyższą średnią, ale była 
również laureatką konkursu z 
języka polskiego i finalistką z 
matematyki, ponadto zdobyła 
na egzaminie 199 punktów na 
200 możliwych. Zgromadzeni 
nagrodzili ją burzliwymi bra-
wami. – Jej wyniki były dla nas 

Jestem przekonany, że lata spę-
dzone w gimnazjum pozostaną 
wam długo w pamięci i będziecie 
ją uważać za swoją szkołę. Cieszę 
się, że możemy uczestniczyć w 
tej uroczystości i podziękować 
za wspaniałe osiągnięcia: ucz-
niom, nauczycielom, rodzicom 
– powiedział burmistrz. Wyraził 
też przekonanie, że uczniowie bę-
dą promować szkołę „na górce” 
– niezależnie od tego, jaka by ona 
nie była, bo nazwa się zmieni, ale 
zostaną ludzie, którzy tworzyli w 
niej wspaniałą atmosferę. Życzył 

też uczniom dobrego wypoczyn-
ku w czasie wakacji.

Przewodniczący T. Lamik 
podziękował nauczycielom za 
wspaniałe wyniki, za pracę na 
rzecz Imielina, za promocję mia-
sta w konkursach i olimpiadach. 
Przypomniał, co powiedział o 
szkole na jej jubileuszu, że ucz-
niowie chodząc do niej mieli pod 
górkę, ale po jej skończeniu będą 
mieli w żuciu z górki.  

Ks. Paweł Olszewski wystę-
pujący w imieniu proboszcza 
ks. E. Mury składając życzenia 

miłym zaskoczeniem, ponieważ 
nigdy nie zmuszaliśmy jej do 
nauki, tłumaczyliśmy, że ma 
odrobić zadanie, a potem ma 
czas wolny dla siebie – powie-
dzieli nam rodzice Weroniki: 
Katarzyna i Marek Mazurkie-
wiczowie. – Zapewniamy jej to, 
co jest potrzebne, a jest na tyle 
inteligentna i oczytana, że sama 
sobie radzi. Spędzamy wspólnie 
dużo czasu, ma w domu miłość, 
zrozumienie i spokój. Jest dzie-
ckiem, którego nie trzeba pilno-
wać. Wie, że trzeba się uczyć, 
że to jest ważne. Zdarza się, że 
nawet odganiamy ją od książek, 
wyciągamy na rower… - dodają 
rodzice.

Weronika planuje zdobywać 
dalsze wykształcenie w klasie 
matematycznej Liceum im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie w Kato-
wicach. (zz)

Ostatni rocznik gimnazjum

5 punktów, a o 2 punkty procen-
towe wyższe z języka polskiego. 
- Siedmiu uczniów uzyskało 100 
proc. z matematyki (nie mieliśmy 
jeszcze takiego przypadku), a po-
zostałym, którzy mieli „szóstkę” z 
tego przedmiotu na świadectwie, 
zabrakło tylko jednego punktu. 
Czyli stopnie zostały potwierdzo-
ne wynikami z egzaminu – nie 
ukrywa radości dyrektorka szko-
ły Anna Kubica. – Powtarzalność 

wysokich wyników oznacza, że 
nasi nauczyciele potrafią kształ-
cić, bez względu na to z jakimi 
rocznikami mają do czynienia. 
Widać również, że sprawdził się 
system, który mieliśmy w Imieli-
nie - umiejętności wypracowało 
się od jednego przedszkola przez 
jedną podstawówkę do jednego 
gimnazjum. Jestem przekonana, 
że nasze dzieci poradzą sobie w 
życiu. Tak jak na zakończeniu 
roku powiedział Tomasz Lamik, 
przewodniczący Rady Miasta, 
że młodzież miała pod górkę do 
szkoły, ale to znaczy, że w życiu 
będzie miała z górki. Jesteśmy 
dumni z naszych uczniów, którzy 
są absolwentami renomowanych 
szkół średnich i są również war-
tościowymi ludźmi w dorosłym 
życiu. Takie wyniki przynoszą 
satysfakcję i dają radość – kończy 
A. Kubica. (zz)

na sport. Mamy bazę, czyli no-
wą halę sportową oraz ludzi, 
którzy są gotowi podjąć się te-
go działania. Wykorzystujemy 
to, że prężnie działa w MKS-
ie sekcja siatkarska, a od lat 
w „Pogoni” chłopcy rozwijają 
swoje umiejętności w piłkar-
skie. Chcemy te kluby wspo-
móc poprzez regularne zajęcia 
prowadzone przez wykwalifi-
kowanych trenerów – dodaje 
A. Kubica. 

Oprócz 4 godzin WF-u, które 
mają wszyscy uczniowie, w siat-
ce godzin klasy sportowej będzie 
jeszcze dodatkowych 6 godzin 
tego przedmiotu. Warto zwrócić 
uwagę, że imielińska szkoła bę-
dzie jedyną w powiecie, w której 
znajdzie się klasa sportowa, bo-
wiem oferta ta skierowana jest 
nie tylko do uczniów z Imielina, 
ale wszystkich chętnych. (zz)

Od września klasa sportowaWysokie wyniki

Weronika Mazurkiewicz uzyskała najwyższy wynik z egzaminu.
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Do 20 lipca zbierane są ofer-
ty na opracowanie tzw. 

koncepcji programowej dla bu-
dowy trasy S1 między Mysłowi-
cami i Bielskiem-Białą, która ma 
przebiegać m.in. przez Imielin. 

Koncepcja ta ma wskazać 
założenia do rozwiązań pro-
jektowych i technologii bu-
dowy oraz określić wytyczne 
dla projektu budowlanego. Jej 
autorzy będą mieli na jej przy-
gotowanie 11 miesięcy. 

Jednak, jak czytamy na 
stronie katowickiego oddzia-

Urząd Miasta Imielin infor-
muje, że usługę w zakresie 

odbioru odpadów komunalnych 
od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 
2019 r. świadczyć będzie kon-
sorcjum firm: Master Odpady 
i Energia Sp. z o.o. oraz Suez 
Południe Sp. z o.o., które w 
czerwcu rozpoczęło dostarcza-
nie do domów harmonogramów 
odbioru odpadów komunalnych 
na II półrocze 2017 r. Harmo-
nogramy dostępne są również w 

17 czerwca 2017 r. weszły w 
życie nowe przepisy związane 
z usuwaniem drzew i krzewów, 
wprowadzone na mocy usta-
wy z 11 maja 2017 r. o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1074). 

Najważniejsze zmiany do-
tyczą właścicieli prywatnych 
posesji. Osoba fizyczna, która 
planuje usunięcie drzew lub 
krzewów rosnących na należą-
cej do niej nieruchomości na 
cele niezwiązane z prowadze-
niem działalności gospodarczej 
będzie musiała dokonać zgło-
szenia zamiaru ich usunięcia 

Regionalny Dyrektor Ochro-
ny Środowiska (RDOŚ) w 

Katowicach na wniosek Polskiej 
Grupy Górniczej Sp. z o.o., Od-
dział K.W.K. Piast – Ziemowit, 
z siedzibą w Bieruniu przy ul. 
Granitowej 16, obwieszczeniem 
znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.3 
z 8 czerwca 2017 r., informuje o 
wszczęciu postępowania admini-
stracyjnego w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach dla przedsięwzię-
cia pod nazwą „Wydobywanie 
węgla kamiennego ze złoża Imie-
lin Północ”. Uzyskanie takiej de-
cyzji potrzebne jest KWK Piast 

10 lipca ukazało się ogłosze-
nie Burmistrza Miasta Imielin 
o przystąpieniu do sporządze-
nia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
miasta Imielin dla terenu w 
rejonie ul. Poniatowskiego i ul. 
Nowozachęty wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. 

Wnioski do planu należy 
składać na piśmie w Urzędzie 
Miasta Imielin do 31 lipca br. 

Urząd Miasta Imielin zapra-
sza do wzięcia udziału w 

badaniu ankietowym. Jego ce-
lem jest określenie aktualnych 
problemów społecznych, gospo-
darczych, technicznych oraz po-
trzeb w zakresie odnowy prze-
strzenno-społecznej Imielina. 

Udział mieszkańców jest 
istotny dla prawidłowej aktu-
alizacji Lokalnego Programu 
Rewitalizacji (LPR). Jest to 
program, który musi być aktu-
alizowany co 2-3 lata i jest za-
łącznikiem do wniosków o do-

do Burmistrza Miasta Imielin.
Konieczność dokonania 

zgłoszenia dotyczy drzew, któ-
rych obwód pnia na wysokości 
5 cm od ziemi przekracza:

• 80 cm – w przypadku topo-
li, wierzb, klonu jesionolistne-
go oraz klonu srebrzystego;

• 65 cm – w przypadku kasz-
tanowca zwyczajnego, robinii 
akacjowej oraz platanu klono-
listnego;

• 50 cm – w przypadku pozo-
stałych gatunków drzew.

Usunięcie drzew bez sto-
sownego zgłoszenia lub przed 
dokonaniem oględzin, a tak-

że w przypadku sprzeciwu 
organu, u którego dokonano 
zgłoszenia skutkować będzie 
naliczeniem administracyjnej 
kary pieniężnej.

Właściciel nieruchomości 
może usunąć drzewa owocowe 
na dotychczasowych zasadach.

Szczegółowych informacji 
na temat uzyskiwania zezwo-
leń lub dokonywania zgłoszeń 
zamiaru usunięcia drzew lub 
krzewów udzielają pracownicy 
Referatu Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Imielin pod nr 
(32) 22 54 123 lub w siedzibie 
urzędu - pokój nr 31. (um)

łu Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, ponad 
rok temu Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Kato-
wicach wydał decyzję, w której 
ustalił środowiskowe uwarun-
kowania dla przedsięwzięcia. 
Ta decyzja nie jest ostateczna, 
gdyż złożono od niej odwołania 
i „w chwili obecnej oczekuje 
się na uzyskanie waloru osta-
teczności”. Chwila obecna jest 
nadzwyczaj długa jak na chwi-
lę, bo trwa już rok (decyzję wy-
dano 30 lipca 2016 r.) 

Dopiero prawomocna de-
cyzja środowiskowa określi 
przebieg drogi. W uwzględnia-
nym w trwającej procedurze 
„wariancie E” droga ma liczyć 
39,7 km i biec niemal w całości 
przez woj. śląskie. 

Przypomnijmy, że w grud-
niu ubiegłego roku podczas 
spotkania w Bielsku-Białej 
z udziałem premier Beaty 
Szydło podano do wiadomo-
ści,  że droga ekspresowa S1 
została „skierowana do reali-
zacji”. (zz)

- Ziemowit do uzyskania konce-
sji na wydobywanie węgla z tego 
złoża.

Planowana eksploatacja obej-
mie swoim zasięgiem Imielin, 
Jaworzno oraz Mysłowice. Na 
terenie naszego miasta eksplo-
atacja objęłaby teren Granic, 
Pasieczek, Jazdu i Jamnic oraz 
centrum miasta.

Jak informuje RDOŚ, z aktami 
sprawy można zapoznać się w je-
go siedzibie w Katowicach przy 
ul. Dąbrowskiego 22, pokój 404, 
w godzinach od 8:00 do 15:00, 
po uprzednim uzgodnieniu pod 
nr tel. (32) 4206813. (um)

tacje na projekty realizowane 
z funduszy europejskich. An-
kietę można pobrać ze strony 
UM Imielin w wersji pliku doc 
lub pdf. Wypełnione ankiety 
można składać do 24 lipca, w 
wersji papierowej w holu Urzę-
du Miejskiego (do specjalnie 
oznakowanej urny) lub w wer-
sji elektronicznej, wysyłając na 
adres ankieta@imielin.pl

 Ankietę można wypełnić 
także w wersji on-line pod adre-
sem: http://limesurvey.gig.eu/
index.php/829432/lang-pl (um)

wersji elektronicznej na stronie 
internetowej www.imielin.pl w 
zakładce o odpadach komunal-
nych oraz poprzez aplikację na 
urządzenia mobilne - EcoHar-
monogram.

Ponadto UM informuje, iż 
zmianie uległy niektóre trasy 
oraz terminy odbioru odpadów 
komunalnych, w związku z tym 
prosi o szczegółowe zapoznanie 
się z aktualnymi harmonogra-
mami. (um)

Zmiana przepisów w sprawie wycinki drzew

Co z ekspresową S1

Eksploatacja w obszarze 
górniczym „Imielin-Północ”

Aktualizacja Programu 
Rewitalizacji

Aktualizacja harmonogramów 
odbioru odpadów

Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nie-
ruchomości, której dotyczy.

Obwieszczenie oraz załacz-
nik graficzny obszaru objętego 
planem dostępne są w siedzibie 
urzędu w pokoju nr 38, na  tab-
licy ogłoszeń Urzędu Miasta 
oraz poprzez stronę interneto-
wą  www.imielin.pl. (um)

Wnioski do planu
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Około 4 tys. uczestników w 
kulminacyjnym momencie, 

jakim był występ zespołu „Enej”, 
zgromadziło się na imielińskim 
stadionie 1 lipca. To prawdopo-
dobnie rekord frekwencji pod-
czas imprezy mającej już niemal 
dwudziestoletnią historię. Sprzy-
jała jej tym razem pogoda - nie 
było ani tak gorąco i burzowo 
jak przed rokiem, gdy trzeba było 
przerwać jeden z występów, ani 
deszczowo. Co prawda popadało 
trochę w czasie crossu, ale to tyl-
ko przysłużyło się biegaczom.      

Biegi dziecięce i młodzieżo-
we jak zwykle cieszyły się du-
żym zainteresowaniem – wzię-
ło w nich udział w tym roku 
ponad ćwierć tysiąca uczest-
ników, to wyraźnie więcej niż 
długodystansowców, którzy 
pobiegli w crossie. Z kolei cie-
szyć może fakt, że bieg ten staje 
się coraz bardziej „imieliński”, 
a to za sprawą aż 33 uczestni-
ków z Imielina (w ubiegłym 
roku było ich 18). Wśród nich 
wystartowało 7 kobiet. 

Pierwsze miejsca, jak to by-
wa od lat, wywalczyli zawod-
nicy z Ukrainy, a najlepszym 
spośród imielińskich biegaczy 
był Jacek Węgrzyn, który, jak 
nam powiedział, co prawda 
specjalizuje się w maratonach, 
ale cross potraktował jako 
przetarcie przed kolejnym star-
tem na dłuższym dystansie. 

Biega od 4 lat, ale po raz 
pierwszy wystartował w Imie-
linie. - Chciałem wziąć udział, 
ale do tej pory się nie składało 
z terminami. Bardzo się cie-
szę, że w rodzinnym Imielinie 
udało się taki sprawdzian zro-
bić. Zawsze byłem związany 
ze sportem, do 18 roku życia 
trenowałem tenis stołowy, po-
tem byłem sędzią piłkarskim, 
a gdy skończyłem sędziowanie, 
zacząłem biegać. Rok po roku 
coraz bardziej profesjonalnie 

i widać postępy, jestem zado-
wolony z wyników, które osią-
gam. 

Ma za sobą już trzy marato-
ny w Warszawie, jeden w Rzy-
mie. Pobiegł też w maratonie 
w Hamburgu, gdzie osiągnął 
czas 2 godziny 58 minut, a w 
październiku wybiera się do 

Rewelacja poprzedniego bie-
gu - czyli Czesław Jodłowiec, w 
tym roku był drugi, ale za to aż 
o 11 minut poprawił swój rekord 
życiowy na tym dystansie.

Również w biegach dziecię-
cych wygrywała, znana nam 
sprzed dwóch lat, Magda Mali-
nowska. Wtedy zwyciężyła na 

Frankfurtu. Kolejny maraton 
planuje odbyć w Bostonie. 

Na co dzień pracuje za biur-
kiem i przy komputerze, dlatego 
bieganie jest bardzo dobrą od-
skocznią. Trenuje 6 razy w tygo-
dniu od 1 do 2 godzin dziennie. 
Przed startem w maratonie prze-
biega nawet 120 km tygodniowo. 
Kontuzji pozwalają mu unikać 
ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz 
opieka profesjonalnego trenera. 

400 metrów, teraz 
triumfowała na 800. 
- Trochę ciężko by-
ło – przyznała po 
zawodach - na po-
czątku dziewczyny 
mnie wyprzedziły, 
ale potem opadły 
z sił i wyszłam na 
prowadzenie; prze-
de mną było dużo 
miejsca i za mną – 
relacjonowała prze-
bieg biegu. Za rok 
obecna szóstokla-

sistka będzie już w innej grupie 
wiekowej i jeśli zechce pobiec, 
będzie musiała pokonać 2 km, 
co wydaje jej się zbyt długim dy-
stansem. Mimo to bieganie po-
zostaje ulubionym sportem Mag-
dy. Oprócz tego pływa i jeździ na 
rowerze, a wcześniej grała też w 
piłkę nożną. Poza sportem bierze 
udział w zbiórkach harcerskich.

Każdy z uczestników biegów 
na mecie otrzymał pamiątkowy 
medal, koszulkę okolicznościo-
wą w ramach Programu Profi-
laktycznego „Jaś i Małgosia na 
Tropie” Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz soczki.

W tym roku oprócz konku-
rencji biegowych uczestnicy 
Dni mieli do wyboru również 
bogaty (co roku coraz bogatszy) 
wybór innych zawodów – były: 
wędkarskie, strzeleckie, squ-
asha, badmintona, siatkówki 
plażowej, skata i tenisa ziem-

nego – w którym przyznano 
nagrody aż w dziewięciu kate-
goriach. Wręczali je burmistrz 
Jan Chwiędacz i Krzysztof Haj-
duczek, wiceprzewodniczący 
Rady Miasta.

- Widzimy, że na boiskach i 
podczas turniejów poziom jest 
coraz wyższy, co świadczy o 

dziwiając występy zespołów 
„Krzikopa” oraz „Enej”, a po-
tem na dyskotece. W drugim 
dniu najpierw zaprezentowa-
ły się na scenie gimnastyczki 
artystyczne: Zuzanna Pacwa, 
Paulina Staniewska, Antonina 
Skiba, Jagoda Gnyp i Domini-
ka Szala z UKS Energia. 

Po nich talentami wokalnymi 
popisywały się Karolina Het-
mańska i Marta Loska, którym 
akompaniował Jakub Śliwka 
oraz Weronika Solecka. Dziew-
częta uczęszczają na zajęcia do 
Domu Kultury Sokolnia, gdzie 
ćwiczą emisję głosu pod okiem 
Henryki Pałus. Występy imie-
lińskich adeptów sztuki wokal-
nej zakończył koncert Agaty 
Stolorz i grającego na instru-
mentach klawiszowych Jacka 
Piłatyka.      

Po nich wystąpiła Imieliń-
ska Orkiestra Dęta pod kie-
runkiem Andrzeja Króla wraz 

Dni Imielina 

tym, że warto je organizować – 
powiedział burmistrz do uczest-
ników i publiczności zgroma-
dzonej na stadionie. - Cieszę 
się, że ta forma Dni Imielina 
się przyjęła, o czym świadczy 
rekordowa frekwencja. Mam 
nadzieję, że każdy znajdzie coś 
dla siebie. Życzę miłego spędze-
nia czasu – dodał J. Chwiędacz.   

W pierwszym dniu miło 
spędzić czas można było po-

z solistami Opery Śląskiej 
w Bytomiu: Leokadią Duży 
i Piotrem Rachockim. Tego 
wieczoru zabawiali publicz-
ność Mikołaj Cieślak i Rafał 
Zbieć z Kabaretu Moralnego 
Niepokoju, którzy w każdej z 
odgrywanych scenek kreowali 
inne postaci – w większości 
znane z telewizyjnych wystę-
pów. Gwiazdą drugiego dnia 
był zespół Lombard. (zz)

Rekordową liczbę uczestników z Imielina miał tegoroczny cross.

Popularne były też biegi dziecięce. Marta Cugier - wokalistka Lombardu. 

Sygnał do startu crossu dał burmistrz Jan Chwiędacz.
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W biegu na 20 km wzięło udział 146 biegaczy, w tym 33 za-
wodników z Imielina. Najlepszy czas wśród mężczyzn uzy-

skał Wiaczesław Antoniuk z Ukrainy, a wśród kobiet Natalia Na-
girniak. 

Z Imielina startowało 7 kobiet: Aleksandra Kubica, Marta Na-
lepa, Monika Jochymczyk, Judyta Breitkopf, Agnieszka Sorek, 
Aleksandra Pytel, Iwona Nawrocka oraz 26 mężczyzn: Jacek 
Węgrzyn, Czesław Jodłowiec, Michał Pudełko, Jacek Cupiał, 
Damian Miszczak, Przemek Szeja, Robert Kubica, Jan Kracla, 
Krystian Wilk, Arkadiusz Stolecki, Zbigniew Zych, Andrzej 
Hadryan, Tomasz Dylka, Robert Morcinek, Michał Nowak, Ma-
rian Szymski, Michał Górecki, Artur Kmiecik, Mariusz Knopik, 
Marcin Nalepa, Rafał Kurkowski, Remigiusz Bednorz, Wojciech 
Sorek, Karol Wieczorek, Damian Kosecki, Kordian Grzybek.
Bieg Przedszkolaka (dystans 100 m - 48 uczestników) 
1. Borys Skowron (Chełm Śl.), 2. Antoni Grzyśka (Imielin), 3. 
Jakub Marona (Imielin). 
Dystans 150 m (55 uczestników)
1.Jan Fąfara (Imielin),  2. Kacper Pacwa (Imielin), 3. Krystian 
Hamik (Chełm Śl.) 
Bieg Dzieci Szkolnych - dystans 250 m (77 uczestników)
1.Kamil Matczak (Imielin), 2. Nikodem Klimczak (Imielin), 3. 
Aleksander Rogacz (Sosnowiec).
Dystans 400 m (40 uczestników) 
W kategorii chłopców: 1. Adam Pastuszka (Imielin), 2. Paweł Żu-
rek (Imielin), 3. Bartosz Morcinek (Imielin).   
W kategorii dziewczyn: 1. Zuzanna Szmatloch (UKS Chromik 
Mysłowice), 2. Julka Brzezina (Mysłowice), 3. Anna Palka (Imie-
lin).
Dystans 800 m (25 uczestników)
W kategorii chłopców: 1. Dawid Roter (UKS Chromik Mysłowi-
ce), 2. Sławomir Rogowski (Imielin), 3. Filip Rogacz (UKS Ro-
gacze Sosnowiec)
W kategorii dziewczyn: 1. Magdalena Malinowska (Imielin), 2. 
Sonia Kot (Imielin), 3. Weronika Kuc (Imielin).
Bieg młodzieżowy 2 km (13 uczestników, w tym 4 z Imie-
lina)
W kategorii chłopców: 1. Michał  Zadora (MOSiR Bukowno), 2. 
Krystian Szymański (MOSiR Bukowno), 3. Jakub Kalinowski 
(MOSiR Bukowno).
W kategorii dziewczyn: 1. Julia Morawska (Mysłowice), 2. Alek-
sandra Rusek (MOSiR Bukowno) 3. Sandra Szymańska (MOSiR 
Bukowno).

Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Imielin
Seniorzy
1. Przybysław Dorota (6660 pkt), 2. Andrzej Kusak (2020 pkt), 3. 
Grzegorz Felkel (2006 pkt)
Juniorzy
1. Michał Synowiec (2140pkt), 2. Dominik Balon (150 pkt), 3. Pa-
weł Twaróg (120 pkt)
Kobiety
1. Aneta Truty (1190 pkt), 2. Katarzyna Biolik (80 pkt), 3. Ag-
nieszka Gajdemska (60 pkt)

Turniej Strzelecki o Puchar Dyrektora Miejskiego Cen-
trum Kultury w Imielinie
Seniorzy
1. Marcel Bielecki, 2. Anna Boba, 3. Krzysztof Kostka
Juniorzy
1. Mateusz Pawlik, 2. Marek Wojtas, 3. Adam Jodłowiec 

Turniej Squasha o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta 
Imielin 
1. Paweł Socha, 2. Julia Patałąg, 3. Rafał Olejnik 

Wyniki biegów

Wyniki zawodów

Turniej Badmintona o Puchar Burmistrza Miasta Imielin

Kategoria U-11
1. Agata Kozicka, 2. Radosław Czapczyński, 3. Wojciech Maślan-
ka i Aleksandra Tokarz 
U-15
1. Arkadiusz Czapczyński, 2. Hanna Maślanka, 3. Michał Żurek
Open
1. Kacper Szwedo, 2. Tomasz Szwedo, 3. Sebastian Czapczyński 
i Sebastian Tokarz 

Turniej Skata Sportowego 
o Puchar Burmistrza Miasta 
Imielin
1. Julian Chodzicki, 
2. Stanisław Szeliga, 
3. Erwin Pypłacz 
Najlepsza zawodniczka: 
Marta Szeliga 

Turniej Tenisa Ziemnego 
Dzieci, Młodzieży i Doro-
słych
Kategoria Maluch
1. Stanisław Pruciak, 2. Tatiana 
Chmielewska, 3. Jagoda Sto-
larz
Skrzat
1. Kurek Karol, 2. Lena Rajca 
3. Magda Kaprowska 
Młodzik dziewczyny
1. Natalia Kołodziejska, 2. Ewa 
Merkel, 3. Amelia Zydorek
Młodzik chłopcy

Amatorski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Przewod-
niczącego Rady Miasta Imielin 
Drużyny w składzie:
1. Agata Kroplewska i Jędrzej Lach, 2. Edyta Hudzik i Paliwoda 
Przemysław, 3. Anna Olchawa i Karol Tarnowski Dokończenie na str. 11.
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Klub malucha i żłobek to 
dwie prywatne instytucje, 

które od paru lat działają w mie-
ście, wspierając rodziców pra-
cujących zawodowo w wycho-
waniu dzieci. 

Baby House  
Klub malucha Baby House 

powstał w 2011 roku, a od ro-
ku jego właścicielem i jednym 
z opiekunów jest Małgorzata 
Bałys. Do klubu uczęszcza 
piętnaścioro dzieci w wieku od 
roku do trzech lat. Klub działa 
cały rok z wyjątkiem sierpnia, 
a dzieci mogą przebywać tu 
(zgodnie z przepisami) nie dłu-
żej niż 5 godzin. To różni go od 
żłobka, który zapewnia opiekę 
przez 10 godzin dziennie. 

- Stwarzamy warunki do 
wspierania rozwoju osobowo-
ści dziecka poprzez organi-
zowanie zajęć edukacyjnych i 
artystycznych – charakteryzuje 
działalność klubu M. Bałys. - 
Zajęcia polegają na zabawach, 
poprzez które dzieci poznają 
np. podstawowe kolory, pory 
roku, uczą się liczyć od 1 do 
10. Organizujemy zajęcia arty-
styczne: rysowanie, malowanie 
farbami, wyklejanie, zabawy 
ruchowe i taneczne. Przepro-
wadzamy również zabawy po-
łączone z nauką języka angiel-
skiego. Stałym punktem dnia 
jest wyjście z dziećmi na spacer 
lub na pobliski plac zabaw. 

Jednym z celów działania 
klubu malucha było stworzenie 
dzieciom warunków zbliżo-

W imielińskim przedszkolu 
zakończony rok szkolny 

przebiegał pod znakiem litera-
tury - upowszechniano czytelni-

od godz. 7. do 17. i korzystać z 
wyżywienia, które zapewnia 
katering. Poza przerwą między 
Bożym Narodzeniem, a 1 stycz-
nia, żłobek działa cały rok. To, 
że trafia w potrzeby rodziców 
świadczy fakt, że od września 
powstanie druga 14-osobowa 
grupa. Maluchy od 9 do 18 mie-
siąca życia będą miały zajęcia 
w grupie pod nazwą „Biedron-
ki”. Starsza („Pszczółki”) prze-
znaczona będzie dla dzieci od 
18 do 36 miesiąca życia. Przed 
właścicielką stoi jeszcze zada-
nie dostosowania pomieszczeń 
na piętrze do potrzeb żłobka.  

Chodzi o samodzielność
W żłobku dzieci uczą się, jak 

obejść się bez pieluchy, jak sa-
memu zjeść posiłek. Wbrew po-
zorom przychodzi im to czasem 

Klub i żłobek w Imielinie

nych do warunków domowych 
– starałam się zaaranżować 
wnętrze klubu w taki sposób, 
aby stworzyć ciepłą i przy-
jemną przestrzeń do zabawy i 
rozwoju dzieci. Ważnym ele-
mentem uczęszczania dzieci do 
klubu jest ich rozwój społeczny 
- praca w grupie, nawiązywa-
nie relacji z innymi dziećmi, 
ale również samodzielna zaba-
wa – dodaje właścicielka. Klub 
malucha nie zapewnia wyży-
wienia dzieci, a posiłki dostar-
czają rodzice.

Horyzont
Inaczej jest w żłobku Hory-

zont, który działa w Imielinie 
od września 2015 r., a jego 
właścicielką jest Marta Ślo-
sorz, dyrektorem Sonia Micha-
lik. Tu dzieci mogą przebywać 

łatwiej niż w domu – bo działa 
przykład innych. Jak widzą, że 
pozostali jedzą, to i „niejadki” 
chwytają za łyżkę. Opuszczają 
żłobek na tyle samodzielne, by 
potem umieć odpowiednio za-
chować się w przedszkolu.  

- Żłobek nie jest przecho-
walnią – wyjaśnia S. Michalik. 
– Codzienne zajęcia dydak-
tyczne podzielone są na trzy 
części. Najpierw na dywanie 
dzieci uczą się wierszyków, a 
nawet literek, wyklejają, rysują 
– uczą się trzymać w ręce kred-
kę i pędzelek. To ćwiczenie 
tzw. motoryki małej. Potem jest 
część ruchowa - dzieci tańczą, 
klaszczą, uczą się koordyna-
cji ruchowej, mają też zajęcia 
muzyczne - to z kolei motoryka 
duża. W trzeciej części dnia, je-
śli pogoda pozwala, wychodzą 

na podwórko. Nabywają także 
umiejętności społecznych. 

Tak jak w klubie malucha 
również tu raz w tygodniu od-
bywają się zajęcia z języka an-
gielskiego. 

Jeśli jest taka potrzeba, rodzice 
mogą skorzystać z porady psycho-
loga, a nawet dietetyka. Opiekę 
nad dziećmi sprawują osoby ma-
jące przygotowanie pedagogiczne. 

Dofinansowanie miasta
Do każdego dziecka w klubie 

malucha dofinansowanie wyno-
si 200 zł miesięcznie, a w żłob-
ku 250 zł, o które jest pomniej-
szana opłata pobierana przez 
placówkę. Taka forma wsparcia 
rodziców dzieci w wieku do 3 
lat jest uzależniona od decyzji 
władz miasta i podjęcia uchwa-
ły przez radnych. (zz)

ctwo i rozwijano u dzieci umie-
jętności czytelnicze. 

Przedszkolaki obchodziły 
więc m.in. takie święta jak Dni 

Książki, Ogólnopolskie Uro-
dziny Książkowego Misia, Dni 
Bibliotek czy Międzynarodo-
wy Dzień Poezji. Nauczyciel-

ki organizowały wycieczki do 
biblioteki miejskiej, bibliotek 
szkolnych, organizowały kąci-
ki książki, lekcje biblioteczne 
i przedstawienia kukiełkowe 
oraz przedstawienia teatralne 
z własnym udziałem i przed-
szkolaków. 

W placówce kilkakrotnie 
gościli aktorzy teatrów z Kra-
kowa, a dzieci z najstarszych 
grup miały okazję wyjechać 
do Teatru Rozrywki w Cho-
rzowie. Bajki czytały dzie-
ciom zarówno nauczycielki, 
jak i rodzice. 

Ukoronowaniem tych dzia-
łań były dwa przedstawienia 
teatralne, którymi zakończo-
no rok przedszkolny. Opraco-
wały je i przedstawiły dzie-

ciom nauczycielki. Najstarsze 
przedszkolaki obejrzały na 
pożegnanie bajkę pt. „Czerwo-
ny Kapturek”, a dzieci młod-
sze „Smerfne przygody”. W 
przedstawieniach teatralnych 
wystąpiły nauczycielki oraz 
personel przedszkola. Atutem 
przedsięwzięć były specjalnie 
przygotowane dekoracje, stro-
je oraz towarzysząca dialogom 
bajkowa muzyka. Nic dziw-
nego, że spodobały się zarów-
no dzieciom, jak i dorosłym. 
Taka forma prezentacji treści 
literackich, to w przedszkolu 
nowość. Wprowadzona w bie-
żącym roku szkolnym, stanowi 
wstęp do nowych działań peda-
gogicznych w kolejnych latach 
pracy przedszkola. (kw)

Bajkowy koniec roku
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Kolor

Cygański charakter, co obja-
wiło się w strojach i w wy-

konywanych układach tanecz-
nych, miał III Klubowy Puchar 
UKS Energia Imielin. W ciągu 
dwóch dni 24 i 25 czerwca w 
hali widowiskowo-sportowej 
trwały zmagania w gimnasty-
ce artystycznej z udziałem za-
wodniczek z krajowych i zagra-
nicznych klubów. Na różnych 
poziomach zaawansowania 
wystartowało w nich około stu 
zawodniczek z Imielina. Prawie 
dwadzieścia z nich stanęło na 
podium. Młodsze występowały 
w układach tanecznych, starsze 
z różnymi rekwizytami: z obrę-
czą, ze skakankami, z maczuga-
mi, z piłką.  

– Nasze dziewczynki świet-
nie sobie radzą, nie tylko w 
tych zawodach – powiedział 
nam Agnieszka Chmielewska, 
prezes UKS Energia. – Mimo 
że nasz klub działa zaledwie od 

Rozgrywki drużyn od przed-
szkolaków po seniorów 

z klasy okręgowej, konkursy i 
zabawy – tak LKS Pogoń Imie-
lin świętował 95-lecie klubu. 
Rocznicy towarzyszył festiwal 
piłkarski, na którym głównym 
bohaterem była piłkarska mło-
dzież. 

18 czerwca na płycie głównej 
stadionu toczyły się rozgrywki, 
do których zaproszono okolicz-
ne kluby. Ukoronowaniem dnia 
był mecz Pogoni ze znacznie 
wyżej notowanym Rozwojem 
Katowice. Imielińscy piłkarze 
nie przestraszyli się rywala wy-
grywając 2:1. 

Podczas dziecięcych rozgry-
wek jedną z aktywniejszych w 
drużynie kilkulatków była… 
Wiktoria Kaletka. Dziewczyn-
ka świetnie radziła sobie w 
gronie chłopców, dzielnie z 
nimi rywalizując. Okazało się, 
że grą zainteresował ją starszy 
brat Dominik. Wiktoria, mimo 
że ma dopiero 7 lat już od roku 
uczestniczy w treningach. – Na 
boisku jest odważna, pewna 
siebie, wie, co chce osiągnąć. 
Twardo walczy o piłkę i chce 

Trzecie miejsce w najsilniej 
obsadzonej kategorii mę-

skich drużyn OSP zajęli strażacy 
z Imielina podczas X powiato-
wych zawodów sportowo-pożar-
niczych. Wygrały Bojszowy 
Nowe przed Bojszowami, a w 
pokonanym polu zostały OSP z 
Lędzin, Czarnuchowic, Chełmu 
Śl. Świerczyńca i Międzyrzecza. 
Nie wystawili swoich drużyn: 
Bieruń Nowy i Stary. 

24 czerwca na stadionie spor-
towym w Chełmie Śl. spotkało 
się 18 drużyn pożarniczych, 
podzielonych na cztery ka-
tegorie – dwie męskie i dwie 
kobiece. O kolejności decydo-
wało jak najszybsze przebieg-

Festiwal na jubileusz 
kilku lat, to jesteśmy ogromną 
konkurencją wszędzie gdzie 
występujemy, bo zaczynamy 
naukę naszych dziewczynek 
od najmłodszych lat i z do-
brymi trenerami. Mają szansę 
ćwiczyć pod fachowym okiem. 
Możemy prężnie działać dzięki 
ogromnej pomocy Urzędu Mia-
sta i dużemu zaangażowaniu 
rodziców – kończy A. Chmie-
lewska. 

Jedną z trenerek dziewczy-
nek jest Wiktoria Buszuk z 
Grodna na Białorusi. Jak nam 
powiedziała, sama zaczęła swo-

ja przygodę z gimnastyką jako 
zawodniczka, gdy miała 6 lat i 
od tego czasu pokochała te dy-
scyplinę. Tańczyła również w 
zespole cygańskim, stąd wziął 
się pomysł na nadanie tegorocz-
nemu turniejowi takiej oprawy. 
Od 2013 roku jest trenerką w 
Polsce, a w Imielinie od począt-
ku roku. - Dwie sale do ćwiczeń 
i pomoc rodziców - można po-
wiedzieć, że dziewczynki mają 
wspaniałe warunki – stwierdza 
W. Buszuk. - Dzieci są dobrze 
wychowane i od razu je polubi-
łam – dodaje. (zz)

Miejsca na podium zdobyły: I miejsce - Zuzanna Pacwa (rocz-
nik 2010), Ewa Żukowska (2010), Jagoda Gnyp (2010), Matylda 
Bercal (2008), Natalia Szymańska (2008), Marta Pacwa (2008), 
Emilia Wolnik (2008) i Oliwia Chmielewska (2006).

II miejsce - Hanna Wisiorek (2011), Julia Misterek (2008), 
Antonina Skiba (2009), Patrycja Binda (2007).

III miejsce - Jagoda Stolarz (2011), Hanna Rabczak (2010), 
Małgorzata Pielorz (2010), Wiktoria Wiewierowicz (2010), 
Paulina Staniewska (2009), Weronika Wolnik (2006) i Alek-
sandra Tokarz (2008). 

Cygański turniej 

tylko grać w koszulce z nume-
rem 9, jak Lewandowski – cha-
rakteryzuje siostrę Dominik. A 
rodzice Katarzyna i Mariusz 
dodają, że córka oprócz piłki 
nożnej od kliku miesięcy gra 
również w badmintona i dobrze 
sobie radzi. 

Marcin Polarz, prezes klubu 
przyznaje, że najbardziej za-
leży mu na przyciągnięciu do 
sportu dzieci i młodzieży. Cie-
szy go, że garną się do sportu 
i dlatego z każdego rocznika 
można zbudować drużynę. 
– Sport w Imielinie idzie w do-
brym kierunku. To zasługa rad-
nych i burmistrza – widać, że 
na sporcie młodzieżowym nikt 
nie oszczędza. Jest hala sporto-
wa, a druga się buduje, boisko. 
Jest odpowiednia baza - nic tyl-
ko się cieszyć. My staramy się 
ściągnąć i zachęcić dzieci do 
uprawiania sportu. Dlatego ta-
kie festiwale piłkarskie chcemy 
organizować co rok – obiecuje 
prezes. – Chcemy też stawiać 
na naszą młodzież i grać w 
drużynie seniorskiej głównie 
swoimi wychowankami – do-
daje M. Polarz. (zz)

nięcie sztafety 7 x 50 metrów 
z przeszkodami (jedną z nich 
był mur – tu specjalistą w je-
go pokonywaniu okazał się w 
drużynie imielińskiej Krzysz-
tof Kostka). Drugą konkuren-
cją były ćwiczenie bojowe. 
Polegały na zbudowaniu linii 
ssawnej składającej się z linii 
głównej (dwa odcinki węży 
W-75) i dwóch linii gaśniczych 
(każda po dwa odcinki węży 
W-52), sprawnym urucho-
mieniu motopompy, podaniu 
wody, której dwa strumienie 
musiały obrócić tarczę i prze-
wrócić pachołki. O zajętych 
miejscach decydowała suma 
czasów z obu konkurencji 

oraz ewentualne punkty karne 
przyznane przez sędziów, któ-
rymi byli funkcjonariusze Ko-
mendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Tychach.

- Liczyliśmy na 4-5 miej-
sce, bo z reguły wygrywają 
drużyny bojszowskie lub Lę-
dziny, powiedział nam Artur 
Marona, prezes imielińskiej 
jednostki. – Podczas zawodów 
wszystko zależy od sprzętu i 
wyćwiczenia wszystkich czyn-
ności. Każdy w drużynie musi 
wiedzieć z automatu, co ma ro-
bić, liczy się zgranie – dodaje 
prezes. Imielińscy druhowie 
go mają, bo co prawda przed 
zawodami ćwiczyli tylko dwa 

Miejsce na podium 
tygodnie, ale przez codzienną 
praktykę nabierają doświad-
czenia i potrzebnych umiejęt-
ności. W nagrodę otrzymali 

pamiątkowy dyplom i puchar. 
A. Marona przyznaje, że liczy 
się satysfakcja i to że sprawili 
miłą niespodziankę. (zz) 
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Nowy sposób: oszustwa „na policjanta” 

Wspólne urodziny 10 
czerwca świętowali ci, 

którzy w tym roku obchodzą 60 
lat, czyli urodzeni w 1957 roku. 
Po mszy odprawionej w kościele 
pw. Matki Boskiej Szkaplerznej 
udali się na urodzinową kawę i 
kolację do restauracji „U Ra-
fała”. Oprócz jubilatów w spo-
tknaiu uczestniczyli również 
nauczyciele: dyrektor Dominik 
Buczek oraz Adelajda Nawrocka 
i Otylia Kozubal. Organizatorem 

Pani Bronisława Brom 12 
czerwca skończyła 90 lat. 

Urodziła się w 1927 r. Brzęczko-
wicach. Z zawodu jest fotogra-
fem. Pracowała w Mysłowicach 
w zakładzie fotograficznym Czar-
neckiego, popularnie nazywa-
nego „Foto Czar”, który mieścił 
się w pobliżu obecnej kapliczki 
św. Jana Chrzciciela. Wychowała 
z mężem trójkę dzieci: Jadwigę, 
Elżbietę i Józefa. Ten ostatni po 
mamie przejął fach i zaintereso-
wanie fotografią. Ma ośmioro 
wnucząt, dziesięcioro prawnu-
cząt i jednego praprawnuka.

Jest, jak na swój wiek, osobą 
bardzo operatywną, samodziel-
ną, choć blisko siebie najbliższą 

Farskie Ogrody to festyn cha-
rytatywny, dzięki któremu w 

czasie wakacji organizowane są 
zajęcia i wycieczki dla dzieci z 
mniej zamożnych rodzin. Dlate-
go w trakcie imprezy rozprowa-
dzano cegiełki przeznaczone na 
ten cel. Mimo, że organizatorzy 
przygotowali ich ponad dwa ty-
siące, rozeszły się błyskawicznie. 
Z niecierpliwością oczekiwano na 
finał, czyli na losowanie. Atrak-
cyjnych nagród było w tym roku 
dużo - m.in. przelot samolotem, 
obiad z proboszczem, nauka języ-
ka obcego, kupon na porady praw-
ne, kosze upominkowe, bony na 
ciasta, zabiegi kosmetyczne, bony 
do sklepu zoologicznego, garnki, 
zestawy pościeli, rower, drukar-
ka i wiele, wiele innych. Główną 
nagrodą była pralka ufundowana 
przez proboszcza ks. Eugeniusza 
Murę. Szczęście uśmiechnęło się 
do rodziny Myrdów: Ewy i Bogu-
sława oraz synów Jaśka i Michała. 
Pani Ewa była zachwycona wy-
graną, której się nie spodziewała. 
Cieszyła się z niej wraz z najbliż-
szymi. Nagrody oczywiście nie 
było na scenie, rodzina odebrała ją 
następnego dnia na probostwie.

Śześćdziesiąt lat minęło

tego spotkania jak i poprzednich, 
które odbywają się co 5 lat, była 
Lucyna Janota.

Swój udział na rocznikową 
„listę obecności” wpisali: Sonia 
Barchnicka, Irena Brzęk, Jerzy 
Dec, Eugeniusz Gąszcz, Roman 
Goczoł, Walenty Goczoł, Jerzy 
Gołaszczyk, Danuta Gołaszczyk, 
Urszula Gołąb, Gabriela Góre-
cka, Lucyna Janota, Rafał Jaro-
min, Justyna Jaworska, Renata 
Jeziorska, Anna Kajzer, Małgo-

rzata Klama, Eleonora Kocur, Te-
resa Król, Maria Kubica, Maria 
Malorny, Maria Mikołajewska, 
Dorota Morkisz, Maria Nowro-
cka, Krystyna Pacwa, Krystyna 
Paluch, Walenty Pielorz, Jolanta 
Rogalska, Jan Ryszka, Teresa 
Stanclik, Dorota Synowiec, Gi-
zela Synowiec, Józef Synowiec, 
Joanna Stolorz, Joanna Szkółka, 
Anna Świerzy, Maria Tomczyk, 
Halina Wyciślok, Stanisław Zio-
bro i Jan Żołna. (da)

rodzinę, która mamie i babci 
chętnie pomoże. Sama radzi so-
bie jeszcze doskonale. Lubi oglą-
dać telewizję, poczytać gazety, 
książki, słucha radia. Nie spra-
wia jej żadnego problemu po-
sługiwanie się telefonem komór-
kowym. Jest taką nowoczesną, 
choć wcześnie urodzoną, babcią 
i prababcią.

Swoje 90. urodziny świętowa-
ła w gronie rodziny, bliższych i 
dalszych krewnych, przyjaciół. 
Solenizantkę odwiedzili rów-
nież, jak to jest w zwyczaju, 
burmistrz Jan Chwiędacz oraz 
radny Tadeusz Komandera, by 
złożyć jej życzenia i przekazać 
urodzinowy prezent. (da)

Dostojna Jubilatka

Festyn farski 

Tegoroczny „budżet dla 
dzieci” zasiliła również sprze-
daż ciast, lodów, kiełbasek 
(przy grillu tradycyjnie stanął 
przewodniczący RM Tomasz 
Lamik). Nie brakowało gro-
chówki, a także pajdy chleba 
„z tustym”, a młodzież roz-
prowadzała też smaczne tosty 
i popcorn. 

Festyn zakończył się Apelem 
Jasnogórskim i błogosławień-
stwem kapłańskim. Proboszcz E. 
Mura podziękował na zakończe-
nie przybyłym, jak i sponsorom 
nagród, za to, że po raz kolejny 
nie zawiedli, za kupione cegiełki 
i fanty oraz młodzieży z KSM-u, 
która bardzo aktywnie włączyła 
się w organizację imprezy. (da)

Wyszli na ulicę
To była chłodna i deszczowa 

sobota (17 czerwca) mimo 
to ciepła, pogodna i serdeczna. 
Mieszkańcy ul. Nowej w Imielinie 
postanowili wyjść na ulicę – nie 
po to, by protestować i wznosić 
okrzyki, ale spotkać się z sąsiada-
mi, porozmawiać, pobiesiadować.  

- Przy grillu zgadaliśmy się z 
sąsiadami, że dobrze byłoby coś 

takiego zorganizować i właści-
wie impreza zorganizowała się 
sama. Wystarczyło parę ogłoszeń 
powiesić na słupach – opowiada 
jedna z uczestniczek. – Gdy mąż 
wyniósł na ulice stół i krzesła, in-
ni zrobili to samo.

Wkrótce na stołach pojawiła 
się blacha ciasta, garnek smalcu, 
słoik ogórków, napoje, kosze z je-

dzeniem… każdy z czymś przy-
szedł, by podzielić się z sąsiada-
mi. Ponieważ na początku padało 
przyniesiono ogrodowe parasole. 
Przy Nowej jest niespełna dwa-
dzieścia domów, a zdjęcie świad-
czy, że przyszli bodaj wszyscy. 
Towarzyskie spotkanie trwało do 
pierwszej w nocy, nawet się wy-
pogodziło. (zz)
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Dokończenie ze str. 7.

Największy i najprężniejszy 
klub na Śląsku czyli Yacht 

Club Opty świętował 10 i 11 
czerwca swoje 40-lecie. Impreza  
jubileuszowa połączona została z 
zawodami żeglarskimi. Oprócz 
żaglówek można było podziwiać 
przeloty na urządzeniu hydrood-
rzutowym flyboard, pokazy ra-
townictwa WOPR i pokazy psów 
ratowniczych. Ponadto było dużo 
słońca, muzyki i innych atrakcji.

Rozpoczęło się w sobotę re-
gatami „Opty Race 2017”. Na 
wodzie ścigały się jachty klasy 
omega, malutkie optimistki, 
którymi kierowały dzieci, oraz 
dwukadłubowe katamarany. 
Dzieci w tym dniu miały sporo 
atrakcji dla siebie –loteria i za-
wody sportowe to tylko niektóre 
z tych atrakcji. 

Ratownicy WOPR-u z Kato-
wic pokazywali jak ratują żegla-
rzy z przewróconego jachtu oraz 
ekstremalne sporty wodne. Po 
raz pierwszy na tym zbiorniku 
prezentowano flyboard, czyli 
przeloty za pomocą urządzenia 
hydroodrzutowego podłączone-
go do skutera wodnego. To robi-
ło wrażenie!

Bardzo widowiskową atrakcją 
jubileuszu był przyjazd Króla 
Mórz – Neptuna z żoną Sala-
cją, którzy przybili do brzegu 
amfibią, dając sygnał do rozpo-
częcia oficjalnych uroczystości. 
Podniesiono banderę i powitano 
gości.

Każdy jubileusz to okazja 
do wyróżnień, podziękowań. 
Zwłaszcza dla osób, które są 
związane z Clubem Opty, wspie-

40 lat Opty

rają jego działalność i przyczy-
niają się do rozwoju. Wyróżnio-
no nie tylko najaktywniejszych 
żeglarzy, ale też przedstawicieli 
władz gmin, na terenie których 
leży zbiornik - burmistrza Imie-
lina Jana Chwiędacza, starostę 
Bernarda Bednorza i innych.

Jubileusz zakończyła zabawa 
taneczna przy dźwiękach ze-
społu muzycznego. Dla uczest-
ników imprezy przygotowano 
też poczęstunek – grochówkę i 
potrawy z grilla. 

Yacht Club OPTY (kiedyś 
Klub Żeglarski Huta Katowice) 
zrzesza ponad 170 członków. 
Prowadzi szkolenia, organizuje 
rejsy mazurskie i morskie, a na 
terenie ośrodka działa też dzie-
cięca szkółka żeglarska UKS 
Silesia-Opty. (da) 

Ponad 650 mieszkańców 
Imielina wzięło udział w 

ubiegłym roku w 4 programach 
zdrowotnych, które sfinanso-
wało miasto. Na ten cel wyda-
nych zostało niemal 35 tys. zł.

Zapobieganiem próchnicy u 
dzieci w wieku 9 i 10 lat ob-
jętych zostało w zakresie edu-
kacji 78 dzieci, a zabieg lako-
wania zębów przeprowadzono 
u 63 uczniów. Stwierdzono, że 
wzrosła higiena jamy ustnej, a 
zgłaszający się do stomatologa 
mają w większości uzębienie 
w bardzo dobrym stanie. Do 
nielicznych wyjatków należą 
uczniowie z rozległą próchni-
cą zębów stałych. Natomiast te 
dzieci, które mają  złą higienę 
jamy ustnej, są informowane o 
sposobach mycia zębów.

Do mężczyzn w wieku 55-
65 lat skierowany był program 
profilaktyki zdrowotnej w za-
kresie zwiększenia wykrywal-

ności raka gruczołu krokowe-
go we wczesnym stadium. W 
programie wzięło udział 180 
osób. 

Dzięki badaniom wykryto 
20 przypadków schorzeń dróg 
moczowych (w tym 6 przypad-
ków łagodnego przerostu gru-
czołu krokowego, 4  przypadki 
wymagające dalszej diagno-
styki, 6 przypadków schorzeń 
nerek: kamicy i torbielowato-
ści nerek). Okazało się, że 7 
mężczyzn wymaga dalszego 
leczenia farmakologicznego, 
natomiast 12 otrzymało zle-
cenie do dalszego leczenia w 
poradni urologicznej, w tym 4 
osoby w trybie pilnym.

Aż 400 osób wzięło udział 
w programie wczesnego wy-
krywania ryzyka chorób ukła-
du krążenia. Dotyczył on osób 
powyżej 20 lat.

U badanych wykryto w 14 
przypadkach podwyższone 

ciśnienie tętnicze, które do-
tychczas nie było leczone. 
Ujawniono 8 przypadków nie-
prawidłowego zapisu EKG, 5 
przypadków cukrzycy, 9 przy-
padków cukrzycy utajonej, 
96 przypadków zaburzeń go-
spodarki cholesterolowej, 11 
przypadków podwyższonego 
poziomu kwasu moczowego 
oraz 10 przypadków podwyż-
szonego poziomu hemoglobi-
ny cukrzycowej.

Czwarty z programów na-
kierowany był na profilaktykę 
zakażeń wirusem brodawcza-
ka ludzkiego HPV. Do pro-
gramu zakwalifikowano 82 
rodziców, 82 uczniów w wie-
ku 13 lat (37 dziewczynek i 
45 chłopców). W działaniach 
edukacyjnych wzięło udział 
24 rodziców i 16 uczniów. 12 
dziewczynek zostało zaszcze-
pionych pierwszą dawką 9-wa-
lentnej szczepionki przeciwko 

wirusowi brodawczaka.
Realizacja tego programu 

ma wpływ na wzrost świa-
domości dotyczących czyn-
ników ryzyka sprzyjających 
rozwojowi raka szyjki macicy, 
zwiększeniu wiedzy dzieci na 
temat chorób przenoszonych 
drogą płciową, na kształtowa-
nie odpowiedzialności mło-
dych ludzi za własne zdrowie i 
życie, na kształtowanie umie-

Programy zdrowotne
jętności podejmowania właści-
wych decyzji i rozwiązywania 
problemów oraz zwiększenie 
zgłaszalności na badania cy-
tologiczne. 

Programy te będą realizo-
wane również w tym roku 
przez Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Imielinie, który został wyło-
niony w postępowaniu kon-
kursowym. (zz)

1. Michał Kokoszczyk, 2 Ka-
mil Kaprowski, 3. Łukasz Ra-
pacz 
Junior dziewczyny
Agata Opitek, 2. Zuzanna 
Brom, 3. Anastazja Brom
Junior chłopcy
1. Bartłomiej Pruciak, 2. Pa-
tryk Kołodziejski, 3. Filip 
Rak 

Open kobiety  
1. Bożena Grudnik-Opitek, 
2. Agata Papoń, 3. Alicja Ka-
prowska 
Open mężczyźni
1. Patryk Stuchlik, 2. Arkadiusz 
Pastuszka, 3. Krzysztof Sikora 
Open mężczyźni – 50+
1. Janusz Litwiński, 2. Sławo-
mir Kopyciński, 3. Józef Pa-
stuszka.

Wyniki zawodów

Na czerwcowej sesji Rady 
Miasta Imielin radni przy-

jęli informację na temat sportu 
w mieście. 

W 2017 roku wsparcie fi-
nansowe z miasta w realiza-
cji zadań w zakresie rozwoju 
sportu w Imielinie otrzymu-
ją: Ludowy Klub Sportowy 
„POGOŃ”, Uczniowski Ko-
larski Klub Sportowy Imielin 
Team, Miejski Klub Sportowy 
i Uczniowski Klub Sportowy 
„ENERGIA”.

LKS „Pogoń” upowszechnia 
kulturę fizyczną i sport prowa-
dząc zajęcia treningowe i biorąc 
udział we współzawodnictwie 
sportowym sekcji piłki noż-
nej, w rozgrywkach Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej w Kato-
wicach oraz organizuje szkole-
nia sportowe w ramach prowa-
dzenia sekcji piłki nożnej. 

UKKS Imielin Team szkoli 
zawodników i zawodniczki w 
kolarstwie, organizuje zajęcia 
treningowe i wyjazdy na zawo-
dy kolarskie, promuje kolarstwo 
jako dyscyplinę sportu wśród 
dzieci i młodzieży Imielina w 
formie zapewnienia młodzieży 
sportowych wakacji. 

Miejski Klub Sportowy pro-
wadzi sekcje piłki siatkowej, 
piłki ręcznej i badmintona.

 Zajęcia dla dzieci i młodzie-
ży z gimnastyki artystycznej 
to domena UKS „Energia”, 

który również organizuje tre-
ningi, szkolenia i wyjazdy na 
zawody.

Wśród imprez planowanych 
w drugiej połowie roku są m.in.: 
9 września - XIII Kryterium 
Uliczne o Puchar Burmistrza 
Miasta Imielin, którego orga-
nizatorem jest UKKS Imielin 
Team; 22-23 września Polish 
Youth International Imielin 
2017 w badmintonie (kategorie 
młodzieżowe), turniej towarzy-
szący Polish International 2017 
Elity odbywający się w Bieru-
niu; organizują go MKS Imielin 
i UKS Unia Bieruń. Natomiast 
11 listopada odbędzie się Archi-
diecezjalny Turniej Katolickie-
go Stowarzyszenia Młodzieży.

W tym roku 13 uczniów upra-
wiającyh takie dyscypliny jak 
szachy, pływanie, gimnastyka 
artystyczna, kolarstwo i piłka 
siatkowa otrzymało stypendia 
sportowe w wysokości od 100 
do 300 zł miesięcznie.

Zajęcia sportowe prowadzone 
są również w szkołach i przed-
szkolu.

 Szkoła podstawowa może po-
chwalić się sukcesami w biegach 
przełajowych, siatkówce dziew-
cząt, piłce nożnej i szachach. 
Gimnazjum przoduje w siatków-
ce chłopców i dziewcząt, piłce 
nożnej i piłce ręcznej chłopców 
i dziewcząt, tenisie stołowym i 
biegach sztafetowych. (zz)

Sport w mieście
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  Witamy we wspólnocie 
Dzieci ochrzczone 1o czerwca w imielińskim kościele

Aaron Marcin Samek urodzony 25 sierpnia 
Syn Marcina i Anny
Chrzestni: Olaf Samek i Marlena Samek

21 spośród niemal trzydziestu zawod-
ników „Diagonalii” Imielin wystarto-
wało w mistrzostwach województwa 
śląskiego Juniorów w Szachach Klasycz-
nych, które między 17 a 21 czerwca od-
były się w hali widowiskowo-sportowej.

- Najwyższe miejsce spośród naszych 
zawodników zajął Piotr Banaczyk, któ-
ry w kategorii chłopców do lat 9 był 5., 
a niewiele brakowało, by sięgnął po dru-
gie miejsce – relacjonował nam trener 
Krystian Klimczok. – Ponadto zdobył 

on II kategorię szachową i został po-
wołany do kadry, obok Wojciecha Ma-
ślanki i Marii Palki. Wszyscy startujący 
podnieśli swoje kategorie szachowe. Je-
stem z nich zadowolony, bo dali z siebie 
wszystko.

- Mistrzostwa były dla nas dużym 
wyzwaniem organizacyjnym, ale dzię-
ki dyrektorce Annie Kubicy, Bartoszo-
wi Kilijańskiemu z Urzędu Miasta i 
wszystkim, którzy nam pomagali, była 
dobra atmosfera – kończy trener. (zz)

Karolina Irena Brzenk urodzona 16 marca
córka Katarzyny i Janusza
Chrzestni: Adam Szewczyk i Anna Madeja

Filip Cieślak urodzony 14 grudnia
syn Barbary i Oskara
Chrzestni: Krzysztof Rodzyn i Aneta Klisz

Wiktoria Helena Knopik urodzona 3 marca
córka Marzeny i Mariusza
Chrzestni: Edyta Tomczyk

Hanna Maria Kmiecik i Laura Aniela Kmiecik urodzone 5 stycznia
Córki Agaty i Artura
Chrzestni: Grzegorz Szelest i Anna Szelest, Marcin Dzyr i Aneta Sadowska

Amelia Aneta Kowalczyk urodzona 28 stycznia
córka Marioli i Przemysława
Chrzestni: Jan Stoletzki i Aneta Stolecka

Emilia Gloria Żołna urodzona 2 marca
córka Eweliny i Bartłomieja
Chrzestni: Artur Stanclik i Monika Magosz

Udane mistrzostwa

Mlodzi szachiści: Aleksandra Palka, Maria Palka, Dominika Górecka, Szymon Ficek  
oraz Anna Kubica, Krystian Klimczok i Bartlomiej Kilijański.


