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Na 13 czerwca zaplanowano 
uroczystość otwarcia nowej 

remizy Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Imielinie przy ul. M. Drzy-
mały. Na kilka dni przed tym 
dniem po budynku oprowadził 
nas Artur Marona, prezes imieliń-
skich strażaków.

Obiekt lśni białością ścian         
i nowoczesnym wyposażeniem. 
Już przy wejściu zwraca uwagę 
przeszklona klatka schodowa.   
Z niej możemy wejść do małego 
pomieszczenia biura zarządu, 
schodami na piętro lub do salki 
szkoleniowej. W sali tej zwraca 
uwagę zawieszony w gablocie na 
ścianie sztandar jednostki OSP. 
Wyposażenie to stoły na środku 
i kilkanaście krzeseł wokół. – Tu 
jeszcze będą półki na nagrody, 
puchary, powiesimy też dyplomy 
– wyjaśnia prezes A. Marona.

Garaż i cztery bramy 
Główne i najważniejsze po-

mieszczenie na parterze to garaż 
z trzema automatycznie urucha-
mianymi (z pilota) i unoszącymi 
się do góry potężnymi bramami. 
Umożliwiają one jednoczesny 
wyjazd trzech znajdujących 
się w środku strażackich po-
jazdów. Z tyłu garażu znajduje 
się czwarta brama, która uła-
twia parkowanie największe-
go samochodu strażackiego. Z 
boku przy samochodach łatwo 
dostępne są strażackie ubrania    
i hełmy, które mieści rząd po-
numerowanych szafek. Oprócz 
samochodów jest jeszcze pon-
ton i przyczepka. Bezpośred-
nio z garażu wchodzimy do 
dwóch szatni (męskiej i dam-
skiej) z prysznicami i ubika-
cjami, magazynu, gdzie stoją 

pompy, pralni oraz siłowni – tu 
strażacy mogą popracować nad 
swoją masą mięśniową. Mają 
do tego celu: dwa atlasy (duży 
i mały), ławeczki do podcią-
gania się, ławki ze sztangami, 
stacjonarny rower czy „kajak”. 
Z garażu schody prowadzą na 
wieżę, która tradycyjnie służy 
do zawieszenia i suszenia wę-
ży strażackich. Umieszczono 
na niej również urządzenia do 
łączności radiowej.

Trzy samochody
Oprócz dwóch samochodów 

ratowniczo-gaśniczych imie-
lińscy strażacy wzbogacili się 
ostatnio o używany lekki sa-
mochód rozpoznawczo-ratow-
niczy marki skoda, przekazany 

im nieodpłatnie przez Komen-
dę Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej w Tychach. Będzie 
służył głównie do dojazdów 
na szkolenia, ćwiczenia, zała-
twiania spraw organizacyjnych 
oraz do takich wyjazdów ra-
towniczych, podczas których 
nie trzeba używać większych 
pojazdów gaśniczych. Garaż 
został też wyposażony w urzą-
dzenie do odsysania spalin          
i kanał inspekcyjny.

Na piętrze znalazła się sala 
konferencyjno-szkoleniowa na 
50 miejsc wraz z zapleczem ku-
chennym oraz sanitariaty. O bez-
pieczeństwo obiektu zadba insta-
lacja alarmowa i monitoring.

Sprzęt na poziomie
Gdy idzie o sprzęt, to prezes 

deklaruje, że jednostka posiada 
go na wysokim poziomie i stale 
stara się według potrzeb pozy-
skiwać pieniądze z różnych źró-
deł na jego zakup (Ministerstwo 
Sprawiedliwości, WFOŚiGW 

Nowa strażnica OSP

w Katowicach, fundacje, firmy 
ubezpieczeniowe itp.). W tym 
roku starają się o pozyskanie 
nowej łodzi, by w pełni funkcjo-
nować w ratownictwie wodnym. 
Imielin położony jest przecież 
nad czwartym pod względem 
wielkości zbiornikiem w woje-
wództwie śląskim i stąd ilość 
interwencji stale rośnie.

- W budynku jest wszystko 
to, co sobie zaplanowaliśmy, 
zanim jeszcze powstał – de-
klaruje Artur Marona. – Jest 
wystarczający na nasze po-
trzeby, optymalny. Reprezen-
tuje wysoki standard. Drugie-
go takiego nie ma w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim. Ale     
z drugiej strony nie było w 
powiecie oraz najbliższej oko-
licy straży, która parkowała-
by samochody w byłej stajni 
przerobionej na garaż (siedzi-
ba OSP przy ul. Imielińskiej 
znajdowała się w byłej stajni 
wybudowanej jeszcze w XIX 
wieku – dop. red.).

Mniej pożarów, więcej akcji
O budowie nowej strażnicy 

mówiło się w Imielinie już od 
co najmniej kilkunastu lat, ale 
prezes rozumie, że były pil-
niejsze społecznie potrzeby 
jak budowa przedszkola, ka-
nalizacji.

Co prawda w ostatnim czasie 
zmniejszyła się liczba pożarów, 
ale znacznie przybyło innych 
interwencji, z którymi strażacy 
muszą się zmierzyć. Są to koli-
zje i wypadki drogowe, zabez-
pieczanie interwencji Lotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego, 
podtopienia domostw, usuwa-
nia skutków silnych wiatrów 
i inne miejscowe zagrożenia. 
Nie zmieniło się natomiast jed-
no: ochotnicy spieszą „ludziom 
na ratunek”. (zz)  

  
Strażacy zapraszają na dzień 

otwarty do nowej remizy OSP w 
Imielinie przy ul. Drzymały 17a 
w niedzielę 7 lipca w godzinach 
13.00  - 17.00.

Projekt remizy został wykonany przez Mirosława Szyn-
dlara i Grzegorza Freitaga z firmy FS Projekt z Lędzin. 
Prace przy budowie rozpoczęto wiosną 2017 r. Budynek 
wykonały firmy: A1Projekt z Bytomia, DomiBau oraz FS In-
stalacje z Katowic kosztem prawie 3 mln zł pochodzących 
z budżetu Imielina. Powierzchnia użytkowa budynku to 
652 m2.
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PORADY PRAWNE

W lipcu z powodu przerwy wakacyjnej nie ma dużuru rad-
nych. Kolejny dyżur odbędzie się w sierpniu. (um)

DYŻUR RADNYCH

8 maja w ramach akcji związanej z bezpieczeństwem niechronionych 
uczestników ruchu drogowego (pieszych, rowerzystów oraz motorowe-
rzystów) bieruńscy policjanci ujawnili 8 wykroczeń. Wszystkie popeł-
nili kierujący pojazdami silnikowymi. Naruszyli oni przepisy o ruchu 
pieszych. 7 z nich zostało ukaranych mandatami, a 1 pouczony. Ponadto 
policjanci zatrzymali nietrzeźwego uczestnika ruchu drogowego.

11 maja na ul. Kruczej doszło do uszkodzenia ciała 57-letniego 
mężczyzny przez znanego mu 58-latka. (kpp)

Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta Imielin infor-
muje mieszkańców, którzy są podatnikami podatku od nieru-
chomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, że 15.05.2019r. 
upłynął ustawowy termin zapłaty podatku. W związku z tym 
przypomina się o uregulowaniu zaległości podatkowych.

W przypadku gdy podatek nie zostanie wpłacony do podatni-
ków będą przesłane pisemne upomnienia. (um)

Upłynął termin płatności podatków

W czerwcu w Imielinie 
przeprowadzone zostaną 

darmowe szkolenia z umiejętno-
ści cyfrowych przeznaczone dla 
mieszkańców, którzy ukończy-
li 25 lat. Do wyboru są tematy 
szkoleń:

1. „Rodzic w internecie”
Jesteś rodzicem i chcesz się 

dowiedzieć jako chronić swoje 
dziecko przed niebezpieczeń-
stwami w Internecie, jak bloko-
wać strony i mieć kontrolę nad 
oglądaną treścią? Skorzystaj!

2. „Mój biznes w sieci”
Jesteś lub będziesz przedsię-

biorcą i chcesz się dowiedzieć 
jak założyć firmę przez Internet, 
jak organizować sprawy urzędo-
we, a także jak szukać klientów? 
Skorzystaj!

3. „Moje finanse i transakcje 
w sieci”

A może chcesz się dowiedzieć 
jak zarządzać swoimi finansami 
przez Internet bez wychodzenia z 
domu? Skorzystaj!

„Kompetencje cyfrowe na co dzień”
Dowiedz się więcej – internet bez tajemnic dla wszystkich! 

4. „Działam w sieciach spo-
łecznościowych”

A może chcesz się dowiedzieć 
jak działać w sieciach społecz-
nościowych, transmitować wy-
darzenia i tworzyć popularne 
profile? Skorzystaj!

5. „Tworzę własną stronę inter-
netową (blog)”

Chcesz wiedzieć jak założyć     
i prowadzić własną stronę inter-
netową lub bloga, w dodatku bez 
żadnych opłat?  Skorzystaj!

6. „Rolnik w sieci”
Jesteś rolnikiem i chcesz wie-

dzieć jakie aplikacje, programy    
i udogodnienia istnieją w sieci 
dla rolników? Skorzystaj!

7. „Kultura w sieci”
Pasjonujesz się kulturą i chcesz 

wiedzieć jak uzyskać dostęp do 
zasobów muzeum na całym świe-
cie, jak docierać do informacji     
o ważnych wydarzeniach kultu-
ralnych? Skorzystaj! 

Tego wszystkiego i jeszcze 
więcej dowiesz się na szkoleniach 

organizowanych przez Urząd 
Miasta Imielin we współpracy z 
Fundacją Europejską „Pro Futuro 
Europae”. Każdy z uczestników 
może wybrać jedno szkolenie. 
Każde ze szkoleń trwa dwa dni 
- 12 godzin szkoleniowych i jest 
prowadzone na komputerach. 

W trakcie szkoleń dostępny jest 
catering. Uczestnicy otrzymają 
również certyfikaty uczestnictwa 
w zajęciach oraz upominki!

Szkolenia odbędą się w grupach 
12-osobowych. Terminy szkoleń 
będą dostosowywane do uczest-
ników i zebranych grup. Zareje-
strować się na szkolenie można: 
telefonicznie - 507 277 009, pod 
adresem email: imielin@profutu-
ro.org, pod linkiem: https://szkole-
nieimielin.evenea.pl/

Można również zapisać się      
w Urzędzie Miasta Imielin. Ser-
decznie zapraszamy do rejestra-
cji, ilość miejsc ograniczona.

Organizatorzy Programu 
Obywatel IT

22 maja Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił 
listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 
„Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospo-
darka niskoemisyjna”. Projekt „Efektywna energia – montaż ogniw 
fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin” 
nie uzyskał dofinansowania. Do udziału w konkursie zgłoszono 125 
projektów, z czego do dofinansowania wybrano zaledwie 4. 

W związku z tym realizacja projektu zostaje odłożona do momen-
tu otrzymania dofinansowania. Z harmonogramu konkursów Urzę-
du Marszałkowskiego wynika, że w grudniu 2019 roku planowany 
jest kolejny konkurs, w którym Imielin weźmie udział. 

O kolejnych etapach składania wniosku informacje będą na bieżą-
co zamieszczane na stronie internetowej UM Imielin. (um)

Burmistrz Imielina zawiadamia o wyłożeniu od 14 czerwca do 16 
lipca 2019 r. do publicznego wglądu projektów miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta dla dwóch obszarów: „Wioski 
Południe” i „Jamnice”. Plany wyłożone będą wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko w Urzędzie Miasta Imielin (ul. Imielińska 81, 
w sali nr 38) w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązania-
mi odbędzie się w Urzędzie Miasta Imielin (sala nr 11) 8 lipca 2019 r. 
o godz. 12:00 dla projektu planu „Wioski Południe” oraz o godz. 13:30 
dla projektu planu „Jamnice”. 

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiada-
jące osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu oraz 
do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na 
piśmie do Burmistrza Miasta Imielin do 30 lipca 2019 r. z podaniem 
imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jako przedstawione na piśmie 
uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzyn-
ki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Natomiast uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą 
być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 
ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełny tekst ogłoszeń 
znajduje się na stronie internetowej miasta (imielin.pl). (zz)

Montaż Ogniw Fotowoltaicznych

Projekty planów do wglądu 

Przedawnieniu podlega zasad-
niczo każde cywilnoprawne, 

materialne roszczenie majątko-
we, którego podstawą są przepisy 
prawa cywilnego oraz przepisy 
szczególne wynikające z odręb-
nych ustaw. Przedawnienie rosz-
czeń jest instytucją prawa cywil-
nego, którą można określić jako 
możliwość uchylenia się przez 
dłużnika od zaspokojenia rosz-
czenia po upływie określonego 
prawem terminu. 

Przedawnieniu podlegają wy-
łącznie roszczenia majątkowe - to 
znaczy takie, które mają wpływ 
na stan majątkowy wierzyciela. 
W tym miejscu należy zwrócić 
uwagę, że na gruncie stosunków 
wynikających z przepisów prawa 
pracy, przedawnieniu ulegają nie 
tylko roszczenia majątkowe, ale 
także roszczenia niemajątkowe. 
Powodem takiego stanu rzeczy 
jest fakt, że przedawnienie rosz-
czeń ma swoje bezpośrednie 
źródło w przepisach prawa pracy. 
Tym samym nie ma podstaw do 
sięgania w tym zakresie do prze-
pisów wynikających z Kodeksu 
cywilnego. 

Przedawnienie roszczeń re-
alizuje jedną z głównych zasad 
prawa cywilnego, iż ochrony są-
dowej należy udzielać tylko tym 
uprawnieniom majątkowym, 

które są lub mogą być efektywnie 
wykonywane. Bezczynność wie-
rzyciela, który nie ma obowiąz-
ku niezwłocznego dochodzenia 
roszczenia, może naruszać inte-
res dłużnika. Dłużnik nie powi-
nien pozostawać bezterminowo 
w niepewności, co do swojej sy-
tuacji prawnej. 

Instytucja przedawnienia rosz-
czeń z jednej strony zapewnia 
ochronę dłużnikowi, a z drugiej 
strony motywuje wierzyciela do 
działania. Dzieje się tak dlatego, 
ponieważ co do zasady przedaw-
nienie jest okolicznością obciąża-
jącą uprawnionego wierzyciela, 
gdyż świadczy o tym, że niedo-
statecznie zadbał o własne inte-
resy. 

Przedawnienie w całości lub 
części roszczenia nie powoduje 
jego automatycznego wygaśnię-
cia. Przedawnione roszczenie 
może być nadal dochodzone 
przez wierzyciela przed sądem. 
Dłużnik może jednak uchylić się 
od zaspokojenia takiego roszcze-
nia, jeśli podejmie w tym zakre-
sie właściwe kroki prawne. 

Dłużnik powinien w trakcie 
postępowania przed sądem zło-
żyć stanowcze oświadczenie, w 
którym wskaże, że dochodzone 
przez wierzyciela roszczenie jest 
w całości lub w części przedaw-

nione ze względu na upływ okre-
ślonego w ustawie terminu. To 
bardzo ważne, gdyż wierzyciel 
nie jest w żaden sposób ograni-
czony w dochodzeniu swojego 
roszczenia na drodze sądowej tak 
długo, jak dłużnik nie podniesie 
zarzutu przedawnienia. 

Wyjątkowo, aczkolwiek zda-
rzają się takie przypadki, że sąd 
może uznać podniesienie zarzutu 
przedawnienia przez dłużnika 
za niedopuszczalne i stanowią-
ce nadużycie prawa. Sąd może 
dojść do takiego wniosku, jeśli 
takie działanie dłużnika byłoby 
sprzeczne z zasadami współży-
cia społecznego lub ze społecz-
no-gospodarczym przeznacze-
niem prawa. Sądy uzasadniają 
wystąpienie nadużycia zarzutu 
przedawnienia nieznacznym 
opóźnieniem wierzyciela w do-
chodzeniu roszczenia lub też 
wyjątkowością roszczeń (np. 
związanych z wypadkiem przy 
pracy). Ocena tego, czy zarzut 
przedawnienia stanowi naduży-
cie prawa wymaga uwzględnie-
nia okoliczności konkretnego 
wypadku. Musi uwzględniać 
charakter roszczenia, sytuację 
stron, przyczyny opóźnienia       
w dochodzeniu roszczenia i cza-
su jego trwania. 

Dariusz Orzeł, radca prawny

Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych
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Przewodniczący Rady Tadeusz Hericht pogratulował burmistrzowi 
Janowi Chwiędaczowi uzyskania wotum zaufania i absolutorium. 

Uchwałą Zgromadzenia 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii gmina Imielin uzy-
skała 1,2 mln zł dofinansowania 
na „Budowę ścieżki rowerowej 
wraz z elementami drogi ul. Ko-
lejowej w Imielinie”. 

Inwestycja będzie realizowa-
na w 2019 roku. Według koszto-
rysu inwestycja ta warta jest ok. 

Urząd Miasta Imielin infor-
muje, że rozpoczęła się 

modernizacja oświetlenia dro-
gowego polegająca na wymia-
nie lamp oświetlenia ulicznego 
na energooszczędne typu LED. 
Jest to inwestycja prowadzona 
przez właściciela sieci energe-
tycznej (firmę Tauron Dystry-
bucja Serwis). Modernizacja 
oświetlenia drogowego ma na 
celu zmniejszenie zapotrzebo-
wania na energię elektryczną 
przy zachowaniu odpowied-
niego oświetlenia drogi (za za-
chowaniem obowiązujących 
norm). 

Modernizacja polega na wy-
mianie wszystkich starych opraw 

sodowych na oprawy ze źródłem 
światła LED. Zakłada się dodat-
kowo zwiększenie ilości punktów 
świetlnych przez zamontowanie 
opraw na prawie każdym słupie. 
Modernizacja oraz rozbudowa 
oświetlenia drogowego w Imie-
linie przyniesie korzyści, które 
będą polegały na zmniejszeniu 
zużycia energii elektrycznej o ok. 
57%, a co za tym idzie obniżeniu 
kosztów utrzymania oświetlenia. 
Przewiduje się oszczędności, 
które szacowane są na ok. 200 
tys. zł rocznie. Dzięki temu w 
ciągu 7 lat sfinansowana zostanie 
wymiana lamp. Po tym okresie 
miasto będzie płacić za energię 
elektryczną o połowę mniej niż 

26 maja w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego w Imielinie 
wzięło udział 3481 osób na 7024, 
co oznacza frekwencję 49,56%. 
Była ona wyższa niż średnia          
w powiecie (47,57%), wojewódz-
twie (45,86%) i kraju (45,68%). 
Głosować można było po raz 
pierwszy aż w 5 lokalach wybor-
czych. Dwa z nich znajdowały się 
w bibliotece, dwa w urzędzie mia-
sta i jeden (to tegoroczna nowość) 
w domu opieki dla seniorów. 

Najwyższe poparcie uzyskał 
komitet Prawo i Sprawiedliwość 
(49,8%), na drugim miejscu zna-
lazła się Koalicja Europejska 
(34,4%), na trzecim Kukiz’15 
(4,7%). Kolejne komitety uzyska-
ły poparcie: Wiosna 4,3% wy-
borców, Konfederacja 4,2%, Fair 
Play 1,4% Lewica Razem 1,2%. 
Co ciekawe we wszystkich okrę-
gach w Imielinie zdecydowanie 

zwyciężył PiS poza domem opie-
ki, gdzie na Koalicję oddano 13 
głosów, a na PiS 6. 

W powiecie również PiS miał 
najwyższy wynik (57,8%), ale 
w Imielinie było on najniższy             
i w jako jedynej gminie nie prze-
kroczył 50%. Najwięcej głosów 
w Imielinie z tej partii uzyskali: 
Jadwiga Wiśniewska – 676, Iza-
bela Kloc – 640 i Grzegorz Tobi-
szowski -173.

Koalicja Europejska znalazła 
w Imielinie poparcie 34,4% wy-
borców i był to z kolei jej najwyż-
szy wynik w powiecie. Najwięcej 
głosów z tego komitetu uzyskali: 
Jerzy Buzek – 804, Marek Plura 
- 156 i Jan Olbrycht – 114. 

Liderem listy Kukiz’15 był 
Grzegorz Długi, ktory zdobył 77 
głosów, Wiosny Łukasz Kohut 
– 68, a Konfederacji Jacek Wilk 
– 75. (zz)

Na sesji Rady Miasta Imielin, 
która odbyła się 29 maja 

radni jednogłośnie udzielili wo-
tum zaufania oraz absolutorium 
burmistrzowi Janowi Chwięda-
czowi za rok 2018. 

Wotum zaufania poprzedziło 
przedstawienie po raz pierwszy 
(zgodnie z nowymi przepisami) 
„Raportu o stanie miasta” za rok 
2018. Obszerny dokument (omó-
wimy go w następnym wydaniu 
„Kuriera”) zawiera podsumo-
wanie tego, czego samorząd 
dokonał w minionym roku. Po 
krótkiej dyskusji radni 15 głosa-
mi „za” udzielili burmistrzowi 
wotum zaufania. 

Uchwała absolutoryjna jest 
jedną z dwóch najważniejszych, 
które w ciągu roku podejmuje 
rada miasta. Głosowanie po-
przedziło przyjęcie sprawozda-
nia z realizacji budżetu oraz 
informacji o stanie mienia ko-
munalnego, a także pozytywna 
opinia Regionalnej Izby Obra-
chunkowej (RIO) w Katowicach 
o sprawozdaniu z budżetu. 

Zanim przystąpiono do głoso-
wania nad absolutorium przyjęto 
sprawozdanie Komisji Rewizyj-
nej, które odczytała jej przewod-
nicząca Maria Biskupska. Do-
tyczyło ono przebiegu kontroli 
działalności burmistrza za rok 
2018. Zakończyło się wnioskiem 
o udzielenie absolutorium. Swo-
ją opinię o wniosku wyraziła 
również RIO. Następnie odbyło 
się głosowanie nad absoluto-
rium, 15 radnych udzieliło swe-
go poparcia burmistrzowi. 

Urząd Miasta Imielin infor-
muje, że od maja na terenie 
cmentarza parafialnego wpro-
wadzona została selektywna 
zbiórka odpadów, w związku 
z tym postawione zostały dwa 

Śląska Izba Rolnicza infor-
muje, że 28 lipca 2019 r. odbędą 
się wybory do walnego zgroma-
dzenia Śląskiej Izby Rolniczej.         
W naszym mieście wybierać bę-
dziemy jednego członka do rady 
powiatowej izby rolniczej.

Kandydaci mogą zgłaszać się 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 5 lipca 2019 r. na adres: 
Śląska Izba Rolnicza, 40-159 
Katowice, ul. Jesionowa 9A. 
Wszystkie wzory dokumentów 
wyborczych znajdują się na stro-

Absolutorium i wotum zaufania

- Wszyscy pracujący w urzę-
dzie – od burmistrza do referen-
ta – wykonują budżet i wszyscy 
są za niego odpowiedzialni 
– powiedział po głosowaniu 
burmistrz Jan Chwiędacz.    
– W przepisach mówi się, że 
mamy pracować oszczędnie                     
i gospodarnie, ale ja chciałbym 
podkreślić również legalność 
naszych działań. Wymaga ona 
poznania i stosowania wielu 
przepisów i to nam się udaje 
– dodał burmistrz. (zz) 

Wyniki wyborów 

nie internetowej Śląskiej Izby 
Rolniczej pod adresem: www.sir-
katowice.pl w zakładce „wybory 
do izb rolniczych”.

Spis członków izby rolniczej 
uprawnionych do głosowania zo-
stanie udostępniony do wglądu w 
siedzibie Urzędu Miasta Imielin, 
ul. Imielińska 81, pok. 31, p. II naj-
później w 14 dniu przed dniem 
wyborów. Każdy rolnik może 
sprawdzić, czy został w nim 
ujęty i wnieść w tej sprawie za-
żalenie. (um)

Wybory do Śląskiej Izby Rolniczej

co zmniejszy koszty wywozu 
tych odpadów i przyczyni się 
do poprawy estetyki i porząd-
ku na cmentarzu.

Zwracamy szczególną uwa-
gę na segregowanie tworzyw 

obecnie. Oprócz korzyści finan-
sowych ogromne znaczenie mają 
również te związane ze zmniej-
szeniem emisji szkodliwych 
substancji do atmosfery, a w tym 
CO2. Przewiduje się ogranicze-
nie emisji o 482,2 tony na rok. 

Z modernizacji oświetlenia 
ulicznego płyną również ko-
rzyści niematerialne: jest to 
zwiększenie bezpieczeństwa 
na drogach i poczucia bezpie-
czeństwa wśród mieszkańców 
oraz polepszenie ogólnego 
wizerunku poprzez zastosowa-
nie jednorodnych, sprawnych 
technicznie, estetycznych i no-
woczesnych opraw oświetlenia 
ulicznego. (um)

3 mln zł, jednak o ostatecznej 
kwocie rozstrzygnie przetarg.

Tegoroczne dofinansowanie 
nie jest pierwszym uzyskanym 
z Metropolitalnego Funduszu 
Solidarności. W ubiegłym roku 
miasto otrzymało dotację 1,4 mln 
zł na budowę Zintegrowanego 
Centrum Przesiadkowego przy 
ul. Dunikowskiego. (um)

W 2019 roku odbędą się wy-
bory ławników sądowych na 
kadencję 2020-2023, w związ-
ku z tym Prezes Sądu Okręgo-
wego w Katowicach poinfor-
mował Radę Miasta Imielin     
o liczbie ławników, jaka winna 
być wybrana z Imielina:

I. Do Sądu Okręgowego       
w Katowicach 4 ławników,          
w tym:

- 3 ławników do orzekania  
w sprawach karnych,

- 1 ławnik do orzekania         
w sprawach rodzinnych;

II. Do Sądu Rejonowego w My-
słowicach 2 ławników do orzeka-
nia w sprawach rodzinnych.

Rada Miasta wybierze ław-
ników do końca października 
2019 r. Pełny tekst ogłoszenia na 
stronie www.imielin.pl. (um)

Zgłoszenia na ławników

Dofinansowanie z Metropolii 

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego

Przypomnienie o zbiórce odpadów na cmentarzu
sztucznych w pojemnikach.     
Nie wyrzucamy wkładów z nie-
wypaloną parafiną do pojemni-
ków na plastiki, tylko do odpa-
dów zmieszanych czyli zielonych 
dużych kontenerów. (um)

dodatkowe pojemniki: 
jeden żółty na plastiki, 
drugi zielony na szkło.

Wszyscy odwiedza-
jący nasz cmentarz pro-
szeni są o segregowanie 
odpadów zgodnie z opi-
sami na pojemnikach, 
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Zapłonęło ognisko 

Dawnej tradycji stało się zadość. W drugi dzień Zielonych Świą-
tek (10 czerwca) na Kopcu Wolności zapłonęła sobótka. Zanim bur-
mistrz Jan Chwiędacz i przewodniczący rady Tadeusz Hericht roz-
palili ogień, występowały dzieci i dorośli - uczniowie imielińskich 
szkół oraz miejscowa orkiestra dęta. Na finał licznie przybyłych 
mieszkańców bawiło trio Piotra Szefera. Dopisała piękna pogoda.

Koło wędkarskie w Imielinie 
ma już swoją wieloletnią 

tradycję: co roku z okazji Dnia 
Dziecka zaprasza najmłodszych 
nad staw Michalik na wspólne 
wędkowanie. W tym roku ponad 
200 dzieci stawiło się 1 czerwca, 
by zamoczyć kije, powalczyć o 
puchary i wyjść z nagrodami. Był 
to piękny  (organizacyjnie i pogo-

Przez kilka dni w ramach ak-
cji „Cała Polska czyta dzie-

ciom” znani sportowcy spotyka-
li się w imielińskiej bibliotece z 
dziećmi, by czytać im książki i 
opowiadać o zaletach sportu dla 
życia i zdrowia. 

Jednym z czytających w tej 
akcji był Stanisław Kokot - 
znany kulturysta, pochodzący          
z Mysłowic–Brzezinki. Jest ab-
solwentem AWF w Katowicach, 
trenerem II klasy lekkiej atlety-
ki, instruktorem takich dyscy-
plin jak kulturystyka i sporty 
siłowe, fitness, nowoczesne 
formy gimnastyki, a także pły-
wanie, sędzią PZLA, Przed laty 
był medalistą mistrzostw Pol-
ski   w lekkiej atletyce, a obec-
nie jest wielkim miłośnikiem 
kulturystyki i dziedzin z tym 
związanych. Na co dzień pracu-
je jako trener osobisty, a także 
prowadzi kursy dla przyszłych 
instruktorów sportów siłowych. 
W kwietniu tego roku został mi-
strzem Polski w kulturystyce.

Sportowiec czytał książkę pt. 
„Dlaczego warto ćwiczyć” An-

Tradycyjny już festyn na far-
skich ogrodach poświęcony 

był głównie dzieciom, odbył się 
bowiem 2 czerwca i po raz pierw-
szy połączony został ze świętowa-
niem Dnia Dziecka.

Atrakcje i zabawy przyciąg-
nęły sporo dzieci, od tych naj-
mniejszych do nieco większych. 
Przygotowano dla nich kramik     
z wierszami, zabawy, konkursy,      
a także dmuchańce, huśtawki, ba-
lony i wiele ciekawostek.

Jak co roku celem tej plene-
rowej imprezy jest pomoc w or-
ganizacji półkolonii dla dzieci z 
mniej zamożnych rodzin, w trak-
cie zabawy rozprowadzane były 

cegiełki w zamian za nagrody. 
- Przygotowano ich rekordową 
ilość – powiedział  proboszcz, ks. 
Eugeniusz Mura -  w tym roku 
było ich aż 2700.

Sprzedawane były też jak co 
roku przepyszne, ciasta, kiełbaski 
i inne smakołyki. Festyn na far-
skich ogrodach to każdego roku 
dobra zabawa i dużo świetnej mu-
zyki, którą zapewnił najpierw ro-
dzimy zespół parafialny Faradajs, 
a potem goście z Katowic – zespół 
dziecięcy Słoneczni, który świet-
nie wszystkich zabawił… do pew-
nego momentu. Słoneczni zaczęli 
z pięknym słońcem, ale zakończy-
li z nadejściem burzy z ulewnym 

Farskie ogrody w słońcu i deszczu 

deszczem. Wraz z deszczem przy-
szło też zimno, które nieco spusto-
szyło farskie ogrody, a uczestnicy 
festynu musieli schronić się do 
kościoła. W związku z tym wy-
stęp Grzegorza Poloczka trzeba 
było przenieść na inny termin. 

Jak co roku ci, którzy kupili 
losy, czekali na finał czyli na lo-
sowanie nagród. Na zakończe-
nie proboszcz ks. E. Mura po-
dziękował wszystkim za udział                   
w festynie, za wsparcie finan-
sowe, a młodzieży i członkom 
stowarzyszeń kościelnych oraz 
Urzędowi Miasta i Miejskiemu 
Centrum Kultury za pomoc przy 
organizacji imprezy. (da)

dowo) wędkarski Dzień Dziecka.
Każdy uczestnik imprezy 

otrzymał słodycze, lody oraz na-
poje. Puchary w kategorii młod-
szej i starszej wręczali: prezes 
koła Jan Jurecki i burmistrz Jan 
Chwiędacz.

W kategorii młodszej (4-8 lat) 
najlepszymi okazali się: Lena 
Buchta, Lena Nyga, Antoni-

na Hermyt, Julia Twaróg, Lena 
Rzepka, Aleksander Żogała, 
Jerzy Świątek, Kacper Blum-
kowski, Hubert Stolorz i Robert 
Stolorz. W kategorii starszej (9-14 
lat): Paulina Makosz, Oliwia Wi-
cek, Zuzanna Stanke–Bogucka, 
Zuzanna Palka, Julia Hermyt, 
Maciej Jargosz, Kamil Trocer, 
Gabriel Nyga, Erik Wielgosz i 
Aleksandra Szyja. (da)

Dziecięce połowy na Michaliku

geli Royston podczas spotkania              
z grupą przedszkolaków z „zerów-
ki”. Dzieci słuchały, ale miały też 
sporo pytań dotyczących sportu 
uprawianego przez Stanisława 
Kokota. Mówił o tym, że sport jest 
ważny dla zdrowia i że warto ćwi-
czyć wszelakie sporty, czy to kul-
turystykę czy bieganie, czy jazdę 
na rowerze. Nawet można skakać 
na trampolinie, na skakance, którą 
dzieci bardzo lubią. - Każde ćwi-
czenie sportowe wzmacnia serce, 
płuca, daje siłę - tłumaczył ma-
luchom sportowiec. Elementem 
aktywności sportowej są m.in. 
zdrowe kości, żeby je mieć nale-
ży też zdrowo się odżywiać, jeść 
dużo warzyw, pić mleko co daje 
wapń dla kości.

Na zakończenie dzieci obej-
rzały puchar, który przywiózł              
ze sobą, by pokazać, że pracą, 
cierpliwością i wysiłkiem można 
wiele zdobyć i zostać – tak jak on 
– mistrzem Polski. Dzieci spotka-
ły się również z Tomaszem Szwe-
do, promującym parabadmintona 
oraz siatkarkami Anną Garus        
i Moniką Strzelecką. (da)

Sportowcy czytali dzieciom

Szczegóły na plakatch MCK 
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Grób Pawła Jochemczyka na Węgrzech. 

W majowym wydaniu 
„Kuriera” zamieś-

ciliśmy listę blisko dwustu 
mieszkańców Imielina, któ-
rzy zginęli podczas II wojny 
światowej, z prośbą o spraw-
dzenie poprawności zapisu 
nazwiska, imienia oraz dat 
urodzin i śmierci. Artykuł 
wzbudził duże zaintereso-
wanie. 

- Odebrałam ponad trzy-
dzieści telefonów w sprawie 
osób, które zginęły w czasie 
II wojny światowej. Do tej 
pory udało się do tej listy 
dopisać 11 nowych nazwisk. 
Ponadto bliscy zmarłych 
zgłaszali błędy w pisowni 
nazwisk lub uzupełniali da-
ne o dacie i miejscu śmierci 
– relacjonuje nam Bernadeta 
Ficek, inicjatorka akcji i bu-

tylko w nielicznych przypadkach 
rodzina wie, gdzie pogrzebani są 
ich bliscy, a jedynie niektórzy 
mieli możliwość odwiedzić tak-
że ich miejsca spoczynku, które 
znajdują się w wielu miejscach 
na świecie. Są też i tacy, którzy         
w ogóle nie mają grobu. 

Jedną z ofiar wojny był Paweł 
Jochemczyk, który w wieku 20 

lat zginał na Węgrzech. Jego 
grób w mieście Györ od-
wiedziła siostra Otylia wraz        
z mężem i synem. Często za-
pala tam znicz pochodząca z 
Imielina Maria Wadas-Sabo. 
To tylko jeden z przykładów 
pamięci o zmarłych. Sze-
reg osób zapala znicze pod 
krzyżem na imielińskim 
cmentarzu. 

Przypominamy, że uwa-
gi do listy ofiar II wojny 
światowej można zgłaszać 
do Bernadety Ficek (tel. 
32 225 61 76) tylko do 20 
czerwca br. (zz)

Uzupełnienie do listy 
zmarłych w czasie II wojny 
opublikowanej w poprzed-
nim wydaniu „Kuriera”:
Kłyk Paweł *1913 +1944

26 maja proboszcz ks. Eu-
geniusz Mura odprawił mszę 
św. w intencji solenizantów 
i zmarłych z rocznika 1934. 
Dar lat trzeba przyjmować                
z godnością, toteż za lata które 
przeżyli w ten sposób podzię-
kowali Bogu 

85-latkowie obchodzili 
wspólnie swoje urodziny w 
kościele pw. Matki Boskiej 
Szkaplerznej. Na mszę urodzi-
nową przybyło ich 21. Cieszyli 
się z tego spotkania, bo byli i 
tacy, którzy przyjechali rów-

nież spoza Imielina, gdyż stąd 
się wywodzą.

85 urodziny świętowali: Nor-
bert Lodek, Henryk Skóra, Leon 
Turczyński, Paweł Bochenek, 
Józef Borys, Bernard Świerzy, 
Tadeusz Makowski, Franciszek 
Nowak, Halina Boba, Elżbieta 
Thorz, Maria Stodolska, Ge-
nowefa Skoczykłoda, Jadwiga 
Woźniczek, Helena Kulczyk, 
Aniela Molińska, Maria Galusek, 
Helena Kowal, Aniela Kwiat-
kowska, Otylia Cejba, Emanuel 
Lamik i Stanisław Żuber. (da) 

Uczniowie z pięciu szkół 
podstawowych powiatu 

bieruńsko-lędzińskiego wzięli 
udział w IV Powiatowym Kon-
kursie Matematycznym. Wal-
czyli w kategoriach  od I do VI 
klasy, o tytuł mistrza matema-
tyki. Organizatorami konkursu 
byli MCK - Biblioteka Miejska 
oraz Szkoła Podstawowa nr 2     
w Imielinie, a nad organizacją 
czuwała z ramienia szkoły Ma-
ria Stolecka.

W jednej z kościelnych pieśni 
słyszymy słowa: „Gdy grom się 
zbliża, pospiesz do krzyża...”  
W trzy majowe dni obchodzone 
są w Kościele Katolickim tzw. 
Dni Krzyżowe. Wierni modlą 
się przy  krzyżach w swoich 
parafiach o urodzaje i zacho-
wanie od klęsk żywiołowych. 
W Imielinie wierni spotykali 
się po wieczornej mszy przy 
trzech krzyżach. W pierwszym 
dniu na ulicy Grzybowej, gdzie 
został poświęcony nowo odno-
wiony krzyż, w drugim na Sar-
ganach niedaleko Kopca Wol-
ności. W tym miejscu pocho-
wani zostali radzieccy jeńcy 
wojenni, żołnierze niemieccy 
oraz zmarli z 1847 roku na cho-
lerę mieszkańcy Imielina. W 
1872 roku gmina postawiła na 

Muzeum Śląskie w Kato-
wicach zwiedziły dzieci 

z sześciu najstarszych przed-
szkolnych grup. Przewodnikiem 
była Ewa Szymańska-Sułkow-
ska, mama Alicji. Jako architekt 
z zawodu wyjaśniała, co to jest 
projekt, makieta terenu, przekrój 
budynku i pomagała przedszkola-
kom zrozumieć to, co oglądali.

Zwiedzanie rozpoczęły od 
szybu Warszawa oraz obserwacji 
starych budynków. Już od progu 
mogli poczuć się jak w kopalni 
– widząc górników wchodzą-
cych do pracy i kopalnianą szat-
nię. Podobnie „wizyta w hucie” 
– zainteresowały odgłosy huty i 
wypływający z pieca strumień 
gorącego żelaza. Dawne wnętrza 

Dostojni  85-latkowiePamięci ofiar II wojny 

Kłyk Stanisław *1918 +1942
Kuczowicz Karol 1896 +1945 
Lubina Jan *1925 ----
Macek Emil *1890 +1945 
Mikunda Emanuel *1921 +1944
Nowak Jan *1919 +1942
Pilot Paweł *1923 +1942
Szyja Robert *1912 +1942
Turczynski Józef *1923 ----
Wandzik Franciszek *1914 +1942

dowy pomnika upamiętniającego 
poległych, który jeszcze w tym 
roku ma stanąć na imielińskim 
cmentarzu. 

– Trudno się dziwić temu za-
interesowaniu – dodaje B. Ficek 
- bowiem prawie każda rodzina 
straciła kogoś na tej wojnie. To 
była wielka tragedia, o której kie-
dyś trzeba było milczeć. Dlatego 

domów i pomieszczenia wyposa-
żone w stare sprzęty uzupełniały 
bardzo realistyczne ruchome 
obrazy pokazujące niegdysiejsze 
życie Ślązaków.

Dzieci dowiedziały się rów-
nież, co kryje nasza ziemia i w ja-
ki sposób ludzie wydobywali jej 
skarby. Obejrzeli więc próbki so-
li, węgla, żelaza, miedzi, ołowiu, 
cyny, srebra i złota oraz dawne 
narzędzia pracy.

Były też trudne ekspozycje: 
czasy plebiscytów śląskich i opo-
wieść o tym, jak Polacy walczyli 
o polskość Śląska oraz wystawa 
poświęcona II wojnie światowej. 
Linia graniczna na podłodze mu-
zeum pozwoliła przedszkolakom 
doświadczyć tego, jak wyglądał 

Wyprawy w poszukiwaniu historii Śląska
niegdyś podzielony region. Na 
zakończenie dzieci miały okazję 
stworzyć wspaniałe drewniane 
budowle w przeznaczonej do tego 
przestrzeni.

Skansen w Chorzowie również 
odwiedziło 6 grup. Dzieci młodsze 
wzięły udział w lekcji „Marysia i 
Janek zapraszają na wieś”, a star-
sze poznały pracę młyna. Obej-
rzały przy tym młyn przeniesiony 
niegdyś do skansenu z naszego 
miasta. Dawne obejścia, wnętrza 
domów, stara szkoła i kuźnia, to 
tylko niektóre z poznanych przy 
tej okazji miejsc. (kw)

tym leśnym cmentarzu krzyż. 
Natomiast w trzecim modlitwy 
odbyły się przy odnowionym 
przez Leszka Goczoła krzyżu 
na ulicy św. Brata Alberta (na 
zdjęciu). W tym dniu krzyż 
wraz z figurką Pana Jezusa zo-
stały poświęcone.  (da)

Modlili się przy krzyżach 

Klasy I 
I. Oliwier Kowalczyk z Lę-

dzin, II. Łukasz Kupczyk z Lę-
dzin, III. Jacek Witman z Imie-
lina.

Klasy II 
I. Julia Drabek z Lędzin, II. 

Gabriel Rodzyn z Imielina, III. 
Tomasz Dyka z Lędzin.

Klasy III 
I. Patryk Kamecki z Lędzin, 

II. Krystian Fidler z Chełmu Śl., 
III. Urszula Gmyrek z Imielina.

Klasy IV 
I. Stanisław Stapel z Imielina, 

II. Jan Marszałek z Imielina, III. 
Olga Kostyra z Chełmu Śl. 

Klasy V 
I. Adam Szuła z Imielina, II. 

Grzegorz Jeleń z Chełmu Śl., 
III. Klaudia Dominas z Lędzin.

Klasy VI 
I. Natalia Weidemann z Imie-

lina, II. Kamil Makosz z Lędzin, 
III. Adam Koziołek z Chełmu 
Śl. (da)

Powiatowi mistrzowie matematyki
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Mój portret u mistrza - to 
tytuł dziecięcej wystawy 

prac plastycznych, którą otwar-
to w „Sokolni” 30 maja. Był 
to wernisaż pokonkursowy, w 
konkursie plastycznym wzięły 
udział dzieci z powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego.

Wystawę rozpoczął pokaz 
mody w wykonaniu uczennic. 
Był to także pokaz żywych 
obrazów – każda z dziewczyn 
prezentowała torebkę – obraz. 
Na powiatowy konkurs wpły-
nęło 150 prac, w których dzieci 
i młodzież inspirowane portre-
tami znanych artystów wyko-

W maju w Przedszkolu Miej-
skim w Imielinie odbyły 

się trzy konkursy, w których wzię-
ły udział przedszkolaki z powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego.

Laureatami konkursu recyta-
torskiego poezji patriotycznej pt. 
„Co to jest Polska….?” zostali: 
1. Antoni Grzyśka z Imielina,           
2. Julia Kuźnik z Bojszów, 3. Ali-
cja Sułkowska z Imielina. 

Laureaci konkursu pt. „Pro-
jekt zakładki do mojej ulubionej 
książki” to: 1. Maja Mysiorska      
z Chełmu Śl. oraz Natalia Mru-
czek z Bojszów, 2. Igor Buczek     
z Imielina i Oliwia Iwan z Lędzin, 
3. Kaja Komandera z Imielina. 

III konkurs piosenki angiel-
skiej „Let̀ s Sing A Song” wy-
łonił najlepszych, którymi byli: 
1. Hanna Szyndlar z Lędzin, 2. 
Karina Stolarz z Imielina i  Anna 
Szymaniak z Bierunia, 3. Błażej 
Liszka. W każdym z konkursów 

Wojciech Kania, Martyna 
Ryszka i Anna Kurek 

(na zdjęciu wraz z Mariuszem 
Gąsiorczykiem) ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Imielinie 
zostali laureatami (nagród nie 
przyznano) konkursu zorgani-
zowanego przez IPN. Była to 
VII edycja konkursu „Epizody 
z najnowszej historii Polski w 
komiksie”. Zakres historyczny 
pracy obejmował lata 1917-
1990. 

Nagroda za komiks o strajku po śląsku 

Konkurs polegał na wykona-
niu komiksu przedstawiającego 
epizod rozgrywający się na tle 
wydarzeń ważnych dla dzie-
jów polskiego społeczeństwa 
z udziałem realnego lub fik-
cyjnego bohatera. Uczniowie 
przedstawili historię strajku, 
który miał miejsce na KWK 
„Ziemowit” i KWK ..Piast” 
podczas stanu wojennego. 

Na konkurs wpłynęło 400 prac 
ocenianych w trzech kategoriach 

Innowacyjna wystawa uczniów „dwójki”
nały swój autoportret. Poziom 
konkursu był bardzo wysoki, 
przyznano aż 30 nagród i wy-
różnień. 

Konkurs był zwieńczeniem 
całorocznej pracy w ramach 
innowacji pedagogicznej. Or-
ganizatorami konkursu by-
ły Szkoła Podstawowa nr 2 i 
MCK w Imielinie.

„ArTysta” - to nazwa inno-
wacji realizowanej w Szkole 
Podstawowej nr 2, której celem 
było rozwijanie zainteresowań 
sztuką, kulturą oraz kształto-
wanie umiejętności artystycz-
nych uczniów. Zaplanowano 

szereg działań realizowanych w 
kółku plastycznym Manufaktu-
ra. Uczniowie poznawali nowe 
techniki wyrazu artystycznego, 
rozwijali wiedzę i umiejętności 
tworząc prace dla siebie i in-
nych, gdyż kolejnym ważnym 
celem innowacji było przekazy-
wanie prac na cele charytatyw-
ne. W innowację zaangażowani 
byli także rodzice uczniów SP2, 
którzy chętnie uczestniczyli w 
zajęciach otwartych i wspólnie 
z dziećmi tworzyli np. anioły na 
deskach. Autorkami innowacji 
były Katarzyna Cyroń i Adria-
na Penczek. (da)

wiekowych. Wśród laureatów      
w kategorii wiekowej 14-16 lat 
znaleźli się imielińscy gimnazja-
liści. Laureaci zostali zaproszeni 
31 maja po odbiór nagrody i dy-
plomu do Centrum Edukacyjne-
go im. J. Kurtyki w Warszawie. 

- Uczniowie chcieli zająć się 
stanem wojennym – relacjonuje 
Mariusz Gąsiorczyk, nauczy-
ciel historii i opiekun młodzie-
ży. – Zasugerowałem im, że w 
naszym powiecie w tym czasie 
działy się ciekawe rzeczy i dla-
tego wybrali strajk w kopalniach. 
Gdy natomiast zbierali materiały                      
i rozmawiając z uczestnikami 
tych wydarzeń, okazało się, że 
są to relacje wypowiadane po 
śląsku, stąd w komiksie też za-
stosowali gwarę. W ten sposób 
ta opowieść stała się autentyczna 
– dodaje nauczyciel.

Uczniowie nie tylko oparli 
się na rozmowach, sięgnęli do 
opracowań, pojechali również do 
kopalni „Wujek”, gdzie spotkali 
się z przywódcą strajku. Kilku-
miesięczna praca zakończyła się 
sukcesem i zdobyciem tytułu 
laureata. (zz)  

Trzy powiatowe 
przedszkolne konkursy

przyznano również wyróżnienia. 
Konkursy przygotowały na-

uczycielki: B. Kobyłczyk, M. Ja-
rzynka, N. Bednarek, B. Stolorz, 
A. Frączkiewicz, M. Ficek i R. 
Stolorz. Honorowym gościem by-
ła Anna Kubica, przewodnicząca 
Rady Powiatu. Konkurs piosenki 
angielskiej współorganizowała 
Monika Roszyk, właścicielka 
British School. Dzięki wymie-
nionym oraz Radzie Rodziców 
i wydawnictwu Mac-edukacja 
uczestnicy konkursów otrzymali 
wspaniałe nagrody. W jury goś-
cinnie udział wzięły Krystyna 
Paluch i Katarzyna Cyroń.

Renata Prus, dyrektorka 
Przedszkola Miejskiego w Imie-
linie, dziękuje nauczycielom         
i rodzicom z przedszkoli w na-
szym powiecie za zaangażowa-
nie w przygotowanie dzieci do 
konkursu i zaprasza do udziału 
w następnych edycjach. (rp)

CO NA „DNIACH IMIELINA”?
POParZeNI KaWą TrZy 
Pod tą oryginalną nazwą kryje się 7-osobowy zespół muzyków, 

który w 2005 roku stworzyli pracownicy Radia RMF FM i Radia Zet. 
Wydanie pierwszej płyty w 2011 roku zbiegło się ze spektakularnym 
sukcesem na „Festiwalu Top Trendy” w Sopocie. 

Teksty do wszystkich utworów pisze Rafał Bryndal, a muzy-
kę, określaną jako miks ska/rocka i miejskiego folku, komponują 
sami Poparzeni. Skład zespołu: Roman Osica, Krzysztof Zasada, 
Wojciech Jagielski, Mariusz Gierszewski, Piotrek Sławiński, Ma-
rian Hilla, Jacek Kret.

SylWIa GrZeSZcZaK 
To wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. Słynąca z nie-

zwykłego głosu oraz umiejętności gry na pianinie, których połą-
czenie z wielką gracją i niebywałą łatwością przekuwa w kolejne 
hity. Swoje pierwsze kroki na scenie stawiała już w wieku pię-
ciu lat. Zadebiutowała w programie „Od przedszkola do Opola”. 
2008 roku wydała swój debiutancki album „Ona i On”. Znajdują-
ce się na krążku utwory błyskawicznie podbiły serca publiczno-
ści, wspinając się na szczyty list przebojów.

W 2013 roku odebrała złotą płytę za album „Komponując sie-
bie”. Również trzy kolejne płyty pokryły się platyną. 

JerZy KrySZaK 
Pisze o sobie: „Urodziłem się tak jak wszyscy. Ten przypadek praw-

dopodobnie już się nie powtórzy. Pierwszy krok, pierwszy krzyk, 
pierwszy łyk, pierwszy kac, pierwsza miłość. Kraków i Szkoła i Teatr. 
Nazwiska piękne: Świderski, Wołłejko, Śląska, Janda... Scena kabare-
towa od stanu wojennego. Jakby na przekór sytuacji. Wolski, Zaorski, 
Wiśniewska, Kowalewski, Opania, Fedorowicz, Zykun, Tym. Rozba-
wiona publiczność, złachacona cenzura. Nasza radocha. Szopki, Pol-
skie Zoo. Jazdy i rozjazdy. I tak do dziś. W drodze…”

Frele
Trio Frele jest efektem spontanicznego żartu. Poznały się na stu-

diach. W lutym 2017 r. opublikowały na facebooku parodię utworu 
„Hello” Adele, z tekstem w gwarze śląskiej. Film w szybkim czasie 
przekroczył liczbę dwóch milionów odsłon, co skłoniło wokalistki 
do publikowania co parę miesięcy nowego coveru z parodystycznym 
tekstem w gwarze śląskiej  W 2017 roku wydały debiutancką płytę 
„Na Cydyjce”, zawierającą wszystkie zrealizowane przez nie opraco-
wania coverów w gwarze śląskiej. (zz)
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 Witamy we wspólnocie 
Dzieci ochrzczone 11 maja w imielińskim kościele

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

Krystian Dariusz Staszewski urodzony 17 marca 
syn Natalii i Kamila 
chrzestni: Tomasz Ferens i Isaura Chilińska 

Zuzanna Magdalena Tworek urodzona 3 kwietnia
córka Magdaleny i Łukasza 
chrzestni: Marek Frączkiewicz i Marta Szołtys 

Jakub Wojciech Włodarczyk urodzony 13 października 2018 r. 
syn Anny i Wojciecha 
chrzestni: Dominik Skoczylas i Dagmara Kamińska

Drużyna LKS Pogoń Imielin (z rocz-
nika 2006 i młodszych) wygrała IX 

edycję turnieju „Zagraj na Bukowej”, który 
odbył się 18 maja w Katowicach.  

Tego dnia do Katowic przyjechało 20 
drużyn, które rywalizowały w 4 grupach 
składających się po 5 drużyn. Do kolejnej 
fazy rozgrywek awansowały 2 najlepsze 
drużyny w grupie. Imielinianie zwycię-
żyli we wszystkich meczach grupowych i 
w fazie ćwierćfinałowej trafili  na druży-
nę z Bogucic, która zajęła drugie miejsce 
w swojej grupie. Pokonując ją, przystąpili 
do walki o miejsce w finale. Tym razem 
na swej drodze spotkali drużynę z Lędzin. 
- Po ekscytującym meczu wygraliśmy 2:0 
i zakwalifikowaliśmy się do finału, w któ-
rym czekała na nas drużyna z Mysłowic-
Piosek – relacjonował nam Łukasz Stęchły, 
trener młodych piłkarzy.

Finał rozegrany został na płycie głównej 
boiska w przerwie meczu ligowego GKS 
Katowice - Bytovia Bytów. Przed kilku-

tysięczną publicznością, która wspierała 
chłopaków do wzmożonego wysiłku. Lep-
si okazali się zawodnicy Pogoni, którzy 
strzelili przeciwnikom aż trzy bramki, nie 
tracąc żadnej. Celnymi trafieniami popisa-
li się: Patryk Szostak, Maksymilian Kro-
czek i Filip Róg.

- Finałowy turniej był poprzedzony 7 
treningami, które odbywały się na boisku 
w Imielinie. Frekwencja na treningach była 
zaskakująco wysoka, bowiem w większo-
ści z nich brało udział ponad 20 uczestni-
ków – powiedział nam trener.

Nagrodą główną ufundowaną przez or-
ganizatora turnieju był voucher do FlySpot 
oraz vouchery do pizzerii Domino’s w Ka-
towicach.

Skład drużyny: Wojciech Bęben (bram-
karz), Kacper Białoń (bramkarz), Maksy-
milian Kroczek (kapitan), Patryk Szostak, 
Filip Róg, Jakub Drzewiecki, Kamil Hapo-
niuk, Michał Hornik, Maciej Nalepa, Igor 
Rogowski. (zz) 

Imielin najlepszy na Bukowej 

Niemal sto zawodniczek w wieku od 5 
do 15 lat wzięło udział w V klubowym 

pucharze UKS Energia Imielin. - Nie jeste-
śmy w stanie zaprezentować wszystkich 
uczestniczek zajęć na zawodach, a wszyst-
kie chcą wystąpić, pokazać, czego się na-
uczyły – mówi Agnieszka Chmielewska, 
matka jednej z dziewcząt, zaangażowana 
w działalność UKS Energia Imielin. – Stąd 
pokazy, które podsumowują całoroczną 
działalność klubu, wręczamy wszystkim 
nagrody – medale, statuetki, które ufundo-
wało miasto – dodaje A. Chmielewska. – W 
zawodach w kraju i za granicą, które odbyły 
się w tym roku, nasze dziewczęta zdobyły 
57 złotych medali, 44 srebrne i 33 brązowe 
– poinformował zgromadzonych spiker. 

2 czerwca w imielińskiej hali widowisko-
wo-sportowej dziewczęta wystąpiły grupy 
rekreacyjne i wyczynowe, prezentując ukła-
dy indywidualne i zbiorowe. Piękny pokaz 
dała Oliwia Chmielewska, obecnie uczenni-
ca szkoły baletowej w Bytomiu. 

- Zajęcia gimnastyczne budują dobre na-
wyki - dziewczynki mają wyprostowaną 
postawę, poruszają się z gracją, a ćwicze-
nia nadają lekkość ich ruchom – mówi Ewa 
Szymańska-Sułkowska, matka Natalii i 
Alicji (7 i 9 lat).  – Chętnie na nie chodzą, 
nawet z zapałem. Młodsza miała wcześniej 

skoliozę, a teraz po wizycie u lekarza oka-
zało się, że jest wszystko w porządku. Nie 
zależy mi na tym, by odnosiły spektaku-
larne sukcesy, ale żeby zdrowo się rozwi-
jały, były zwinne, gibkie… – dodaje matka 
dziewczynek, przyglądając się pokazom. 

- To, co pokazałyście, jest wspaniałe, wi-
dzimy, że to, co jako radni robimy, ma sens; 
prosimy o więcej – zwrócił się do uczest-
ników zawodów Krzysztof Hajduczek, 
wiceprzewodniczący Rady Miasta Imielin. 
Radny dodał, że miasto dalej będzie wspie-
rać taką działalność oraz poszerzać infra-
strukturę sportową, która służy rekreacji i 
rozwojowi sportowych talentów. (zz)

Gimnastyczne podsumowanie 


