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Imielin, Chełm Śl., Miasteczko 
Śląskie, Pszów i Marklowice w 

roku 1995 odzyskały samodziel-
ność. Od tamtego czasu co roku 
włodarze z tych pięciu śląskich 
gmin spotykają się (za każdym 
razem w innej miejscowości), by 
podzielić się doświadczeniami i 
omówić problemy, które muszą 
rozwiązać w codziennej pracy. 
„Wielką Piątką” nazwał je Stani-
sław Jagoda, wójt Chełmu Śl. 

13 marca przyszła pora na 
Imielin, gdzie zjechali burmi-
strzowie, wójtowie, skarbnicy i 
sekretarze wspomnianych gmin. 
W sali sesyjnej Urzędu Mia-
sta powitał ich burmistrz Jan 
Chwiędacz, który przedstawił, 
czym żyje miasto i jakie proble-
my rozwiązuje. Należą do nich:

- budowa węzła przesiadkowe-
go w miejscu starego dworca kole-
jowego, na które Imielin pozyskał 
860 tys. zł z funduszy unijnych i 
1,4 mln zł z metropolii; 

- zakończenie przedostatnie-
go etapu budowy kanalizacji 
sanitarnej i rozpoczęcie ostat-
niego, który spowoduje, że w 
roku 2019 miasto powinno być 
skanalizowane w 99 proc.;

- dobre położenie komunika-
cyjne Imielina, które powoduje 
rozwój budownictwa mieszka-
niowego i sprzyja wzrostowi 
liczby mieszkańców, ale rodzi 

też problemy;
- brak miejsca w przedszkolu, 

mimo że 8 lat temu wybudowa-
no nowe, stąd decyzja o budo-
wie drugiego przedszkola wraz 
ze żłobkiem – w tym roku ma 
powstać jego projekt;

- żeby miasto nie było tylko 
sypialnią, powinno zapewniać 
mieszkańcom również usługi 
o wysokim standardzie: oświa-
towe, kulturalne, sportowo-re-
kreacyjne;  

- budowa hali sportowej przy-
czyniła się do wzrostu zaintere-

sowania zajęciami sportowymi, 
powstały trzy kluby sportowe;

- w tym roku zostanie oddana 
do użytku nowa sala sportowa 
przy szkole podstawowej – jesz-
cze jedno miejsce służące spor-
towi i rekreacji;

- kolejne tegoroczne zadanie 
to przebudowa rynku, dzięki 
czemu poszerzona zostanie 
przestrzeń publiczna w cen-
trum miasta, zyska ono nowe 
atrakcyjne i reprezentacyjne 
miejsce, a strażacy przeprowa-
dzą się do nowej strażnicy;

- wymiana starych kotłów 
centralnego ogrzewania w ce-
lu poprawy jakości powietrza 
(program realizowany w ciągu 
trzech lat). 

Po burmistrzu Imielina glos 
zabierali goście. Wójt Mar-
klowic jako gminy stojącej na 
węglu, mówił o problemach 
gmin górniczych związanych 
ze zwrotem kopalniom podatku 
od budowli pod ziemią, a także 
nowych przepisach dotyczących 
udzielania koncesji na wydoby-
cie węgla. 

Okazało się, że Marklowice 
mają również szeroki program 
wymiany pieców czyli ograni-
czenia niskiej emisji. Wójt był 
zaniepokojony małą liczbą firm, 
które zgłaszają się do przetar-
gów, co również obserwowane 
jest w innych samorządach. W 
Marklowicach będzie także bu-
dowana nowa remiza strażacka.   

Ograniczeniem niskiej emi-
sji zajmuje się również Pszów. 
Miasto rozbudowuje oczysz-
czalnię ścieków. Chełm Śl. tak 
jak Imielin ma problem z bra-
kiem miejsca w przedszkolu. A 
z kopalnią od 64 miesięcy wal-
czy w sądzie w sprawie budowy 

wałów przeciwpowodziowych 
na Przemszy. Miasteczko Śl., 
które leży na trasie do lotniska 
w Pyrzowicach nadzieje wią-
że z budową szybkiej kolei. Od 
włodarzy gminy można było 
się dowiedzieć, jak w pozytyw-
ny sposób można wykorzystać 
przemysł – w tym przypadku 
hutę cynku, która przez lata by-
ła trucicielem, a dziś jest firmą 
ekologiczną, w której nadwyż-
ki ciepła przekazywane są do 
ogrzewania osiedla mieszkanio-
wego. 

Na spotkaniu nie brakowało 
zatem wspólnych tematów. Go-
spodarze gmin wyrażali także 
zaniepokojenie organizacją i 
stanem prawnym przygotowań 
do wyborów samorządowych, 
które powinny odbyć się jesie-
nią. Po dyskusji goście obejrzeli 
halę widowiskowo-sportową 
oraz korty do squasha.    

Ze strony Imielina w spotka-
niu udział wzięli oprócz burmi-
strza, wiceburmistrz Krzysz-
tof Szluzy, Tomasz Lamik, 
przewodniczący Rady Miasta, 
wiceprzewodniczący Tadeusz 
Hericht, sekretarz Maria Ja-
nusz. (zz)

Spotkanie Wielkiej Piątki

Podczas spotkania w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Imielinie.

Goście mogli zobaczyć, jak są wykorzystywane nowe inwestycje sportowe miasta. 
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DYŻUR RADNYCH  

PORADY NOTARIUSZA

7 maja (poniedzialek) w sali nr 21 Urzędu Miasta w godz. 1600-
1700 dyżur pełnią: Jan Jurecki, Barbara Orzeł i Krzysztof Hochuł. 
(um)

Odwołanie darowizny z powodu 
niewdzięczności (2)
Zawiedzione oczekiwa-

nia darczyńcy co do nale-
żytego zajmowania się przez 
obdarowanego przedmiotem 
darowizny nie mogą uzasad-
niać odwołania darowizny na 
podstawie art. 898 § 1 kodek-
su cywilnego. W szczególno-
ści odmienny niż oczekiwany 
przez darczyńcę sposób go-
spodarowania przedmiotem 
darowizny nie uprawnia go do 
odwołania darowizny. Sąd Naj-
wyższy uznał, iż przeproszenie 
darczyńców, próby pojednania 
z darczyńcą, dążenie do unik-
nięcia rozpadu rodziny łagodzą 
ostrość surowej oceny zdrady 
małżeńskiej, której się on do-
puścił i nie pozwala na uznanie, 
że jego zachowanie stanowi 
wyraz rażącej niewdzięczno-
ści względem darczyńców. 
Nie mogą być uznane za rażą-
cą niewdzięczność przykrości 
i krzywdy czynione impulsyw-
nie, lecz mieszczące się w gra-
nicach zwykłych konfliktów 
życia codziennego także nie-
udzielanie przez obdarowanych 
pomocy darczyńcy w pracach 
rolnych nie stanowi rażącej 
niewdzięczności. Obdarowany 

nie ma obowiązku świadczenia 
pracy na rzecz darczyńcy.

Przebaczenie
Darowizna nie może być od-

wołana z powodu niewdzięcz-
ności, jeżeli darczyńca ob-
darowanemu przebaczył. Do 
skutecznego przebaczenia wy-
starczy działanie darczyńcy z 
dostatecznym rozeznaniem.

Zwrot przedmiotu 
darowizny

Zgodnie z brzmieniem art. 
898. § 2 zwrot przedmiotu od-
wołanej darowizny powinien 
nastąpić stosownie do przepi-
sów o bezpodstawnym wzbo-
gaceniu. Od chwili zdarzenia 
uzasadniającego odwołanie 
obdarowany ponosi odpowie-
dzialność na równi z bezpod-
stawnie wzbogaconym, który 
powinien się liczyć z obowiąz-
kiem zwrotu. Odwołanie daro-
wizny następuje przez oświad-
czenie złożone obdarowanemu 
na piśmie. Spadkobiercy dar-
czyńcy mogą odwołać darowi-
znę z powodu niewdzięczności 
tylko wtedy, gdy darczyńca w 
chwili śmierci był uprawniony 

do odwołania albo, gdy obda-
rowany umyślnie pozbawił 
darczyńcę życia lub umyśl-
nie wywołał rozstrój zdrowia, 
którego skutkiem była śmierć 
darczyńcy.

Odwołanie powoduje po-
wstanie po stronie obdarowa-
nego obowiązku zwrotu przed-
miotu darowizny. Odwołanie 
darowizny nie powoduje po-
wrotnego przejścia przedmio-
tu na własność darczyńcy. Do 
osiągnięcia tego skutku wy-
maganym jest złożenie przez 
obdarowanego oświadczenia 
w przepisanej formie, czyli w 
przypadku nieruchomości jej 
zwrot musi nastąpić w formie 
aktu notarialnego. W przypad-
ku zaś, gdy obdarowany unika 
obowiązku zwrotu przedmiotu 
darowizny, istnieje możliwość 
wytoczenia powództwa do są-
du o tzw. Zastępcze oświad-
czenie woli.

Darowizna nie może być 
odwołana po upływie roku od 
dnia, w którym uprawniony do 
odwołania dowiedział się o nie-
wdzięczności obdarowanego.

Paulina Siekańska
notariusz w Imielinie

Początek wiosny to okres, w 
którym wyraźnie wzrasta licz-

ba pożarów traw na łąkach i nie-
użytkach rolnych. Spowodowane 
jest to wypalaniem suchych traw 
i pozostałości roślinnych. Obszary 
zeszłorocznej wysuszonej roślin-
ności są doskonałym materiałem 
palnym, co w połączeniu z nieod-
powiedzialnością ludzi skutkuje 
gwałtownym wzrostem pożarów. 
Za większość pożarów traw odpo-
wiedzialny jest człowiek. Niestety, 
wśród wielu ludzi nadal panuje 
przekonanie, że spalenie suchej 
trawy użyźni w sposób natural-
ny glebę, co spowoduje szybszy 
i bujniejszy wzrost młodej trawy, 
a tym samym przyniesie korzyści 
ekonomiczne.

Pożary traw są niebezpieczne 
dla życia i zdrowia ludzi. Zagra-
żają lasom, domom i zabudowa-
niom gospodarczym, bezpowrot-
nie niszczą faunę i florę. Prędkość 
rozprzestrzeniania się pożaru mo-
że wynosić ponad 20 km/h. Szyb-

ki bieg to prawie 19 km/h - tak 
więc człowiek nie ma szans uciec 
przed ogniem. W rozprzestrze-
nianiu ognia pomaga także wiatr. 
W przypadku dużej prędkości 
wiatru i nagłej zmiany kierunku, 
pożary bardzo często wymykają 
się spod kontroli i przenoszą na 
pobliskie lasy oraz zabudowania. 
Niejednokrotnie w takich poża-
rach ludzie tracą dobytek całego 
życia. Występuje również bezpo-
średnie zagrożenie dla zdrowia i 
życia ludzi oraz zwierząt. Pożary 
łąk i lasów powodują ogromne 
straty materialne.

Pożary traw na nieużytkach, z 
uwagi na ich charakter i zazwy-
czaj duże rozmiary, angażują 
dużą liczbę strażaków i zasobów 
ratowniczych. 

Należy pamiętać, że:
- wypalanie traw jest zabronio-

ne na podstawie kodeksu wykro-
czeń, który przewiduje za to karę 
grzywny w wysokości nawet do 
5000 zł,

- jeśli wypalanie traw spowo-
duje pożar, w którym zagrożone 
zostanie mienie lub życie, można 
trafić do więzienia nawet na 10 
lat. (psp)

Wypalanie traw jest szkodliwe 
i niebezpieczne!

Serdecznie zapraszamy na cykl ciekawych spotkań,
w trakcie których dwie znamienite postacie śląskiej 

sceny kulturowej

Prof. Zbigniew Kadłubek 
i pisarz Alojzy Lysko

podejmą dyskusję na temat pojęcia śląskości 
w naszym regionie.

Nie zabraknie również akcentów dotyczących miasta 
Imielin oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Pierwsze takie spotkanie odbędzie się 
13 kwietnia (piątek) o godzinie 18.00 

w Bibliotece Miejskiej w Imielinie.
Wszystkich serdecznie zapraszam 

Henryk Komendera

Do 80 proc. kosztów kwali-
fikowanych, ale nie więcej niż 
8 tys. zł dotacji będzie można 
uzyskać przy wymianie starego 
pieca centralnego na nowy, któ-
ry spełnia normy kotła węglowe-
go 5 klasy lub kotła gazowego. 
Uchwałę w tej sprawie przyjęli 

radni na marcowej sesji Rady 
Miasta. Jest ona wyrazem rea-
lizacji „Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji dla miasta Imielin 
na lata 2017-2019”. W wyniku 
tego programu w tym roku wy-
mienionych zostanie w Imielinie 
120 kotłów starego typu. (zz)

Dotacja do pieców

4 marca strażacy gasili pożar w budynku jednorodzinnym na 
ul. Drzymały.

10 marca strażacy zostali wezwani do wypadku quadowca na 
ul. Wandy (przy przystani wędkarskiej).

12 marca na skrzyżowaniu ul. Sapety i Skalnej strażacy usu-
wali skutki wypadku samochodu osobowego i busa do przewozu 
osób niepełnosprawnych.

24 marca strażacy interweniowali po kolizji czterech samocho-
dów na ul. Imielińskiej. 

24 marca strażacy gasili trawę przy ul. Szaniawskiego. (osp)

15 marca podczas akcji „Pasy” policjanci kontrolowali obowiązek 
korzystania z pasów bezpieczeństwa. Zwracali także uwagę na to, 
czy dzieci przewożone są w prawidłowy sposób, czyli w fotelikach 
ochronnych. Ujawnili 22 przypadki naruszenia przepisu o obowiązku 
stosowania pasów bezpieczeństwa, z czego 21 to kierujący, a 1 pasa-
żer. W żadnym kontrolowanym pojeździe policjanci nie odnotowano 
nieprawidłowego przewożenia dzieci.

19 marca zgłoszono oszustwo internetowe: 16 lutego mieszka-
niec ul. Św. Brata Alberta za pośrednictwem portalu OLX zamie-
rzał zakupić telefon komórkowy marki Huawei, wpłacając 400 zł 
zaliczki na wskazane przez oferenta konto, jednak do dnia zgło-
szenia nie otrzymał towaru ani zwrotu pieniędzy.

27 marca policjanci prowadzili akcję związaną z bezpieczeń-
stwem niechronionych uczestników ruchu drogowego (NURD). 
W jej trakcie ujawnili 32 wykroczenia. Większość wykroczeń (17 
przypadków) popełnili kierujący pojazdami. W 9 przypadkach 
wykroczenia popełnili piesi, a w 6 rowerzyści. Osoby naruszające 
przepisy o ruchu pieszych zostały ukarane mandatami w 19 sytu-
acjach, a w 13 policjanci zastosowali pouczenia. (kpp)

Pani Mirosławie Strojny
Kierownikowi Referatu Edukacji, Zdrowia, Kultury 

i Sportu wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Męża Marka  

składają:

Przewodniczący Rady Miasta                Burmistrz Miasta
       wraz z radnymi                          wraz z pracownikami 
                Urzędu
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Okręgi wyborcze 

Na marcowej sesji Rady 
Miasta Imielin przyjęte zo-
stały przez radnych więk-
szością głosów dwa miejsco-
we plany zagospodarowania 
przestrzennego. Pierwszy 
dotyczy terenu w rejonie ulic 

Przychodnia lekarska Barba-
ry i Henryka Domańskich 

w styczniu br. wzbogaciła się o 
nowy, wysokiej klasy ultrasono-
graf marki Philips Epiq. Przy-
chodnia ta działa już od 20 lat, 
ale ostatnio dzięki temu urzą-
dzeniu poszerzyła możliwości i 
jakość swoich usług. 

- W 1998 roku założyliśmy 
NZOZ i jako pierwsi w powie-
cie i nieliczni w województwie 
podpisaliśmy umowę ze Ślą-
ską Regionalną Kasą Chorych, 
dzięki czemu mogliśmy prowa-
dzić nieodpłatną dla chorych 
działalność leczniczą, finanso-
waną w ramach środków pub-
licznych – mówi Henryk Do-
mański. - Udostępniliśmy diag-
nostykę i konsultacje specjali-
styczne dotychczas osiągalne 
głównie poza naszym terenem. 
W kolejnych latach uaktualnia-
liśmy i poszerzaliśmy ofertę 
usług – dodaje lekarz. 

Obecnie w ramach umów 
publicznych przychodnia 
przyjmuje chorych w zakresie 
podstawowej opieki zdrowot-

nej (POZ), specjalistycznej 
opieki zdrowotnej (ginekolog, 
neurolog, kardiolog, angiolog, 
endokrynolog, dermatolog), 
rehabilitacji leczniczej (le-
karz rehabilitacji, komplekso-
wa fizjoterapia i rehabilitacja 
kardiologiczna) oraz realizuje 
programy profilaktyczne (pro-
gram wczesnego rozpoznawa-
nia chorób płuc, szkoła rodze-
nia).

- Staramy się również po-
szerzać i unowocześniać moż-
liwości diagnostyczne. Nowy 
ultrasonograf nie tylko daje 
nową jakość obrazowania, 
ale również umożliwia wy-
konywanie badań w znacznie 
szerszym niż dotychczasowy 
zakresie, przy wykorzystaniu 
nowych technik diagnostyki 
ultrasonograficznej. Jest on 
wyposażony w liczne ponad-
standardowe aplikacje oparte 
- m.in o kolorowego dopplera 
tkankowego, obrazowanie wol-
nych przepływów, elastografię 
statyczną i dynamiczną oraz 
obrazowanie trójwymiarowe. 

Wysoką czułość i jakość obra-
zowania możemy osiągnąć 
poprzez matrycowe sondy o 
jednokierunkowym uszerego-
waniu kryształów, zapewniają-
ce spektrum diagnostyczne od 
1 MHz do 22 MHz – tak lekarz 
charakteryzuje możliwości ul-
trasonografu. Po zakończonym 
okresie testowania i potwier-
dzeniu możliwości  aparatu,  

udostępniliśmy go naszym pa-
cjentom.

Wykonywana obecnie w  
Pracowni Ultrasonografii i 
Echokardiografii diagnostyka 
ultrasonograficzna zabezpiecza 
potrzeby podstawowej i specja-
listycznej opieki zdrowotnej. 
Nowy sprzęt będzie pomocny w 
skuteczniejszym diagnozowa-
niu wczesnych stadiów schorzeń 

kardiologicznych (niewydol-
ność serca), w ocenie stopnia 
uszkodzeń wątroby, a również w 
ocenie zmian w sutku, węzłach 
chłonnych, gruczole tarczowym 
pod kątem ryzyka onkologicz-
nego. Aktualnie badania ultra-
sonograficzne wykonuje się me-
todą przezskórną lub endokawi-
tarną, a zakres obejmuje ocenę: 
węzłów chłonnych, ślinianek, 
tarczycy, przytarczyc, sutka, 
jąder, przepuklin, narządów ja-
my brzusznej i miednicy małej, 
płodu (możliwość badania 3D); 
kardiologiczną i naczyniową: 
echokardiografię spoczynkową 
i obciążeniową z możliwością 
oceny funkcji ścian komór (dop-
pler tkankowy); ocenę narządu 
ruchu: badania stawów.

- Udostępniając nowy aparat 
ultrasonograficzny mieszkań-
com naszej gminy liczymy na 
poprawę dostępności do wyso-
kiej jakości badań, szczególnie 
w zakresie  schorzeń układu ser-
cowo-naczyniowego i profilak-
tyki schorzeń onkologicznych 
– kończy H. Domański. (zz) 

Nowe możliwości diagnostyki USG

Na marcowej sesji Rady Miasta Imielin przyjęta została uchwała w sparwie numerów 
i granicach okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym w wyborach do Rady Miasta Imielin. Wybory te prawdopodobnie odbędą się 
jesienią tego roku. 

Henryk Domański obsługuje nowy ultrasonograf. 

Budowa centrum 
przesiadkowego

W miejscu starego dworca 
kolejowego i na przyległym 
terenie powstaje nowoczesne 
centrum przesiadkowe. Miasto 
pozyskało na ten cel niespełna 
2,3 mln zł z funduszy zewnętrz-
nych (metropolia oraz Unia Eu-
ropejska). Prace rozpoczęły się 

w marcu od wyburzenia budyn-
ku stacji. Prace wykonuje firma 
Justmar Marcina Turczyńskie-
go z Chełmu Śl. Powinny się 
one zakończyć w listopadzie  
br. Szerzej o tej inwestycji pi-
saliśmy w numerze majowym z 
ubiegłego roku. (zz)

Plany uchwalone
Poniatowskiego i Nowozachę-
ty, drugi rejonu ulic Sapety, 
Pokoju i Imielińskiej. Z peł-
nymi tekstami uchwał w tej 
sprawie można zapoznać się 
na stronie internetowej www.
bip.imielin.pl. (zz)
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Imielińska parafia po raz 
pierwszy była organizatorem 
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 
do klasztoru w Czernej. Ponad 
130 osób wyruszyło pod du-
chowym kierunkiem ks. Pawła 
Olszewskiego w ponad 40-ki-
lometrową trasę pokutną po 
wieczornej mszy, którą uświet-
nił parafialny zespół Faradajs. 
Uczestnikami byli nie tylko 
mieszkańcy Imielina. Trasa 

Wiktoria Warzecha z SP nr 
1 w Imielinie (klasa III a 

gimnazjum), Kamila Komende-
ra z tej samej szkoły (klasa III c 
gimnazjum) oraz Zuzanna Kró-
likowska z gimnazjum w Boj-
szowach – taka była kolejność 
w XVI Konkursie Poprawnego 
Słowa, który odbył się w Imie-
linie. 

Uczestnikami konkursu byli 
uczniowie z powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego, którzy mu-
sieli zmierzyć się z najeżonym 
ortograficznymi pułapkami 
dyktandem. „Pseudomalarz, 
eksanabaptysta, znany bawi-
damek, który zszedł Góry Bi-
horskie w tę i we w tę stronę i 
chwalił się swoim abchaskim 
pochodzeniem (notabene Ab-
chazja była krainą całkowicie 
mu nieznaną), stał przed obra-
zem i w zamyśleniu skubał 
brzeg brudnożółtej, moherowej 
bonżurki, której krezka straciła 
już biały kolor. Dawno prze-

Imielińska SP nr 2 wzięła 
udział w ogólnopolskiej akcji 
Dzień Bezpiecznego Internetu 
zorganizowanej w lutym przez 
Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, 
która prowadzi projekt edukacyj-
ny sieciaki.pl. Uczniowie wyko-
nywali plakaty, nagrywali krót-
kie filmiki oraz tworzyli teksty 
piosenek promujących bezpiecz-
ne zachowania w sieci. Działania 
te miały uświadomić dzieciom, 
jakie zagrożenia, ale i korzyści 
płyną z internetu.

Podsumowaniem szkolnej ak-
cji zajął się Olaf Rozmus z klasy 
V a, który zmontował filmowy 
reportaż. Jego praca została do-

26 marca w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Imielinie odbył 
się coroczny szkolny konkurs 
wiedzy mitologicznej. Wzięły 
w nim udział wszystkie klasy 
piąte. Reprezentacje klas zmie-
rzyły się w wielu konkuren-
cjach sprawdzających wiedzę z 
mitologii. 

Wszyscy uczniowie na tą 
okazję przebrali się za bogów i 
boginie olimpijskie. Przebrania 
były bardzo oryginalne, sta-
rannie wykonane, z dbałością o 
każdy szczegół. 

Podczas konkursu dzieci 
miały różne zadania. Było to  
rozwiązywanie krzyżówki mi-
tologicznej, układanie puzzli, 
dopasowywanie opisu do dane-
go boga olimpijskiego i szereg 
innych zadań. Poprzez wiele 

Konkurs Poprawnego Słowa

brzmiała sława twórcy miej-
scowej bohemy sprawiła, że 
jego mieszkanie przy alei Róż, 
w którym unosił się delikatny, 
mdłosłodki zapach rogoży, da-
lii, fuksji, grążela i kochii sto-
jących w wazonie koloru wina 
burgundzkiego, było puste”. 
Tak brzmiał fragment dyktan-
da, z którym zmierzyli się pi-
szący. 

Patronat nad konkursem 
objął burmistrz Jan Chwię-
dacz, który wręczył nagrody 
zwycięzcom. Laureaci otrzy-

mali nagrody w postaci zesta-
wu głośników, drona, kamery 
sportowej oraz pamiątkowe dy-
plomy, a zwyciężczyni również 
okazałą statuetkę. - To bardzo 
dobry i potrzebny konkurs, 
który kształtuje świadomość 
językową młodych ludzi. W 
czasach chaosu językowego 
budujące jest to, że zwycięzca 
naszej zabawy w tak trudnym 
dyktandzie, popełnił tylko kil-
ka błędów – dodaje Magdalena 
Świątek, polonistka, współor-
ganizatorka konkursu. (mh)

Znają mitologię  

konkurencji uczniowie dobrze 
się bawiąc, utrwalili wiedzę z 
mitologii. Wszystkie klasy spi-
sały się na medal, a o zwycię-
stwie przesądziły pojedyncze 
punkty. O pierwsze miejsce w 
dogrywce zawalczyły klasa 5a 
z klasą 5d. W rezultacie kon-
kurs wygrała klasa 5a, drugie 
miejsce przypadło klasie 5d, 
trzecie 5b, a czwarte 5c. Kon-
kurs poprowadziła polonist-
ka Ewelina Rozmus. W jury 
zasiadła dyrektorka Dagmara 
Kupczyk oraz polonistki: Ga-
briela Iwanek-Wilk i Joanna 
Rogalska. 

Konkursowi towarzyszyło 
wiele emocji, czego dowodem 
był wspaniały doping klas i 
przygotowane przez nich trans-
parenty. (dk)

ceniona nie tylko w szkole, ale 
i przez portal sieciaki.pl, który 
nagrodził film wyróżnieniem w 
ogólnopolskim konkursie na re-
portaż z Dnia Bezpiecznego In-
ternetu (dk)

prowadziła przez pola i lasy, w 
ciemności, lecz z konkretnym 
celem – z modlitwą o zdrowie 
i Bożą opiekę. Szli m.in. przez 
Dziećkowice, Jaworzno Jeleń, 
Chrzanów, Trzebinię, Psary, No-
wą Górę do Czernej do klaszto-
ru Ojców Karmelitów Bosych. 
Pogoda nie sprzyjała wędrówce, 
ale ekstremalna droga to taka, 
która wymaga poświęcenia i 
wytrwałości. (da)

Ekstremalnie do Czernej

Wyróżniony za reportaż filmowy
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Biblioteka Miejska zorgani-
zowała po raz 11. imprezę 

czytelniczą „Noc z Andersenem”, 
na którą zaproszono uczniów 
z klasy 5b i 5c z SP nr 2 wraz z 
wychowawcami. Spotkanie roz-
poczęło się wieczorem 23 marca 
grą terenową, którą przygotowali 
imielińscy harcerze. Punktem kul-
minacyjnym zajęć w terenie było 
sadzenie drzewa Andersena. 

Po powrocie do biblioteki na 
uczestników czekały kolejne 
atrakcje: niebanalne efekty ze 
świata iluzji oraz pokazy i war-
sztaty naukowe poprowadzone 
przez Doświadczalnię. Później 
było kreatywne konstruowanie 
i programowanie robotów z klo-
cków lego koordynowane przez 
RoboKids. Największą atrakcją Miejska Biblioteka była 

organizatorem konkursu 
pt. „Motylem jestem”, na który 
zgłoszono prawie 80 prac. Au-
torami prac były dzieci z Imie-
lina i powiatu w wieku od 3 
do 13 lat. Prace oceniali: Anna 
Radwańska, Urszula Figiel-
Szczepka, Iwona Simka-Surma 
oraz dyrektorka MCK Jadwiga 
Mikunda.

Przy wykonaniu prac kon-
kursowych uczestnicy wykaza-
li się dużą różnorodnością form 

…była tematem tradycyjne-
go corocznego konkursu, który 
zorganizowała i przygotowała 
„Sokolnia”. Wpłynęło ponad 50 
prac, które obejrzało i oceniło 
jury w składzie: Jadwiga Mi-
kunda, Urszula Figiel-Szczepka, 
Iwona Simka-Surma oraz pro-
boszcz ks. Eugeniusz Mura. Na-
grody przyznano w kategoriach 
wiekowych.

W grupie 3-4 latki
I miejsce Piotruś Krawczyk, II 

Agata Szwajka i Franciszek Woj-
dyło, III Adam Kosmala i Dawid 
Frączkiewicz.

Wiosenne motyle

i indywidualizmem. Każda z 
prezentowanych prac jest nie 
tylko niezwykle barwna ale też 
niepowtarzalna. Nagrody przy-
znano w poszczególnych gru-
pach wiekowych, a wręczyła je 
J. Mikunda.

3-4 lata
I miejsce Tomasz Rogalski, 

II Maksymilian Cyroń.
5-6 lat
I Milena Rogalska, II Agata 

Komandera, Szymon Chobot, 
Alicja Sułkowska, III Oliwia 

Sowa, Antosia Łytko, Franci-
szek Krzystanek.

7-9 lat
I Wojtek Gabor, II Irene-

usz Styziński, Marta Pacwa, 
Jan Marszołek, III Małgorzata 
Stefaniak, Maciek Siwoń. Wy-
różnienie Klaudia Sowa, Filip 
Grzyśka.

10 i więcej lat
I Martyna Ryszka, II Kinga Du-

dek, Kamila Chrobok, Karolina 
Niemczyk, III Jakub Łytko, Moni-
ka Misiak, Oliwia Piłka. (da)

5-6 lat
I miejsce Agata Komandera i 

Antoni Grzyśka, II Alicja Suł-
kowska i Klara Kopeć, III Wojtuś 
Styziński.

7-8 lat
I miejsce Antonina Wojdyło, 

II Wojciech Gabor i Zuzanna 
Blachnicka.

9-11 lat technika tradycyjna
I miejsce Mateusz Zając (SP 3 

Lędziny), II Magdalena Blewą-
ska, III Amelia Kubicka (SP 3 Lę-
dziny), Izabela Bojanowska (SP 3 
Lędziny) i Jan Marszołek.

9-11 lat w technice dowolnej

I miejsce Kinga Turczyńska, II 
Martyna Kuc i Zofia Pielorz, III 
Jakub Kosmala, Jakub i Antonina 
Łytko, Marta i Zuzanna Pacwa

12-15 lat
I miejsce Paweł Kuc, II Moni-

ka Misiak, III Marta Marszałek, 
Mateusz Dejas (SP 3 Lędziny) i 
Victoria Adamidis.

W konkursie wzięły również 
udział jak co roku przedszkolaki z 
grup: „Pszczółki” –  Emilia Wój-
cik, „Biedronki” – Marzena Ficek, 
„Kotki” - Katarzyna Wioska, „Żab-
ki” - Bożena Kobyłczyk, „Mucho-
morki” - Renata Stolorz.  (da)

nocy był symulator wyścigowy 
zapewniający rywalizację i dresz-
czyk emocji wśród uczestników. 
Nad całością czuwali animatorzy 
teatru Gabi Art czyli bohater no-
cy - sam Andersen i Calineczka, 
którzy o północy zaprosili na ma-
łe co nieco: fantastyczny  tort uro-
dzinowy. Ale zadbali też, by ucz-
niowie poznali bliżej twórczość 
i kreacje baśniowe stworzone 
przez Andersena. Zabawa trwała 
do białego rana. 

Na pamiątkę każdy uczestnik 
otrzymał upominek w postaci 
poduszki oraz pamiątkową po-
cztówkę, które dotarły z Czech - 
od pomysłodawców akcji. Z  nie-
cierpliwością oczekują na kolejną 
moc-noc atrakcji w Bibliotece 
Miejskiej. (bm)

Wielkanocna pisanka 

Noc z Andersenem
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Dokończenie ze str. 1.

W odniesieniu do Imieli-
na utrwaliły się przeka-

zy książkowe Bernarda Kopca 
i Dariusza Walencika, oparte w 
podstawowym trzonie na wspo-
mnieniach młodszego Szcze-
pana Malornego (1920-2000), 
zasłyszanych od miejscowych 
powstańców. W ujęciu Malorne-
go: „W dniu 17 sierpnia, około 
godz. 22, grupa powstańców li-
cząca około 100 osób, zebrała się 
w lesie tzw. świercokach przy 
drodze do Kosztów (za obec-
nym mostem kolei piaskowej). 
Organizator i dowódca Szczepan 
Malorny odebrał tam przysięgę 
powstańców. Przed odprawą, w 
celu zabezpieczenia, wystawiono 
wartownika z karabinem, Piotra 
Mandrelę (pseudonim „Żabcia”) 
w czasie odprawy zaplanowano 
rozbrojenie żandarmerii zakwa-
terowanej w szkole naprzeciw 
kapliczki. Do tego celu przygo-
towano materiał wybuchowy, 
umieszczony w bańkach po kar-
bidzie, który miał być wrzucony 
przez okna do szkoły. W tym 
samym czasie wartownik Man-
drela zauważył jadący od Kosz-
tów pojazd konny, który usiło-
wał zatrzymać, to mu się jednak 
nie udało. Dlatego oddał strzał 
ostrzegawczy z karabinu, alar-
mując miejscową żandarmerię. 
Jak się później okazało, pojazd 
ten wiózł kapitana żandarmerii. 
Powstańcy podeszli pod szko-
łę, a widząc zamieszanie wśród 
żandarmów (gdyż zarządzono 
alarm), odstąpili od zaplanowa-
nego rozbrojenia i rozeszli się 
do domów, tym bardziej że jakiś 
zapaleniec powstańczy zaczął 
dzwonić w miejscowej kapliczce 
na trwogę”.

Bernard Kopiec zmniejsza li-
czebność grupy imielińskiej do 
80 osób. Dodaje, że była uzbro-
jona tylko w 21 karabinów i 12 
pistoletów. W broń zaopatrzyła 
się w Oświęcimiu, przetranspor-
towaną przez Wolę. Uzupełnia 
również, że po nieudanej akcji w 
Imielinie 21 sierpnia jeden plu-
ton udał się do Kopciowic w celu 
zajęcia placówki Grenzschutzu, 
znajdującego się we dworze. 

Drugi pluton pomaszerował do 
Chełmu Małego celem rozbro-
jenia posterunków granicznych. 
Po wykonaniu zadania pluton 
ten skierowano do miejscowości 
Wola. W czasie tych walk ciężko 
został ranny powstaniec Franci-
szek Byczek*.

Co trzeba skorygować?
Informacje podane przez wy-

mienionych autorów należy o 
tyle skorygować, że w Imielinie 
nie stacjonowała żandarmeria 
niemiecka, lecz Grenzschutz. 
Nie ulega wątpliwości, że na 
wozie konnym, który wartownik 
spiskowców usiłował zatrzymać, 
jechał ranny pod Kosztowami 
podporucznik Zumbach, komen-
dant placówki Grenzschutzu w 
Imielinie.

17 sierpnia powstańcy, jak 
poprzednio, spotkali się w przy-
drożnym lesie do Kosztów, a 
więc w znacznym oddaleniu od 
wsi. Leśne „świercoki” idealnie 
nadawały się na konspiracyjne 

schadzki. Jednak z opowieścią 
tą wiążą się pewne niedopo-
wiedzenia, zwłaszcza że celem 
miało być rozbrojenie placówki 
Grenzschutzu kwaterującego w 
centrum wsi. Jeśli tam 17 sierp-
nia wyznaczyli sobie spotkanie, 
to mało prawdopodobne, aby 
zwartym szykiem pomaszero-
wali do wsi. Może przedostawali 
się pojedynczo, ale wtedy mu-
sieli we wsi wskazać inny punkt 
zborny. Żaden z domniemanych 
uczestników tego wydarzenia 
w przedwojennym wniosku od-
znaczeniowym szczegółów nie 
podał. Informację o składanej 
wtedy przysiędze korygują do-
niesienia poszczególnych osób, 
które podawały, że przysięgały 
już wcześniej, w różnym cza-
sie. Takie mityczne miejsca po-
wstańczej inicjacji pojawiły się 
zresztą i gdzie indziej, jak nie 
przymierzając „Trzy Dęby” w 
Pszczynie czy Kępa w Kraso-
wach. Zetknięcie imielińskich 
konspiratorów z grenzschutzo-
wym pojazdem nastąpiło już po 
północy. Pytanie, gdzie? Jeśli 
nieopatrznie oddany strzał war-
townika zaalarmował placówkę 
Grenzschutzu w szkole, mu-
siał być oddany ze stosunkowo 
niewielkiej odległości, bliższej 
niż miejsce zbiórki w lesie. W 
każdym razie już po wymarszu 
stamtąd spiskowców. Prawdopo-
dobnie więc na pojazd wiozący 

rannego komendanta natknęli się 
już we wsi?

Wkrótce po zmianie suweren-
ności państwowej, dokładna data 
nie jest znana, powstańcy usypa-
li w Imielinie kopiec pamiątko-
wy. W 1925 r. zdążył się już na 
tyle podniszczyć, że zaistniała 
potrzeba naprawy i ogrodzenia.

Pomnik powstańczy?
Poza tym postawiono pomnik, 

który z literaturze uchodzi nie-
kiedy za pomnik powstańczy, 
gdyż właściwie był Pomnikiem 
Niepodległości, odsłoniętym w 
11 listopada 1928 r. w 10. rocz-
nicę odzyskania przez Polskę 
państwowości. Świadczy o tym 
następująca notatka prasowa:

„Gmina Imielin może się po-
szczycić, że pamięć 11 listopa-
da będzie tak trwałą wśród jej 
mieszkańców, jak trwały jest 
pomnik, który został tego dnia 
odsłonięty ku czci Marsz. Pił-
sudskiego. Pierwsza myśl bu-
dowy pomnika wyszła z grona 
kilku osób, które zwróciły się 
do firmy „Dolomity Śląskie” z 
propozycją wykonania pomnika 
w swych zakładach. Utworzył 
się Komitet z dyr. „Dolomitów” 
p. Brodzińskim na czele. „Dolo-
mity” podjęły prace rzeźbiarskie 
i na własny koszt pomnik ten 
zbudowały. Uroczyste odsłonię-

* B. Kopiec, Vademecum…, 
s. 107-108. Szczepan Malorny 
(Imielin we wspomnieniach…, 
s. 55) podaje, że Franciszek 
Byczek został ranny podczas 
transportu broni z Oświęcimia. 
Wymienia ponadto Stanisława 
Palucha (ps. Kurdemol), ranne-
go w czasie przekraczania gra-
nicy do Jaworzna.

cie nastąpiło po nabożeństwie 
11 listop., a dokonał tego aktu 
zast. starosty pow. pszczyńskie-
go p. Riess przy udziale bardzo 
licznych rzesz ludności. Przed 
oczyma widzów ukazał się orzeł 
rwący się do lotu ze smukłej 
piramidy, wznoszącej się na ol-
brzymim bloku dolomitowym. 
Medalion Marszałka i stosowny 
napis przypomniały wielkiego 
Męża, któremu cała Polska dnia 
tego składała hołd. Pomnik ten w 
klasycznej formie jest prawdzi-
wą ozdobą gminy i cieszy serca 
przechodniów”.

W późniejszych latach „Do-
lomity” zbankrutowały. Gdy w 
styczniu 1931 r. przed Sądem 
Okręgowym w Katowicach to-
czył się proces przeciwko właś-
cicielom firmy z powodu nad-
użyć przy dostawie kamienia do 
budowy katedry w Katowicach, 
dziwnym trafem wypłynęła 
sprawa pomnika z 1928 r., rzeko-
mo finansowanego przez Komi-
tet Budowy Katedry.

Bezpośrednio po III powsta-
niu do imielińskch Granic przy-
prowadził się Jan Porwoł, czoło-
wy konspirator z Krasów. Zmarł 
w 1966 r., pochowany został na 
cmentarzu w Imielinie. Czy w 
Imielinie na ojcowiźnie miesz-
kają  potomkowie Jana Porwoła?

Edward Długajczyk

O powstańczym Imielinie

Wiktor Pytlik ob-
chodził 95 urodziny 
29 marca. Z tej oka-
zji odwiedzili go w 
domu przy ul. Wan-
dy burmistrz Jan 
Chwiędacz oraz To-
masz Lamik, prze-
wodniczący Rady 
Miasta Imielin. W 
imieniu mieszkań-
ców gratulowali 
mu pięknego jubi-
leuszu oraz złożyli 
najserdeczniejsze 
życzenia – dobrego 
zdrowia i pogody 
ducha. (zz)   

95 lat pana Wiktora 

Autor poniższego tekstu 
- prof. dr hab. Edward Dłu-
gajczyk jest historykiem, 
kierownikiem Pracowni 
Historii Powstań Śląskich 
w Muzeum Śląskim w Kato-
wicach. Artykuł pochodzi z 
serwisu „szwarne.info”.

Przedwojenny pomnik, o którym mowa w artykule. 

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy odpowiedzieli na 
apel naszej rodziny ze względu na pożar domu i wspomogli nas 
finansowo, a także tym którzy przekazali nam meble oraz sprzęt 
gospodarstwa domowego na wyposażenie wyremontowanego do-
mu. Z poważaniem i podziękowaniem 

Rodzina Nowak

Podziękowania 
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MIEJSKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA

DK SOKOLNIA 

Z przykrością informujemy, że zaplanowany na sobotę 14 kwietnia koncert zespołu Stare 
Dobre Małżeństwo został odwołany z powodu choroby artysty. Impreza została przełożona na 
sobotę 9 czerwca, na godz. 19.00. Zakupione już bilety zachowują ważność!

15 kwietnia (niedziela) godz. 18.00 Teatr KOREZ „Mianujom mie Hanka” 
Sokolnia proponuje znakomity monodram w gwarze śląskiej pióra Alojzego Lyski pt. „Mianujom 

mie Hanka”. Tekst noszący w oryginale tytuł „Opowieść górnośląska” zdobył Grand Prix Ogólno-
polskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek. Adaptacji i reżyserii przedstawienia 
podjął się niezawodny szef Teatru KOREZ Mirosław Neinert. Monodram zobaczymy w rewelacyj-
nym wykonaniu Grażyny Bułki – wybitnej aktorki związanej z Teatrem KOREZ, a także z Teatrem 
im. Wyspiańskiego w Katowicach i Teatrem Rozrywki w Chorzowie. Grażyna Bułka otrzymała za 
tę rolę nagrodę Złotej Maski w roku 2016. 

W spektaklu poznajemy historię Hanki, leciwej już Ślązaczki, która ze łzą w oku zaczyna swoją 
opowieść od momentu rozpoczęcia służby w Katowicach u swojej ciotki. Historia zaczyna się przed 
pierwszą wojną światową. Jak wiele innych przekazywanych z pokolenia na pokolenie zawiera w sobie 
szczęśliwą miłość, ekscytację rozwijającymi się Katowicami, a także zwykłą prozę życia, która prze-
rwana jest powołaniem do wojska, a następnie śmiercią męża gdzieś we francuskich okopach. Trudno 
rozgraniczyć, czy jest to opowieść o rodzinie, historii, polityce, narodach? Jedno tylko jest pewne, co 
wielokrotnie podkreśla Hanka: – Jo jest Ślonzoczka! Jo kochom Ślonsk. Bilety w cenie 20 zł.

22 kwietnia (niedziela) godz. 16.00 – „O Jasiu, Małgosi i chatce z łakoci”
W przedostatnią kwietniową niedzielę zapraszamy do „Sokolni” wszystkie dzieci na uroczą bajkę 

pt. „O Jasiu, Małgosi i chatce z łakoci”. Wystawi ją współpracująca z MCK od kilku lat agencja the-
ART Beaty Marczewskiej.                                                                                                                 Bajka 
opowiada popularną historię o rodzeństwie, które zabłądziło w lesie i trafiło do chatki z piernika i 
innych łakoci. Istnieje wiele różnych wersji tej opowieści, jednak agencja theART pokaże dzieciom 
jak było naprawdę… Jaś i Małgosia wcale nie zabłądzili przypadkiem, a las też nie był zwyczajny… 
Zwierzęta potrafiły mówić, pięknie śpiewać i okazało się, że to one są najlepszymi przyjaciółmi 
człowieka. Zapraszamy na niezwykłą muzyczną bajkę o sile przyjaźni i o tym, że sprawiedliwość i 
dobro zawsze zwyciężą. Wstęp wolny!

29 kwietnia (niedziela) godz. 18.00 Gabriela Blacha „Jakubowy Dar” 
Ten koncert to autorskie dokonanie znanej gliwickiej skrzypaczki, wokalistki, aranżerki, właś-

cicielki studia nagrań, od lat związanej z nurtem muzyki religijnej – Gabrieli Blachy. Artystka 
jest absolwentką Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowe katowickiej Akademii Muzycznej, a więc 
swoja pasję łączy z gruntownym przygotowaniem warsztatowym, co daje znakomite efekty. Już 
raz gościliśmy ją w Imielinie z bardzo gorąco przyjętym koncertem pt. „Wesoły wędrownik”\, po-
święconym pamięci jej zmarłego przedwcześnie ojca. Teraz „Jakubowy Dar”, nagrany również na 
płycie CD, której premiera odbyła się podczas ubiegłorocznego festiwalu Palm Jazz Days. Niedługo 
potem fragmenty tego dzieła stały się przebojami wielu, nie tylko katolickich rozgłośni radiowych. 
Jak pisze sama Gabriela: Tematem tej płyty jest moja codzienność, ubrana w muzyczną opowieść 
– prostą, żywą i radosną. Zapraszamy na ten wyjątkowy koncert, który z pewnością będzie wielkim 
nie tylko muzycznym, ale i duchowym przeżyciem. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w placówkach 
MCK.

TURYSTYKA KULTURALNA
30 kwietnia (poniedziałek) „Cała jesteś w skowronkach” 

Miejskie Centrum Kultury organizuje kolejny wyjazd grupowy w ramach tzw. turystyki kultu-
ralnej. Będzie to kolejna wizyta w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 
w Katowicach, tym razem na koncercie poświęconym piosenkom z tekstami wybitnego, zmarłego 
w grudniu ubiegłego roku poety Leszka Aleksandra Moczulskiego. Wśród wykonawców m.in. ze-
społy Skaldowie i Dżamble oraz Ania Rusowicz, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Stanisław Węglorz i 
inni. Ponieważ jest to wyjątkowy koncert, a więc i cena wyjazdu jest dosyć wysoka. Wynosi 135 
zł i obejmuje bilet wstępu, transport oraz ubezpieczenie. Koncert rozpoczyna się o godzinie 20.30. 
Wyjazd z rynku w Imielinie o godz. 19.00.

 
11 maja (piątek) godz. 19.00 Recital Ewy Błachnio

Ewa Błachnio & Muzikanty – to recital znakomitej polskiej artystki kabaretowej, kiedyś związa-
nej z kabaretem LIMO, później z Kabaretem Młodych Panów, a ostatnio coraz częściej występującej 
w solowych programach, czasem z towarzyszeniem „muzykantów”. 

Jest to z pewnością pierwsza dama współczesnej polskiej sceny kabaretowej, co ciekawe – absol-
wentka studiów w zakresie politologii i dziennikarstwa. W 2014 roku zdała jednak eksternistyczny 
egzamin na aktora dramatu przed komisją egzaminacyjną ZASP i od tego czasu może się czuć 
pełnoprawną artystką kabaretową, co czasem w trakcie swoich występów podkreśla. Tyle tylko, że 
artystek z takimi „papierami” jest wiele, a Ewa Błachnio jest jedyną, niepowtarzalną i w dodatku 
bardzo atrakcyjną kobietą. Wieczór z jej udziałem będzie z pewnością niezapomnianym przeżyciem 
– nie tylko dla panów. Wejściówki w cenie 20 zł już do nabycia w placówkach MCK. (rj)

Działająca w Imielinie 41 
Drużyna Harcerska „So-

koły” wypadła najlepiej podczas 
Harcerskiego Festiwalu Kultury 
Harcomania 2018, który odbył 
się między 16 a 18 marca. - Co 
roku mysłowicki hufiec organizu-
je to niezwykłe przedsięwzięcie, 
w którym biorą udział drużyny z 
całego hufca (i nie tylko). Przed 
wyjazdem musieliśmy się zmie-
rzyć z paroma festiwalowymi wy-
zwaniami, dzięki którym w końcu 
odnieśliśmy sukces - relacjonuje 
nam drużynowa Natalia Kocur. 

Tematem przewodnim tego-
rocznego festiwalu był Śląsk, a 
jego hasłem przewodnim zdanie: 
„Chcemy śląską ziemią czarną 
żyć na co dzień, o niej śnić.” W 
rywalizacji brało udział osiem 
drużyn. Każda zaprezentowała 
piosenkę harcerską, piosenkę na 
temat hasła festiwalu, należało 
przygotować również pracę pla-
styczną. Odbył się także turniej 
teatrów. Imielińska drużyna za-
prezentowała piosenkę harcerską 
pt. „Archanioły śląskiej ziemi”, 
piosenką tematyczną były „Klus-
ki” autorstwa GF Darwin. Zwy-
cięski spektakl „Sokołów” nosił 
tytuł „Cerwono Kapucka - czyli 
bojka o dziołszce w cerwonyj 
czopecce”. Scenariusz przedsta-
wienia został napisany w gwarze 
śląskiej. Współzawodnictwo było 

bardzo wyrównane, a każda dru-
żyna zaskoczyła wysokim pozio-
mem swoich prac.

- Za wkład włożony w przy-
gotowanie przedstawienia przez 
całą drużynę zostaliśmy nagro-
dzeni, z czego niezmiernie się 
cieszymy. Według jurorów wy-
padliśmy najlepiej w kategorii te-
atralnej oraz zdobyliśmy „grand 
prix” w naszej grupie wiekowej! 
– mówi N. Kocur.

Natalia tak charakteryzuje 
codzienną działalność drużyny: 
- Polega ona na wychowywaniu 
młodych ludzi w duchu patrioty-
zmu oraz chęci pomocy bliźnim. 
Jak mówi Przyrzeczenie Harcer-
skie: „Mam szczerą wolę całym 
swoim życiem pełnić służbę Bo-
gu i Polsce, nieść chętną pomoc 
bliźnimi i być posłusznym Prawu 
Harcerskiemu”. Dlatego nasi har-
cerze pełnią warty podczas świąt 
państwowych, współpracujemy 
ze Świetlicą Socjoterapeutyczną 
w oraz Miejskim Centrum Kul-
tury, organizując gry terenowe, a 
także zajęcia z pierwszej pomocy 
przedmedycznej dla dzieci. Har-
cerze też się rozwijają, nabywa-
jąc coraz to większą wiedzę. 

Zbiórki odbywają się w każdą 
sobotę od 1500 do 1700. Poza tym o 
dzialaniach harcerzy można prze-
czytać na fanpage’u na facebooku 
pod nazwą „41 DH Sokoły”. (zz)

Najlepsi w Harcomanii 

Będzie jaśniej na ulicach 
Niemal 2 tys. nowych lamp 

ledowych pojawi się w tym roku 
w Imielinie. Zastąpią one stare 
oświetlenie uliczne. To wynik 
porozumienia miasta z firmą 
Tauron, która dokona wymiany. 
Dzięki temu nowoczesnemu i 
energooszczędnemu oświetleniu 
zostaną zaspokojone potrzeby 
oświetleniowe gminy, a parame-
try oświetleniowe dostosowane 
do wymogów przepisów i najnow-
szych standardów dla oświetlenia 

dróg, a przede wszystkim zapew-
ni ono energooszczędność całego 
systemu oświetlenia. Miasto nie 
poniesie kosztów związanych z 
wymianą lamp, gdyż ich zakup 
będzie się odbywał z bieżących 
kosztów oświetlenia w ramach 
uzyskanych oszczędności na sku-
tek zmniejszenia zużycia energii 
elektrycznej. Umowa obejmuje 7 
lat i po tym czasie koszty oświet-
lenia ulic będą mniejsze o ponad 
30 proc. (zz)
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Przed świętami wielkanocnymi 24 
marca odbyły się już po raz trzeci za-

wody szachowe, w których nagrodą były 
pachnące świąteczne szynki. Zawody ro-
zegrano w „Sokolni”, a organizatorem był 
Imieliński Klub Szachowy „Diagonalia” 
i prezes Krystian Klimczok oraz Miasto 
Imielin. Otwarcia turnieju dokonali pre-
zes K. Klimczok, instruktor szachowy Ja-
nusz Gondzik i sędzia Krzysztof Wilk.

Turniej rozgrywany był w trzech katego-
riach: open, w której wystartowało 49 za-
wodników, do lat 14 - 32 zawodników i do 
lat 10 – 25 uczestników. Ogółem w turnieju 
wzięło udział ponad stu zawodników.

Drużyna LKS Pogoń Imielin 4 kwiet-
nia wzięła udział w Finałowym 

Turnieju Tymbarka w kategorii U-12 „Z 
podwórka na stadion”. Zawodnicy roz-
grywali mecze w Chorzowie na płycie 
boiska głównego, które tydzień wcześ-
niej gościło seniorską reprezentację Pol-
ski w meczu towarzyskim z reprezenta-
cją Korei Południowej. W turnieju udział 
wzięły 34 drużyny z województwa ślą-
skiego. 

LKS Pogoń rywalizowała w grupie 
z zespołami UKS Fair Play Koziegło-
wy, SP Zebrzydowice i ze Szkoły Pod-
stawowej nr 7 (Raków Częstochowa). 
Okazało się, że był to zwycięzca całego 
turnieju, który uzyskał awans do finału 
ogólnopolskiego.

Po pierwszych dwóch wygranych 
meczach zawodnicy z Imielina ostatni 
mecz przegrali i tym samym oczekiwali 
na podsumowanie wyników. Regula-
min turnieju przewidywał, że wszystkie 
drużyny z 1 miejsca uzyskują awans, 
natomiast z drugiego miejsca uzyskuje 
tylko 7 drużyn. LKS Pogoń Imielin zdo-
była 6 punktów i przegrała stosunkiem 
bramek awans do finału. 

Drużynę LKS Pogoń Imielin repre-
zentowali: Wojciech Bęben (bramkarz), 
Kamil Haponiuk, Michał Pacwa, Igor 
Rogowski, Maks Kroczek, Kacper Do-
liński, Michał Marszałek, Antoni Ficek, 
Mateusz Lenart,  Filip Róg. Trenerem 
był Łukasz Stęchły, a opiekunem Marek 
Piłka. (zz)

Witamy we wspólnocie 
Dzieci ochrzczone 10 marca w imielińskim kościele

Aleksandra Mazurczyk urodzona 31 sierpnia 2017 r.
córka Bartosza i Małgorzaty 
chrzestni: Maciej Roś i Julia Smoll 

Rozalia Helena Stolorz urodzona 8 stycznia 
córka Mateusza i Magdaleny 
chrzestni: Tomasz Turczyński i Aleksandra Derra 

Olivia Vanessa Zeman urodzona 30 grudnia 2017 r. 
córka Gabriela i Sylwii 
chrzestni: Sebastian Czerwiński i Manuela Zawada

W kategorii open zwyciężył Eneasz 
Wiewióra z Pszczyny przed Dawidem 
Gondzikiem z Lędzin i Tomaszem Mu-
siołem z Chrzanowa. W tej kategorii 
najlepszą szachistką została Martyna 
Wikar z Czarnej.

W kategorii do lat 14 najlepszy był Seba-
stian Smoleń z Lędzin, drugi Igor Musioł z 
Jaworzna, a trzeci Martin Oleś z Rybnika. 
W kategorii najmłodszych zawodników 
wygrała Emilia Jaros z Czerwionki Lesz-
czyn przed Mateuszem Macurą z Goleszo-
wa i Marcinem Zabrzańskim z Trzebini. 
Piotr Banaczek z Imielina zajął w tej gru-
pie czwarte miejsce. (da) 

O świąteczna szynkę Zagrali tam, gdzie reprezentacja

Piłkarze imielińskiej „Pogoni” w 18 
meczach ligi okręgowej zgromadzili 
dotychczas 46 punktów i zdecydowanie 
przewodzą stawce 16 zespołów. Świet-
nie radzą sobie w rundzie wiosennej: 
w trzech wysoko wygranych meczach 

strzelili 15 bramek, tracąc zaledwie 3. 
W kolejności pokonali: Krupińskiego 
z Suszca 5:1. Pogoń Nowy Bytom 4:2 i 
Grunwalda z Rudy Śl. 6:0. Nad drugą w 
tabeli Podlesianką mają 2 punkty prze-
wagi. (zz)

Idą jak burza 


