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O krok od „Fryderyka” 

Grzegorz Kapołka z Imielina 
choć nie wywalczył „Fryde-

ryka”, to jednak nominacja jego 
płyty „Blue Blues 3” jest sukce-
sem, gdyż został doceniony jako 
znakomity muzyk. Tegoroczne 
„Fryderyki” to już XV edycja na-
gród polskiego środowiska mu-
zycznego, podczas której zostały 
wyróżnione najciekawsze wyda-
rzenia muzyczne za rok miniony.

 Płyta, za którą muzyk dostał 
nominację, wydana została w 
październiku ubiegłego roku i 
już zyskała uznanie znawców 
muzyki. Ci, którzy nie mają oka-
zji spotkać artysty w Imielinie, 
mogli zobaczyć i usłyszeć jego 
grę w magazynie Teleexpres. 
Grzegorz Kapołka jest w cią-
głych rozjazdach, w trasach 
koncertowych. - Jestem dość 
zapracowanym człowiekiem, w 
tym roku mam w planie aż 50 
koncertów – powiedział nam. 

Kiedy zagra w rodzinnym 
Imielinie? – Na pewno w najbliż-
szym czasie nie, ale chciałbym 
na jesienią przy okazji promując 
swoją płytę. Nie można mówić, 

że mnie tu wcale nie ma – za-
uważa - co roku przecież znajdu-
ję trochę czasu, by poprowadzić 
warsztaty gitarowe w Sokolni. 
Przychodzi na nie już stała gru-
pa młodych ludzi, ale też co roku 
pojawiają się nowi, których za-
uroczyła gitara. 

Grzegorz Kapołka jest ab-
solwentem Wydziału Jazzu i 
Muzyki Rozrywkowej Akade-
mii Muzycznej w Katowicach. 
Już jako student brał udział w 
festiwalach Jazz nad Odrą oraz 
Jazz Juniors. Od roku 1985 
współpracuje z różnymi forma-
cjami Irka Dudka. W 1988 roku 
nagrał z nim pierwszą płytę pt. 
Irek Dudek No 1. Wraz ze swo-
im zespołem „Grzegorz Kapołka 
Band” koncertował w Estonii 
oraz Niemczech. Z Irkiem 
Dudkiem grał w Niemczech, 
Holandii, Luksemburgu. 

W 1987 roku zrealizował 
płytę z Grażyną Łobaszewską. 
Współpracował również z Kry-
styną Prońko.

Nagrał płytę „Mr DJ” z dwo-
ma gwiazdami jazzu światowe-

go: amerykańskim gitarzystą 
Frankiem Gambale, od 10 1at gi-
tarzystą nr 1 na świecie oraz pu-
zonistą amerykańskim Robinem 
Eubanksem. Współpracował  z 
takimi formacjami jak: Ewa 
Uryga The Soul of Music, The 
Things Bronka Dużego, Mr 
DJ Jarka Janusa, Skolias Blues 
Orchestra oraz z grupą Wojtek 
Staroniewicz Elektric Quintet. 

W 1996 roku wydał swoją 
pierwszą autorską płytę „I’m 
Believing” z udziałem gwiazd 
polskiego jazzu. W 1999 roku ko-
lejną ze nową formacją Grzegorz 
Kapołka Trio. Płyta nosiła tytuł 
„Blue Blues” i od razu zyskała 
najwyższą ocenę wśród polskich 
płyt bluesowych. W roku 1999 
wziął udział w nagraniu pierw-
szej płyty Golec uOrkiestra. Od 
tamtej pory współpracuje z brać-
mi Golcami.

Nagrał też płytę z zespo-
łem Shakin Dudi zatytułowaną 
„Platynowa Płyta”. Jesienią tego 
samego roku wydał kolejną płytę 
z festiwalu Rawa Blues razem z 
Shakin’ Dudi Orchestra. W roku 

2000 zakończył realizację płyty 
Ewy Urygi „Running For My 
Life” i nagrał kolejną z zespołem 
Golec uOrkiestra. 

Po odnoszącej sukces płycie 
„Blue Blues”, nagrał jej dalszą 
cześć – czyli  „Blue Blues 2”, 
a teraz „Blue Blues 3”, którą 
świat muzyczny od razu za-
uważył i docenił.

Grzegorz Kapołka ma na swoim 
muzycznym koncie wiele sukce-
sów. W rankingu Blues Top 2001 
gazety Twój Blues (z 2002 roku) 
oceniano go w kategoriach mu-
zyki polskiej: osobowość: 8 miej-
sce, muzyk: 3 miejsce, gitarzy-
sta: 3 miejsce. Zespół: Grzegorz 
Kapołka Group: 9 miejsce. pły-
ta: „Blue Blues I” - Kapołka & 
Friends: 3 miejsce. W rankingu gi-
tarowym Top (za 2002 rok) został 
uznany za najlepszego gitarzystę 
bluesowego w Polsce.

Jego płyta „Blue Blues 2” 
zajęła 1 miejsce w katego-
rii „Najlepsza płyta gitarowa 
Blues”. Czy najnowsza – Blue 
Blues 3 też będzie takim hitem 
jak poprzednia? (eso)
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KRONIKA POLICYJNA

DYŻURY RADNYCH

7 czerwca wybory 

6 kwietnia nieustaleni sprawcy włamali się do budynku 
w budowie. Wyłamali roletę drzwi tarasowych i z wnętrza 
skradli kocioł marki viessmann, grzejniki i elektronarzę-
dzia. Straty wyniosły 9000 zł na szkodę mieszkańca Rudy 
Śląskiej.

16 kwietnia kierowca samochodu marki BMW zatankował 
na stacji paliw przy ul. Imielińskiej paliwo na kwotę 241 zł i 
odjechał nie uiszczając opłaty. 

21 kwietnia policjanci zatrzymali do kontroli 27-letniego 
mieszkańca Mysłowic, który kierował samochodem będąc w 
stanie po spożyciu alkoholu. Wynik badania 0,23 promila al-
koholu.

22 kwietnia policjanci zatrzymali 54-latka z Imielina, który 
kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości. Wynik badania 
1,84 promila alkoholu.

29 kwietnia na terenie stacji paliw przy ul. Imielińskiej kie-
rujący samochodem fiat podczas manewru cofania uderzył w 
zaparkowany samochód marki opel. Sprawcę ukarano manda-
tem karnym.

4 maja policjanci zatrzymali do kontroli 54-letniego miesz-
kańca Jaworzna, który kierował rowerem będąc w stanie nie-
trzeźwości. Wynik badania 1,95 promila alkoholu.

Szansa dla bezrobotnych 
Projekt „Nowe kwalifikacje – Nowa szansa” realizowany jest w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Skierowany jest 
przede wszystkim do osób bezrobotnych z obszarów wiejskich, 
miejsko-wiejskich i miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Jego ce-
lem jest przeszkolenie 90 osób w 3 obszarach. Pierwszy to kurs 
spawania metodą elektrody otulonej zakończony egzaminem i 
zdobyciem uprawnień, drugi to weekendowe warsztaty motywu-
jąco-aktywizacyjne, które dotyczyć będą aktywnego powrotu na 
rynek pracy, a trzeci to Indywidualny Program Doradczy, w ra-
mach którego uczestnik może skorzystać z usług doradcy zawo-
dowego i psychologa.

Obecnie spawacze są osobami poszukiwanymi na rynku pracy 
zarówno przez bezpośrednich pracodawców, jak i przez agencje 
zatrudnienia. Bezpłatne zdobycie takich uprawnień może stać 
się okazją na uzyskanie nowych umiejętności oraz stałego za-
trudnienia. 

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie do momentu zgło-
szenia się zakładanej liczby uczestników. Organizatorzy proszą 
o zabranie ze sobą zaświadczenia o zarejestrowaniu z Urzędu 
Pracy (w miarę możliwości). Wszelkie informacje uzyskać można 
w Biurze Projektu w Katowicach przy ul. Jordana 25, pok. 420, 
pod numerem telefonu 32 257 87 35 lub pod adresem mailowym: 
katowice@crse.org.pl

Rozpoczynają w maju 
W połowie miesiąca powinny 
się rozpocząć prace przy bu-
dowie kanalizacji sanitarnej. 
Roboty będą toczyły się równo-
cześnie na Cisowcu, Jamnicach 
i Golcówce. Przetarg wygrał 
rzeszowski Instalbud. Firma 
opracuje harmonogram robót, 
który co miesiąc od czerwca 
będziemy publikować w naszej 
gazecie. 

MSK ma co robić 
Czyszczenie rowów odwadnia-
jących (przepustów i kanalizacji 
deszczowej) oraz remont ozna-
kowania pionowego ulic – to 
kolejne zadania, oprócz obsługi 
oczyszczalni i kanalizacji, które 
wykonuje w 2009 roku Miejska 
Spółka Komunalna. 

Zielona szkoła
74 uczniów klas III szkoły 
podstawowej wyjedzie w maju 
nad morze na „zieloną szkołę”. 
Miasto dofinansuje każdego z 
nich kwotą 170 zł. 

Dopłata do warsztatów
Uczniowie klas V (88 osób) 
otrzymają po 80 zł dofinanso-
wania od miasta z przeznacze-
niem na udział w warsztatach 
ekologicznych. 

Zbiórka odpadów
Do 20 maja trwa zbiórka odpa-
dów wilkogabarytowych. Na-
tomiast między 21 a 23 maja 
mozna pozbyć się starych opon. 
Szczegółowy terminarz  poda-
liśmy w poprzednim wydaniu 
„Kuriera”, jest również dostępny 
na stronie internetowej Urzędu 
Miasta www.imielin.pl

Tylko 9 maja 
Odbędzie się pokaz kotłów eko-
logicznych dopuszczonych do 
wymiany w ramach programu 
ograniczenia nieskiej emisji. 
Piece można oglądać od godz. 
8. do 17. na parkingu przy 
Domu Kultury „Sokolnia”.

Targi w Imielinie 
Jeszcze do 15 maja można zgła-
szać udział w VIII Powiatowych  
Targach Przedsiębiorczości i 
Ekologii, które 6 i 7 czerwca 
odbędą się w Imielinie przy ul. 
Hallera. 

Szczegółowy program Targów 
zamieszczamy na str. 8 tego 
wydania „Kuriera”. Warunki 
udziału w Targach można zna-
leźć na stronie internetowej po-
wiatu: www.powiatbl.pl

JAK GłOSOwAć DO PARLAMeNTU eUROPeJSKIeGO?
Lokale wyborcze czynne są w tym dniu od godz. 8.00 do 22.00. 

Trzeba wziąć ze sobą dowód osobisty lub paszport. Na karcie do głoso-
wania znajdą się nazwiska kandydatów pogrupowane w listy. Głosujesz 
tylko na jedną listę, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce 
z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy. 

Twój głos uznany zostanie także za ważny, jeśli znak „x” po-
stawisz w kratce z obok nazwisk dwóch lub większej liczby kan-
dydatów z tej samej listy. Wówczas pierwszeństwo do uzyskania 
mandatu przyznane zostaje temu kandydatowi, którego nazwisko 
na tej liście jest umieszczone w pierwszej kolejności. 

Twój głos będzie nieważny, jeżeli na karcie postawisz znak „x” 
w kratce obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów 
z różnych list okręgowych albo nie postawisz tego znaku obok 
nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list.

Jak wziąć udział w głosowaniu, gdy przebywasz poza miejscem 
zameldowania? Jeśli przed dniem wyborów nie będziesz w swoim 
miejscu zameldowania, musisz udać się z dowodem osobistym do 
urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania i złożyć wnio-
sek o dopisanie do spisu wyborców – musi być złożony najpóźniej 
28 maja. Jeśli najpóźniej 5 czerwca będziesz w Imielinie (czyli 
swoim miejscu zameldowania), udaj się z dowodem osobistym do 
urzędu gminy (weź ze sobą dowód osobisty!) i poproś o wydanie 
zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu – czyli w 
miejscowości, w której zamierzasz wziąć udział w wyborach.

GDZIe GłOSOwAć? 
Granice i numery obwodów do głosowania w Imielinie 
Obwód nr 1  
Ulice: Apteczna, Bluszczowa, Jana Brzozy, Marii Dąbrowskiej, 

Ksawerego Dunikowskiego, Floriana, Grzybowa, Józefa Hallera, 
Karolinki, Augustyna Kordeckiego, Stefana Kuczyńskiego, Janusza 
Kusocińskiego, Lawendowa, Liliowa, Szczepana Malornego, Ju-
liana Niemcewicza, Pawła Pośpiecha, Rubinowa, Piotra Skargi, 
Świętego Brata Alberta od nr 1 do nr 45 nieparzyste i od nr 2 do nr 
32c parzyste, Złocista. 

Mieszkańcy tego obwodu głosują w Bibliotece Miejskiej (ul. 
Imielińska 92).

Obwód nr 2 
Ulice: Akacjowa, Tadeusza Banachiewicza, Jana Baranowicza, Bi-

skupa Stanisława Adamskiego, Dobra, Michała Drzymały, Francuska, 
Grabowa, Klonowa, Kolejowa, Krótka, Leśna, Lipowa, Karola Miarki, 
Miła, Podmiejska, Świętego Brata Alberta od nr 45a do nr 107 niepa-
rzyste i od nr 34 do nr 110 parzyste, Wierzbowa, Wiosenna, Żeńców.

Mieszkańcy tego obwodu głosują w Bibliotece Miejskiej (ul. 
Imielińska 92).

Obwód nr 3 
Ulice: Stanisława Broszkiewicza, Jana Heweliusza,  Imielińska od 

nr 1 do nr 37 nieparzyste i od nr 2 do nr 58 parzyste, Kamienna, Marka, 
Modrzewiowa, Nowozachęty, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowa, 
Rzemieślnicza, Wojciecha Sapety, Satelicka od nr 1 do nr 11 nieparzyste 
i od nr 2 do nr 22a parzyste, Skalna, Skotnica, Sosnowa, Turystyczna, 
Wodna, Zygmunta Wróblewskiego, Wyzwolenia, Zachęty.

Mieszkańcy tego obwodu głosują w Urzędzie Miasta (ul. 
Imielińska 81).

Obwód nr 4 
Ulice: Bartnicza, Bursztynowa, Cicha, Imielińska od nr 39 do nr 

189a nieparzyste i od nr 60 do nr 202 parzyste, Jastrzębia, Koralowa, 
Kordiana, Kowalska, Krucza, Łąkowa, Jacka Malczewskiego, Ma-
ratońska, Nowa, Karola Olszewskiego, Orla, Perłowa, Pokoju, Ta-
deusza Rejtana, Satelicka od nr 13 do nr 35 nieparzyste i od nr 24 
do nr 38 parzyste, Władysława Sikorskiego, Jerzego Szaniawskiego, 
Piotra Ściegiennego, Wandy, Wąska. 

Mieszkańcy tego obwodu głosują w Urzędzie Miasta (ul. 
Imielińska 81).

W poniedziałek 1 czerwca Marian Oleś i Zbigniew Skrzypulec 
będą dyżurować od godz. 16.00 do 17.00. w sali nr 21 Urzędu 
Miasta. Okręg wyborczy M. Olesia obejmuje ulice: Jastrzębią, 
Kruczą, Maratońską, Orlą, Satelicką od nr. 13 do nr. 35 niepa-
rzyste. Okręg Z. Skrzypulca to ulice: Bartnicza, Bursztynowa, 
Koralowa, Jerzego Szaniawskiego i Wandy.
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Jednomyślna ocena pracy burmistrza 
Burmistrz Jan Chwiędacz otrzymał jednomyślne 

poparcie 15 radnych w głosowaniu nad absolu-
torium za rok 2008. Nie obyło się jednak bez dysku-
sji. Głosowanie poprzedziło odczytanie sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności burmistrza 
oraz jej wniosku o udzielenie absolutorium. Ocenę po-
zytywną o wykonaniu budżetu udzieliła Regionalna 
Izba Obrachunkowa, która sprawuje nadzór nad finan-
sami gmin. 

Policji na dyżury i auto
Na sesji, która odbyła się 24 kwietnia najpierw Radny 

Dariusz Staszewski pytał o wykorzystanie 10 tys. zł 
przeznaczonych na dofinansowanie Policji. Skarbnik 
miasta Krystyna Błachut poinformowała, że pieniądze 
przeznaczono na dodatkowe dyżury policjantów w cza-
sie miejskich imprez takich jak Sobótka, Eko-festyn, 
Cross Ekologiczny, Dni Imielina, sylwester oraz  dozo-
rowanie Zbiornika Imielińskiego w czasie lata. Ponadto 
miasto dofinansowało kwotą 30 tys. zakup samochodu 
marki kia (kosztował ponad 60 tys. zł). 

Inny plan, inna realizacja
Natomiast Radny Henryk Hajda zwrócił uwagę na 

rozbieżność między projektem budżetu a jego reali-
zacją. Radny wyliczył, że podatek od osób prawnych: 
rolny wpłynął w wysokości 183% planu, podatek 
leśny w 121% oraz podatek rolny od osób fizycznych 
143% planu. - Nie pamiętam, by miasto powiększyło 
swój areał rolny ani leśny- stwierdził ironicznie.  

Zwrócił też uwagę na fatalną prognozę wpływów 
z tytułu opłaty eksploatacyjnej od kruszyw, która 
wyniosła 261% w stosunku do budżetu pierwotnego i 
inne niedoszacowane pozycje, które, jak sam stwier-
dził, były trudne do prognozowania. Spowodowało 
to jednak, że do miejskiej kasy wpłynęło o 1,9 mln 
zł więcej niż planowano w listopadzie 2007 r. i o 1,5 
mln wyższe w stosunku do planu budżetu po zmia-
nach. Radny pytał również dlaczego korektę bu-
dżetu przeprowadzono dopiero w maju 2008 roku 
- Przedstawienie Radzie Miasta zaniżonego budżetu 
utrudnia planowanie wydatków w pierwszych miesią-
cach roku, kiedy to zapadają najważniejsze decyzje. 
Pomimo tych uwag należy podkreślić pro-społeczną i 
pro-gospodarczą politykę budżetową gminy. Również 
od kilku lat przeprowadzane są pozytywne działania 
windykacyjne, a inwestowanie odbywa się zgodnie z 
maksymą Seneki – Życie krótkie, a dzieło trwa dłużej 
– zakończył swą wypowiedź Henryk Hajda.

Dlaczego były duże dochody? 
Do uwag radnego odniosła się ponownie Krystyna 

Błachut. Skarbnik miasta zwróciła uwagę, że plano-
wanie budżetu dokonuje się na podstawie 3 kwartałów 
roku poprzedniego i przyjmuje się wskaźnik wzrostu 
podatków na poziomie 2 - 3%, a najwyżej 5%. Budżet 
roku 2008 planowany był we wrześniu i październi-
ku 2007, kiedy to podawane są dane do obliczenia 
podatków. Podatki: rolny i leśny były planowane w 
oparciu o wskaźnik, którym jest cena kwintala żyta. 
Gdy planowano budżet przelicznik kwintala żyta do 
obliczenia podatku wynosił 177 zł i według tej ceny 
była zrobiona prognoza. Natomiast pod koniec roku 
okazało się, że przelicznik żyta wynosił ponad 290 
zł. - Myślę, że to uzasadnia tak wysokie wykonanie 
budżetu. Ponadto K. Błachut wyjaśniła, że dopiero w 
kwietniu można zrobić analizę z wykonania docho-

dów za 1 kwartał roku dlatego korektę budżetu wy-
konano w maju. 

Obowiązek dworu, a nie radnego 
Do rozmowy wtrącił się radny Tadeusz Hericht, 

zwracając się do H. Hajdy: - O czym my tu dyskutu-
jemy panie Radny  – wzrosła opłata eksploatacyjna 
od kruszyw o 180 tys., a jednocześnie spadła ta sama 
opłata z kopalni węgla kamiennego, czyli raptem jest 
to różnica 150 tys. 

Pozostała kwota 1 mln zł była nie do oszacowania, 
bo wynika z wpłat z podatku od osób fizycznych i od 
opłat cywilnoprawnych. 

- Panie radny - nadstawianie piersi jest obowiąz-
kiem dworu, a nie radnego – wtrącił się H. Hajda. 

- Ja akurat mam prawo do tego – odparował T. 
Hericht - bo się kłócę o każdą złotówkę w tej gminie i 
każdy mnie z tego zna. Radny przypomniał również, 
że dyskusja toczy się o 150 tys., a budżet miasta wy-
nosi ponad 20 mln, co jest nieporównywalne.

Brak panowania nad zarobkami
Również kolejny punkt programu sesji, jakim była 

ocena pracy burmistrza w 2008 roku był okazją do za-
brania głosu przez H. Hajdę. Radny zgłosił, że remont 
ul. Olszewskiego odbył się bez zgody Rady Miasta. 
Negatywnie ocenił późne podpisanie, bo dopiero w 
czerwcu 2008 r., umowy z firmą budującą przedszko-
le. Spowoduje ono, że dzieci będą przeprowadzane do 
nowej placówki w niekorzystnym okresie, bo w zimie. 
Zarzucił również burmistrzowi „brak panowania nad 
zarobkami w Urzędzie Miasta”, gdyż wzrosły w sto-
sunku do roku 2007 o 16,2%. 

H. Hajda źle ocenił także przetarg na odśnieżanie 
miasta. Przypomniał, że do przetargu przystąpiły 
3 firmy. Ta, która wygrała z bardzo niską ceną, nie 
podpisała umowy i przetarg powtórzono. Tym razem 
przystąpiła do niego 1 firma, która go za pierwszym 
razem przegrała. Dała tę samą cenę, co w pierwszym 
przetargu. Co oznaczało wzrost kosztów odśnieżania 
o 24% w stosunku do poprzedniego roku. Radny do-
magał się wyciagnięcia konsekwencji wobec oferen-
tów, którzy próbują manipulować przetargami.  

- W Urzędzie były takie podwyżki, na jakie dali 
pieniądze radni w budżecie - odpowiedział burmistrz 
Jan Chwiędacz. Zwrócił uwagę, że z pracy w UM 
zwolniło się 4 pracowników z uprawnieniami budow-

lanymi, którzy dostali znacznie lepiej płatną pracę 
gdzie indziej. To spowodowało zagrożenie procesu in-
westycyjnego. Na szczęście zmieniła się ustawa o wy-
nagrodzeniach, która pozwala lepiej je dostosować do 
rynku pracy. W stosunku do sąsiednich gmin mamy i 
tak niższe zarobki – zwrócił uwagę J. Chwiędacz.

Nie można szybciej 
- Szybciej nie można było przygotować dokumen-

tów i przeprowadzić procedury przetargowej na budo-
wę przedszkola niż to zrobiliśmy – mówił burmistrz 
w odpowiedzi na kolejną uwagę. Rozpoczęcie proce-
dury przetargowej odbyło się z początkiem marca, a 
rozpatrzenie przetargu nastąpiło 20 maja. Jedna firma 
wniosła protest i po jego odrzuceniu 11 czerwca została 
podpisana umowa z firmą Concret, która buduje przed-
szkole. Przeprowadzenie tak dużego przetargu w ciągu 
czterech miesięcy jest bardzo dobrym wynikiem. 

Większe wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych i opłat cywilnoprawnych wynikają z dużej 
sprzedaży działek budowlanych w naszym mieście, a 
następnie z nowych zameldowań osób, które wybudo-
wały domy i stały się naszymi mieszkańcami. 

Podatek dochodowy od swych zarobków odprowa-
dzają do Urzędu Skarbowego w Tychach – z czego pra-
wie 37% należne jest gminie. Cieszy nas duży wzrost 
tego podatku, ale jest on trudny do oszacowania, bo 
nie wiemy, kiedy nowi mieszkańcy w danym roku za-
kończą budowę i zamieszkają w Imielinie.

Kopalnia się ociąga 
Radna Krystyna Zimmermann zauważyła, że jest ni-

ska skuteczność egzekwowania należności od Kompanii 
Węglowej. - Jesteśmy na końcowym etapie procedury 
uzga-dniania wysokości kosztów poniesionych przez gmi-
nę na kanalizację z tytułu zabezpieczenia przed szkodami 
górniczymi, jakie ma wobec nas Kompania – wyjaśnił bur-
mistrz. Zwrócił uwagę, że ze względu na to, iż istnieją trzy 
szczeble decyzji w Kompanii (kopalnia, rejon wydobywczy, 
kompania) procedury te są długotrwałe i skomplikowane. 

Informacja burmistrza, że pomiary wykazały, iż 
szkody górnicze od 2005 roku nie miały wpływu na stan 
nawierzchni boiska Pogoni oburzyła radną Agnieszkę 
Wieczorek. - Przecież o pół metra płyta upadła w rogu. 
Mierzyli w lutym stan boiska, ale było wtedy pół metra 
śniegu. Sprawa został przekazana do rozpatrzenia na 
posiedzeniu komisji Rady Miejskiej. (zz)

Podczas obrad Rady Miasta



4

Ku
ri

er
   

  m
aj

 2
00

9

z kulturą i nauką za pan brat

Zadbają o czystość Imielina 
Monika Szafrańska, uczen-

nica 2 klasy Gimnazjum 
w Imielinie, zdobyła wyróżnienie 
w konkursie literackim „Zarażeni 
pozytywną energią”. 

Uczennica zaprezentowała 
pracę literacką o tematyce eko-
logicznej, dotyczącą sprzątania 
terenów leśnych przez młodzież 
szkolną, segregacji śmieci i 
recyclingu. Wyróżnienie dla 
Moniki to duży sukces, gdyż 
do konkursu zostało zgłoszo-
nych kilkadziesiąt prac ze szkół 
gimnazjalnych z naszego woje-
wództwa. W nagrodę otrzymała 
dyplom i wartościową książkę, 
którą wręczył na specjalnej ga-
li wiceprezydent Zabrza. Do 
konkursu Monika została przy-
gotowana przez Beatę Kubicę 
nauczycielkę języka polskiego. 
- Monika jest pasjonatką biolo-
gii i ekologii. Taka tematyka jest 
jej bardzo bliska. Ten sukces to 
także efekt systematycznej pra-
cy dziewczyny – mówi nauczy-
cielka.

Konkurs został zorganizo-
wany przez Dział Naukowo-
Oświatowy Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu z okazji 
XVI Tygodnia Ziemi. Celem 
było kształtowanie świadomo-
ści ekologicznej młodych ludzi 
oraz uczenie pozytywnych za-
chowań, które przyczynią się 
do ochrony środowiska. (pn)

Przez całe swoje życie cią-
gle uciekałem - tymi sło-

wami Kazimierz Piechowski 
rozpoczął spotkanie z uczniami 
Gimnazjum im. Powstańców 
Śląskich w Imielinie. Jest on je-
dynym do dziś żyjącym bohate-
rem osławionej ucieczki z obozu 
Auschwitz-Birkenau w czerwcu 
1942 roku. Pomimo swoich 90 
lat, pan Kazimierz szczegółowo 
i dokładnie opowiadał o całej 
akcji. Jak w ukradzionych z ma-
gazynu mundurach SS, z bronią 
w ręce, wraz z grupką przyja-
ciół, wydostał się z obozu przez 
bramę wjazdową samochodem 
zastępcy komendanta. Jednak, 
jak się później okazało, to nie 

Gimnazjum w Imielinie przy-
stąpiło do projektu „Moje 

czyste miejsce na Ziemi”, na któ-
ry otrzymało 2 tys. zł od Stowa-
rzyszeniu Rozwoju Zawodowego 
Śląska i Małopolski. Celem kon-
kursu było pogłębianie wiedzy 
ekologicznej, integracja młodzie-
ży szkolnej wokół idei czystego 
środowiska, aktywizacja i promo-
cja szkół poprzez prezentowanie 
i honorowanie dokonań uczniów. 
Honorowy patronat nad konkur-
sem objęła Małgorzata Handzlik, 
poseł do Parlamentu Europejskie-
go, a patronat merytoryczny wice-
starosta Bernard Bednorz. Projekt 
gimnazjum został bardzo wysoko 
oceniony. W ramach akcji szkoła 
opracowała autorski scenariusz 
„Wiosenne porządki”, którego ko-
ordynatorem została nauczycielka 
biologii Sylwia Pacwa.

Projekt realizowany przy 
współpracy z Urzędem Miasta 
oraz Kołem Wędkarskim skła-
da się z kilku etapów. Zadaniem 
uczniów będzie sporządzenie 
mapy lokalizacji dzikich wy-
sypisk śmieci na terenie miasta 
podczas zajęć koła ekologiczne-
go. Do mapy zostanie dołączona 
dokumentacja fotograficzna, a 
następnie zorganizowany wywóz 
i neutralizacja dzikich wysypisk. 
Dzięki współpracy z Kołem 
Wędkarskim zostaną posprząta-
ne najbardziej zaśmiecone tereny 
wzdłuż zbiornika wody pitnej.

Uczniowie klas II zebrali już 
kilkanaście worków śmieci po-
zostawionych przez tzw. sezono-
wych turystów, które zostały wy-
wiezione w bezpieczne miejsce. 

Za całość odpowiedzialny był 
prezes Koła Wędkarskiego Józef  
Skorupiński. 

Młodzież weźmie udział w 
konkursie plastycznym „Śmieć 
mniej – Ziemi lżej”. Najlepszy 
plakat zostanie powielony oraz 
umieszczony w różnych miejsca 
na terenie miasta w celu zachęce-
nia mieszkańców do selektywnej 
zbiórki odpadów, szczególnie 
tych, którzy z takiej możliwości 
jeszcze nie korzystają. 

Akcja edukacyjna prowadzona 
będzie również dla najmłodszych 
mieszkańców miasta, w przed-
szkolu. Jej zadaniem będzie mo-
tywowanie do segregacji śmieci 

we własnym domu oraz przeka-
zywanie informacji dotyczących 
powtórnego wykorzystania mate-
riałów. Wszystko odbędzie się w 
formie zabawy. „Szkolenie” prze-
prowadzą uczniowie gimnazjum. 

Projekt realizowany jest dzię-
ki Stowarzyszeniu Rozwoju 
Zawodowego Śląska i Mało-pol-
ski. Jednym z jego statutowych 
założeń jest działalność eduka-
cyjna, w szczególności promocja 
odnawialnych źródeł energii, 
edukacja wędkarska, wspiera-
nie osób niepełnosprawnych w 
zakresie poszukiwania i two-
rzenia dla nich stanowisk pracy. 
Stowarzyszenie organizuje rów-

nież konkursy o charakterze eko-
logicznym dla młodzieży szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych z terenu naszego powiatu. 

Ostatnim etapem projek-
tu będzie przygotowanie logo 
Stowarzyszenia, symbolu gra-
ficznego. Zwycięzca zostanie wy-
łoniony przez komisję. Oceniane 
będą przede wszystkim: wartości 
projektowe, marketingowe i użyt-
kowe pracy. (pn)

była jego jedyna ucieczka. Póź-
niej był członkiem Armii Krajo-
wej i działaczem niepodległoś-
ciowego ruchu oporu. Po wojnie 
zmuszony był uciekać przed 
„czerwonymi”, którzy uznali go 
za wroga systemu i wtrącili na 
10 lat do więzienia, z których od-
siedział 7. Po raz drugi do obozu 
powrócił prawie po 60 latach. 
Chociaż od czasu jego tragicznej 
młodości minęło wiele lat, kosz-
mary tam przeżyte, nie pozwala-
ją mu spać spokojnie. W trakcie 
spotkania został zaprezentowany 
film „Uciekinier”, dokumentują-
cy opowiadaną historię. 

Na zakończenie młodzież mia-
ła możliwość zadawania pytań 

panu Kazimierzowi, na które 
bardzo chętnie i wyczerpująco 
odpowiadał. Uczniów intereso-
wało czy ma wytatuowany numer 
obozowy lub czy spotkał się po 
wojnie ze swoimi przyjaciółmi, z 
którymi uciekł pan z obozu.

Spotkanie to było świadec-
twem tego, o czym powinni 
wiedzieć wszyscy, dla których 
prawda historyczna to wartość 
nadrzędna. Zorganizował je Za-
rząd Stowarzyszenia Rozwoju 
Zawodowego Śląska i Małopolski 
oraz Chrześcijańskie Stowarzy-
szenie Rodzin Oświęcimskich. 
Więcej na temat spotkań z byłym 
więźniem na stronie internetowej 
Stowarzyszenia www.srzsim.pl  pn

Uczniowie zebrali już góry śmieci 

Opowieść o ucieczce z Auschwitz

Z pozytywną 
energią
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Monumentalne tkaniny w Sokolni
Do końca maja można oglą-

dać wystawę tkanin chełm-
skiej artystki Marii Blotko-Kisz-
ki. Wystawę zorganizowano w 
roku jubileuszu 50-lecia pracy 
twórczej artystki. 

Maria Blotko-Kiszka ukoń-
czyła Akademię Sztuk Pięknych 
w Krakowie w 1959 r. Studiowała 
na wydziale Malarstwa i Tkaniny 
Artystycznej. Te dwie dziedziny, 
malarstwo i sztuka włókna, prze-
platają się w jej twórczości. Pani 
Maria ma w swoim dorobku ar-
tystycznym wiele wystaw indy-
widualnych, wiele nagród.

Pokazane w „Sokolni” mo-
numentalne tkaniny stanowią 

23 kwietnia uczniowie klas 
trzecich imielińskiej pod-
stawówki wzięli udział w 
ogólnopolskim sprawdzianie 
kompetencji trzecioklasisty. 
Sprawdzian składał się z teks-
tu i ułożonych na jego podsta-

Właśnie trwa w Imielinie. Już 
we wtorek 5 maja odbyło 

się spotkanie autorskie z Grzego-
rzem Kasdepke wprowadzające w 
Tydzień Bibliotek. 7 maja miała 
miejsce inauguracja VI Ogólno-
polskiego Tygodnia Bibliotek. Z 
tej okazji odbyła się konferencja 
dla bibliotekarzy powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego w sprawie Pro-
gramu Rozwoju Bibliotek. 

8 maja miało miejsce spotkanie 
z Dorotą Sztaudynger, wnuczką 
Jana Sztaudyngera na temat fra-
szek. Na 9 maja od godz. 10.00 
do 13.00 zaplanowano „Dzień 
otwarty” dla czytelników, kier-
masz książki, przedstawienie 
iluzjonistyczne dla dzieci, gry i 
zabawy dla dzieci prowadzone 

17 maja (niedziela) godz. 18.00 XVI Festiwal 
Muzyki Odnalezionej 
Koncerty Festiwalu Muzyki Odnalezionej odbywają się w 14 miej-
scowościach Polski południowej. Festiwal jest jedynym na świecie, 
na którym prezentuje się nieznane utwory kompozytorów polskich 
i obcych. Wykonywane są utwory odnalezione w archiwach pała-
cowych, klasztornych lub w muzeach. Wykonawcami koncertów 
są soliści i zespoły kilkukrajów. Z Kijowa pochodzą artyści, który 
zagrają w Imielinie. W programie m.in. arcutrudny, wirtuozowski 
utwór norweskiego romantyka Ole Bull’a (1810 – 1880) pt. Gueriera 
polacca. Co ciekawe, utwór dedykowany jest... powstańcom stycz-
niowym. Natomiast inne dzieło – Michaiła Steiganowa zatytuło-
wane jest „W hołdzie powstańcom Warszawy”. Ponadto w progra-
mie muzyka romantyczna i kompozycje Maurycego Ravela.

24 maja (niedziela) godz. 18.00 Koncert Tria RGG
RGG - to trójka absolwentów Akademii Muzycznej w 

Katowicach: Przemysław Raminiak (fortepian), Maciej 
Garbowski (kontrabas) i Krzysztof Gradziuk (perkusja). Zespół 
istnieje od 2001 roku. Dwa lata później nagrał pierwszą płytę pt 
„Scandinavia”. Nagranie płyty było konsekwencją zwycięstwa 
na konkursie V edycji Bielskiej Zadymki Jazzowej w 2003 r. 
Jan Ptaszyn Wróblewski wspominał tamten konkurs słowami: 
to było coś nieprawdopodobnego, ten zespół położył mnie na 
łopatki. W tym samym roku RGG zakwalifikowało się do 27. 
edycji Internacionale Festiwal de Jazz de GETXO (Hiszpania, 
2003 r.), gdzie dostali się jako jeden z czterech zespołów z całej 
Europy. Drogą głosowania uzyskali Nagrodę Publiczności, a 
oprócz tego jury przyznało im II nagrodę.

Następnym krążkiem była „Straight Story”, a ostatnia płyta 
RGG „Unfinished Story-Remembering Kosz”, poświęcona pa-
mięci Mieczysława Kosza, została uznana Polskim Albumem 
Roku 2007 przez dziennik Rzeczpospolita, jak również otrzy-
mała tytuł Jazzowej Płyty Roku 2007 

28 maja (czwartek) godz. 18.00 IX Salon 
Artystyczny „Kamień na kamieniu” 
wg wiesława Myśliwskiego, wykonawcy: 
Andrzej Róg i Dominik Kwaśniewski

Wiesław Myśliwski, to jeden z najwybitniejszych prozaików 
polskich, dwukrotny laureat nagrody literackiej Nike. Jego 
powieść „Kamień na kamieniu” stała się wydarzeniem litera-
ckim 1983 roku. W spektaklu opartym na niej śmiech miesza 
się z głęboką refleksją. Zabiegi inscenizacyjne wciągają widza 
do dialogu wynikającego z konfliktu dwóch stron osobowości 
tragikomicznego bohatera postaci. Po spektaklu jak zwykle 
przewidziane jest spotkanie z wykonawcami, które tradycyjnie 
poprowadzi Mieczysław Niedźwiecki.

31 maja (niedziela) godz. 16.00 - Otwarcie 
wystawy malarstwa „Grupy Morgowskiej”

Jest to grupa malarzy nieprofesjonalnych powstała w 2007 
roku z inicjatywy Mieczysława Rośka, znanego i cenionego 
plastyka, mieszkańca dzielnicy Morgi.

31 maja (niedziela) godz. 17.00 - 
„Kopciuszek” bajka – Teatr Komanderów

Specjalnie na Dzień Dziecka Teatr Komanderów przygotował 
„Kopciuszka” opartego na tekście Jana Brzechwy. Inscenizacja 
i reżyseria jest dziełem Stanisławy Szczepanik, kostiumy uszy-
ła Elżbieta Komandera. W głównych rolach wystąpią: Anna 
Pańczuk (Kopciuszek), Stanisława Szczepanik (macocha), 
Teresa Bajura (wróżka), Jadwiga Pyka (królowa), Andrzej 
Pyka (król), Henryk Dolina (herold), Piotr Stencel (ochmistrz), 
Magdalena Dolina (Kasieńka), Karolina Bajura (Haneczka).

„Biblioteka to plus” 
czyli Tydzień Bibliotek 

przez grupę harcerzy i zapozna-
nie chętnych z codzienną pracą 
biblioteki. 

W poniedziałek 11 ma-
ja o godz. 10.00 odbędzie się 
kampania „Cała Polska Czyta 
Dzieciom” czyli głośne czyta-
nie dla grupy przedszkolnej oraz 
spotkanie z książką pod hasłem 
„Biblioteka przyjazna przed-
szkolakowi”. 

Spotkanie autorskie z Konra-
dem Małkiem wyznaczyli orga-
nizatorzy na 12 maja (wtorek) o 
godz. 10.00. W tym samym dniu 
o godz.12.00 odbędzie się lek-
cja biblioteczna dla młodzieży 
szkolnej: „Moja Biblioteka jako 
źródło informacji”. 

Termin 13 maja (środa) o 

godz. 18.00 rezerwować powin-
ni miłośnicy literatury fantasy 
na spotkanie połączone z projek-
cją filmu „Zmierzch”. 

Wyprawa w baśniowy świat 
odbędzie się 4 maja (czwartek) 
o godz. 10.00. Planowane są gry 
i zabawy dla przedszkolaków 
związane z baśnią. 

I wreszcie w piątek 15 ma-
ja o godz. 12.00 odbędzie się 
spotkanie autorskie z Marcinem 
Pałaszem, podsumowanie kon-
kursu plastycznego przygo-
towującego do spotkania pt. 
„Słowa niosą uśmiech” oraz za-
kończenie Tygodnia Bibliotek. 

Organizatorzy zaprasza-
ją do udziału w imprezach 
„Tygodnia”. (bm)

pewien kontrast dla malarstwa 
Marii Blotko-Kiszka, malar-
stwa subtelnego, wyciszone-
go, w którym daje się poznać 
tradycyjna krakowska szkoła 
koloru.

W 2008 roku artystka otrzy-
mała prestiżową nagrodę 
Starosty Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego – „Clemens Pro 
Arte” za wybitne osiągnięcia w 
dziedzinie artystycznej. Maria 
Blotko-Kiszka jest artystką za-
pracowaną i prężnie działającą 
w środowisku artystycznym 
Śląska. W jej najbliższych pla-
nach jest wystawa w Muzeum 
Archidiecezjalnym. (eso)

wie 25 pytań otwartych i za-
mkniętych. Uczniowie mieli 
90 minut (2 x 45 min.) na je-
go rozwiązanie. Sprawdzian 
oceni umiejętności uczniów 
w zakresie: czytania, pisania, 
rozumowania, korzystania z 

informacji, wykorzystywania 
wiedzy w praktyce zgodnie 
z treściami określonymi w 
podstawie programowej dla 
pierwszego etapu edukacyj-
nego. Teraz szkoła oczekuje 
na wyniki.(hg)

Test trzecioklasistów
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z kart historii Imielina

Imielińskie ulice część V

Upamiętniła Katyń 

Tadeusza Banachewicza
Ulica na Wioskach, od ulicy Dunikowskiego do 

Podmiejskiej. Nazwę otrzymała dopiero w 1940 roku, 
nazywało ją Frau Holle Weg. Frau Holle to tytuł bajki 
braci Grimm polska nazwa tej bajki „Królowa Zima”. 
Ulica była gruntowa, stała przy niej tylko parę do-
mów. Po wojnie ulicę tą nazwano 1 Maja. W 1975 roku 
otrzymała patrona w osobie Tadeusza Banachewicza 
(1882 – 1954), astronoma, geodety i matematyka pro-
fesora i dyrektora obserwatorium Astronomicznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jana Baranowicza 
Boczna ulicy M. Drzymały, wcześniej była częścią 

tej ulicy. Obecnie została przedłużona do ulicy św. 
Brata Alberta. Poprzednio nazywała się Łubinowa. 
Obecny patron tej ulicy Jan Baranowicz (1906 - 1983) 

pisarz, poeta i publicysta związany ze Śląskiem, pisał 
baśnie oparte na folklorze śląskim.

Bartnicza  
Ulica na Jamnicach, boczna ulicy Wandy. Nazwą 

otrzymała w 1940 roku. Nazywała się Bussard Weg  
(Bussard – Myszołów). Po II wojnie światowej nazwa-
ną ją ulicą Leśną. Obecną nazwę otrzymała w latach 
siedemdziesiątych.

Bluszczowa
Ślepa uliczka, boczna ulicy św. Brata Alberta, była 

częścią tej ulicy. Do lat siedemdziesiątych nazywała 
się Ogrodowa.

Stanisława Broszkiewicza
Ślepa uliczka, boczna ulicy Józefa Poniatowskiego, 

była cały czas częścią tej ulicy. W latach siedemdziesią-
tych XX wieku otrzymała patrona w osobie Stanisława 

Natalia Mateuszuk otrzymała nagrodę w konkur-
sie literackim „Katyń - prawda i pamięć”. Był nią 

udział w pielgrzymce wraz z rodzinami katyńskimi do 
tego sławnego miejsca śmierci Polaków w czasie II 
wojny światowej. Natalia jest uczennicą 2 klasy tech-
nikum odzieżowego, bardzo dużo czyta, projektuje 
stroje i pisze wiersze. 

Konkurs katyński od 3 lat organizuje posłanka PiS-
u Maria Nowak. Natalia napisała na niego 2 wiersze 
na temat Katynia i znalazła się w gronie 10 uczniów, 
którzy miedzy 25 a 27 kwietnia pojechali na piel-
grzymkę, zwiedzając przy okazji Smoleńsk. 

Na konkurs wpłynęło 200 prac – esejów lub utwo-
rów poetyckich. „Strzał./Padł kolega z podwórka./Las 
napiera./Strzał./Dół ciemny zaprasza./Strzał./- Ku 
chwale Ojczyzny” napisała Natalia. - Nie zagłębiałam 
się w politykę, skupiałam się na tym, co czuli ludzie, 
chodziło mi o to, by wyrazić, co ja bym tam czuła. Bo 
emocje zawsze są takie same - czy jesteśmy młodymi 
ludźmi żyjącymi w XXI wieku czy na początku XX 
– powiedziała nam autorka. – Tam jest taki piękny las, 
ptaki śpiewają… Jak zobaczyłam go, to nie zrobił na 
mnie wrażenia miejsca strasznej tragedii. Nie zdawa-
łam sobie sprawy, że deptałam po grobach Polaków 

Broszkiewicza (1926 – 1984) pisarza, prozaika i dzien-
nikarza, uczestnika Powstania Warszawskiego.

Przy ulicy tej mieszkał i miał swój warsztat znako-
mity krawiec Herbert Jezusek. Była tam także kiedyś 
siedziba dużego ogrodnictwa należącego do rodziny 
Kowolów.

Jana Brzozy
Ślepa uliczka, boczna ulicy św. Brata Alberta, 

poprzednio była częścią tej ulicy. Patron tej ulicy 
Jan Brzoza (1900 – 1971) właściwe nazwisko Józef 
Wyrobiec, pisarz, autor głośnego „Pamiętnika bezro-
botnego”. 

Bursztynowa
Krótka ulica na Jamnicach, pomiędzy ulicami 

Wandy i Malczewskiego. Poprzednio nazywała się 
Piaskowa.

 Bernard Kopiec

Od Banachewicza do Bursztynowej

ale i Rosjan, których od 1937 roku mordowała tam ra-
dziecka NKWD. Prawda tego miejsca zaczęła do mnie 
docierać dopiero, jak wróciłam do domu. 

- Nie wiadomo ilu naprawdę ludzi tam zginęło – mó-
wi Natalia - bo oprócz zidentyfikowanych Polaków są 
i nieznani Rosjanie. Najlepiej świadczy o tym fakt, że 
gdy spacerowaliśmy leśnymi ścieżkami w pewnym 
momencie natknęliśmy się na leżącą na ziemi ludzką 
czaszkę. „Wmawianie że to nieprawda/że tego nie było 
(…) Twierdzicie że tego nie było” – to słowa z drugie-
go jej wiersza na temat Katynia, są jak memento dla 
tych, do których prawda o Katyniu nie jest w stanie 
dotrzeć. 

W pamięci Natalii utrwaliła się również wizyta w 
Smoleńsku, gdzie zwiedziła potężną cerkiew z pięk-
nymi złoconymi wnętrzami. Mogła też zobaczyć je-
dyny kościół katolicki – do tej pory jest w nim archi-
wum. Obok niego ksiądz wybudował garaż, w którym 
odprawia msze święte. 

Natalia pytana o ulubionego pisarza dłużej się za-
stanawia i nie wymienia żadnego nazwiska – bo jest 
ich tak wielu. Dziewczyna wprost pochłania książ-
ki – w imielińskiej bibliotece ma złotą kartę, która 
świadczy o jej zamiłowaniu do literatury. Jest wśród 

ulubionych dziedzin i fanta-
styka i literatura rosyjska, i 
amerykańska… Pisze oczy-
wiście wiersze.    

Nauki w technikum odzie-
żowym nie traktuje bynaj-
mniej jako dodatku do czy-
tania książek. Lubi wyszy-
wać, haftować i projektować 
stroje. Ma w tej dziedzinie 
również duże osiągnięcie 
– ostatnio wygrała konkurs 
na projekt stroju dla ze-
społu pieśni i tańca Śląsk. 
– Chodziło o to – wyjaśnia 
Natalia – by stworzyć im 
„cywilny” ubiór, czyli taki w 

którym nie będą występować, ale pojawiać się na co 
dzień w sytuacjach bardziej czy mniej oficjalnych, do 
których ten sceniczny strój się nie nadaje. Z założenia 
miał być inspirowany motywami stroju śląskiego, na 
podstawie których zespół byłby rozpoznawalny. I taki 
udało się jej stworzyć. 

Natalia Mateuszuk mimo młodego wieku jest zatem 
osobą niepospolitą - oczytaną, inteligentną i utalentowaną. 
O czym zapewne jeszcze nie raz się przekonamy. (zz) 

Natalia Mateuszuk z herbem Imielina w Katyniu 
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nasze sprawy 

Burmistrz
o budżecie

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza konkursy na stanowiska:

1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Imielinie 

adres: 41-407 Imielin, ul. Karola Miarki 7

2. Dyrektora Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie 
adres: 41-407 Imielin, ul. Sapety 8 

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie „Wymagań,  jakim powinna odpowiadać oso-
ba zajmująca stanowisko dyrektora  oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach 
szkół i placówek” (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Dz. U. Nr 189, poz. 1854 z 2003 r.).

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
- wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
- ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs z zakresu zarządzania oświatą,
- minimum 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela,
- co najmniej dobrą ocenę pracy z ostatnich 5 lat pracy,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowniczym,
- nie był karany karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
- nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu po-

stępowanie dyscyplinarne,
- nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środ-

kami publicznymi.

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o 

stażu pracy pedagogicznej;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwier-

dzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaga-

nego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego -  w przypadku osoby nie będącej 
nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania 
oświatą albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 6 maja 2003 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowi-
sko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z 
późn. zm), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9)oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie to-
czy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych zwią-
zanych z  dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy  z 
dnia 17 grudnia  2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgod-
nie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r  Nr 101, 
poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać: w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 
1.„Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Imielinie”

2.„Konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie”, 

w terminie do 29 maja 2009 roku na adres: Urząd Miasta Imielin ul. Imielińska 81 
41-407 IMIELIN pokój nr 23 (sekretariat Burmistrza Miasta)

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta 
Imielin. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie. 

wydatki z budżetu miasta w roku 2008 osiągnęły 2/3 
planu, mimo wykonania dochodów na poziomie prawie 90 
proc. To wynik, który od strony statystycznej nie może 
zadowalać. O komentarz poprosiliśmy burmistrza Imielina 
Jana Chwiędacza. 

Do budżetu roku 2008 wpisaliśmy budowę kanalizacji, przed-
szkola i hali sportowej przy gimnazjum. Jednocześnie podjęli-
śmy starania o dofinansowanie tych inwestycji ze środków Unii 
Europejskiej. Procedury konkursowe okazały się skomplikowane 
i długotrwałe. Zakończyły się sukcesem w przypadku kanalizacji, 
na którą otrzymaliśmy ponad 15 mln zł. W odniesieniu do kolej-
nych inwestycji dotacji nie było – ale to okazało się dopiero w 
lutym tego roku. Nie czekając na rozstrzygnięcia konkursowe, 
podjęliśmy decyzję o budowie przedszkola (gdyby przyznano do-
tację, można by ją było również wykorzystać). 

Jednak oczekiwanie na wyniki konkursów spowodowało, że 
„zamroziliśmy budżet”, nie zaczynaliśmy kolejnych inwestycji, 
nie wiedząc co będzie z wymienionymi, które są dla nas pierwszo-
planowe. Nie możemy również „roztrwaniać” pieniędzy na drob-
ne cele, skoro tak ważne są zadania inwestycyjne. Dlatego też nie 
przesuwaliśmy wydatków na inne działy i kategorie budżetowe. 

Również w takich rozdziałach budżetowych jak transport, go-
spodarka mieszkaniowa, administracja, bezpieczeństwo, gospo-
darka komunalna, opieka społeczna nie wydaliśmy 100 % zapla-
nowanych pieniędzy, bo pilnie się przyglądamy każdej złotówce i 
kosztom bieżącego utrzymania miasta. Wiemy, że tu oszczędzając 
więcej możemy przeznaczyć na inwestycje. Nie chodzi też o wy-
danie wszystkiego co się zaplanowało, a o racjonalne gospodaro-
wanie pieniędzmi. 

Jeśli przykładowo mamy sprawną kserokopiarkę, która dzia-
ła dobrze po niewielkiej konserwacji, to nie kupujemy nowego 
sprzętu, chociaż taki zakup planowaliśmy, licząc się z wyeksploa-
towaniem starego. Tu żadne niewydane pieniądze nie przepadają, 
są jedynie przesuwane na przyszły rok. Oszczędzamy również na 
przetargach. Kosztorys inwestorski, na podstawie którego planu-
jemy wydatki, po przetargu zostaje bardzo często zweryfikowany 
w dół. Ceny materiałów i robocizny w ostatnim okresie znacznie 
się obniżyły. 

Plan rzeczowy w roku minionym wykonaliśmy i niższe o kilka 
procent wydatki (poza inwestycjami) nie wynikają z zaniecha-
nia. Proszę zobaczyć na remonty dróg – tu wykonanie wyniosło 
ponad 98%. 

Planowanie wydatków w ciągu roku nieraz trzeba weryfiko-
wać. Przykładowo pomoc społeczna – w ubiegłym roku malało 
i tak niskie w naszym mieście bezrobocie, co powodowało, że 
wielu mieszkańcom niepotrzebne okazywały się zasiłki. Inni 
otrzymywali lepiej płatną pracę i taka pomoc również okazy-
wała się zbędna.  

Warto zwrócić uwagą na wykorzystanie funduszy euro-
pejskich. Nigdy byśmy nie wybudowali kanalizacji, gdyby nie 
wsparcie Unii. Skanalizowanie ¼ miasta kosztuje 20 mln czy-
li nasz roczny budżet. Za te pieniądze można by wybudować 3 
przedszkola lub 2 hale sportowe, ale bez kanalizacji nie można 
naszego miasta zaliczyć do miast o standardzie europejskim. I 
jest to przykład inwestycji której nie widać, bo pieniądze „idą w 
ziemię”. Kanalizacja jest jednak jednym z podstawowych urzą-
dzeń zapewniających właściwą ochronę środowiska i należyty 
komfort życia mieszkańców. 

Z budżetu roku 2008 jestem zadowolony, bo po raz kolejny 
pokazał, że miasto może liczyć na stabilne (i rosnące dochody). 
Zapewniają mu je udziały w podatkach, które wszyscy płacimy 
do budżetu państwa i podatki lokalne (szczególnie od nierucho-
mości). Dzięki temu miasto może dobrze funkcjonować, zagwa-
rantować podstawowe usługi mieszkańcom oraz zapewnić im 
bezpieczeństwo. (zz)
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Puchar dla Imielina 
Na boisku Pogoni odbyły się już po 

raz trzeci Otwarte Zawody Mode-
li Zdalnie Sterowanych o Puchar Bur-
mistrza Imielina. Wzięło w nich udział 
prawie pół setki zawodników, których 
oceniano w dwóch kategoriach: od 7 do 
10 lat i od 11 do 14.

W kategorii młodszej I miejsce 
zajął Artur Musioł z SP 1 Lędziny, 
przed Marcinem Łyżwińskim, Pawłem 
Ratajczykiem, Karolem Norasem 
(wszyscy SP 3 Lędziny) oraz z Alanem 
Malornym z SP Imielin. 

W kategorii starszej Michał Bania 
z G-1 Lędziny wyprzedził Piotra 
Kostorza z Imielina oraz Romana 

2 maja w Domu Kultury Sokolnia od-
była się piąta edycja otwartego turnieju 
skatowego o puchar starosty powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego.

Puchar przypadł Henrykowi Hoda-
kowskiemu, zawodnikowi imielińskiego 
klubu skatowego „Sokół”, który zdobył 
3270 punktów. Pokonał on 54 zawod-
ników z powiatu bieruńsko-lędzińskie-
go, Tychów, Mysłowic, Katowic, Rudy 
Śląskiej i Pszczyny. Zawody sędziował 
Jacek Rudolf.

Organizatorem turnieju skata był  
Klub Sokół Imielin, którego prezesem 

6 czerwca (sobota)
9.30 – koncert orkiestry dętej z 

Imielina

9.50 - uroczysty przemarsz gości, 
wystawców i organizatorów Targów z 
udziałem aktorów na szczudłach i or-
kiestry. 

10.00 – oficjalne otwarcie VII Targów 
w Imielinie z udziałem szczudlarzy oraz 
koralinek

10.30 - spektakl Unia Europejska 
– Integracja – Ekologia

11.30 - Konferencja prasowa 

12.00 do 16.00
• Prace jury konkursu targowego o 

statuetkę „ZŁOTEGO LIŚCIA” 
• Animacje szczudlarzy – akrobacje, 

taniec, mini warsztaty dla dzieci

16.30 – 17.15 – program artystyczno-
muzyczny w wykonaniu dzieci z imie-
lińskiego Przedszkola oraz uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Imielinie

17.30 – występ zespołu MAMMA 
–MIA

jest Marian Ganc, on również startował 
w turnieju jako zawodnik wśród osiem-
nastu imielińskich graczy.

Na II miejscu uplasował się Bogdan 
Gorczyca z Larysza z 3068 punkta-
mi, III miejsce zdobył Grzegorz Zair 
z Giszowca (3028 punktów) i IV był 
Marian Marciniak z Mysłowic (2968 
punktów). Kolejne miejsca zajęli: 
Stanisław Giza z Katowic, Krystian 
Łapa z Tychów, Emil Zielonka z 
Tychów, Marian Kula z Rudy Śląskiej, 
Jan Faruga z Pszczyny i Jan Krawczyk 
z Tychów. (eso)

Henryk Hodakowski odbiera puchar dla najlepszego zawodnika 

Modelarze ocenieni
Musioła i Magdalenę Żurek (oboje G1 
Lędziny) i Bartłomieja Duczmala SP 
Bojszowy. 

Organizatorem zawodów był po-
wiatowy LOK, a wsparła go Sokolnia 
i Urząd Miasta. Sędziował Marek 
Lizak, z ramienia LOK nad orga-
nizacją czuwali Andrzej Malorny 
i Franciszek Musioł.  Puchary i na-
grody w imieniu burmistrza wrę-
czyła przewodnicząca Rady Miasta 
Bernadeta Ficek. Po emocjach spor-
towych zawodnicy zostali ugoszczeni 
kiełbaskami z rożna. Atrakcją były 
pokazy spadolotni i jazda na qua-
dach. (eso)

PROGRAM TARGÓw
19.00 - wręczenie statuetek  ZŁOTEGO 

LIŚCIA w kategoriach:
* najlepszy produkt targowy
* najciekawsza ekspozycja targowa
* wyrób i technologia proekologiczna

20.00 - zamknięcie ekspozycji 

20.10 – koncert zespołu VOLARE 
(przeboje włoskie)

21.30 – mini teatr ognia oraz pokaz 
sztucznych ogni

22.00 - zamknięcie Targów

7 czerwca (niedziela)
10.00 – otwarcie hali i terenów targo-

wych dla zwiedzających

12.00 – wręczenie pamiątkowych sta-
tuetek wszystkim wystawcom 

16.00 - 16,50  - blok taneczny w wy-
konaniu zespołów tanecznych ze Szkoły 
Podstawowej  i Gimnazjum w Imielinie 

17.00 - występ zespołu LOS SOBO-
WTOOROS

18.00 – zamknięcie Targów.


