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Deszczowe Dni 

Tegoroczne XIII Dni Imie-
lina obfitowały w wiele 

atrakcji. Program był bogaty i 
różnorodny, ale nie wszystkie 
jego punkty udało się zrealizo-
wać za sprawą ulewnego desz-
czu. Po raz pierwszy w historii 
Dni trzeba je było przerwać. 
Tym razem trzynastka rzeczy-
wiście okazała się pechowa. 

Na szczęście odbyły się 
wszystkie punkty imprezy 
pierwszego dnia – od poran-
nych zawodów wędkarskich 
przez biegi dla dzieci i doro-
słych po wieczorny występ 
zespołu Myslowitz, który zgro-
madził tłumy fanów słynnych 
muzyków zza miedzy. 

Biegały dzieci 
Rekordowa była w tym ro-

ku liczba uczestników biegów 
dla dzieci – ponad dwustu. 
Najmłodsi – zaledwie trzylatki 
- zaczynali od stu metrów, naj-
starsi czyli nastolatki miały do 
przebiegnięcia 2 km. Zawody 
odbywały się pod hasłem 
„Rodzina jest super”, które 
widniało na koszulkach i rze-
czywiście zgromadziły całe ro-
dziny – nie tylko rodziców ma-
łych uczestników, ale i pokole-

nie dziadków. Zorganizowano 
je w ramach programu profi-
laktycznego. 

Dzieci otrzymały soki, słody-
cze i koszulki. Nagrody rzeczo-
we przygotowali też przedsta-
wiciele banku ING z Katowic 
oraz Biura Pośrednictwa i 
Ubezpieczeń SJ Danuty i Józefa 
Pacwów z Imielina. 

Wielu z Imielina  
Również dopisali w tym roku 

mieszkańcy Imielina, którzy 
wzięli udział w crossie, czyli 
20-kilometrowym biegu wokół 
zbiornika – aż 11, a na początku 
był to zaledwie jeden biegacz.

Cross już dorósł, bo odbył się 
po raz 18. Od początku pomaga 
w jego organizacji Franciszek 
Stolarczyk - inicjator i pomy-
słodawca biegu - oraz Związek 
Górnośląski. Ale bieg jest też 
swoistym zjawiskiem społecz-
nym, bo angażuje wielu ludzi.

– Jego przygotowanie wyma-
ga sporządzenie szeregu pism 
i zezwoleń – nawet z Urzędu 
Marszałkowskiego – ale ta or-
ganizacja jest dla mnie przy-
jemnością – mówi Bożena 
Klekot z Urzędu Miasta. – 
Każdy wie, co do niego należy 

i nie mamy z tym żadnych kło-
potów – dodaje i wylicza: - Od 
lat Tomasz Biedalak z GPW ze 
swoimi pracownikami oczysz-
cza i przygotowuje trasę, naj-
pierw jedzie Tomek Grzywacz,  
potem pilot Bogdan Jagoda, 
młodzież obstawia 20 punktów 
informacyjnych (wystarczy że 
do nich zadzwonię i chętnie 
pomagają), Ernest Jarczyk z 
PHU Metale udostępnia szat-
nie i zaplecze dla biegaczy, 
Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe z Bierunia zabez-
piecza trasę od strony zbior-
nika, w organizację włącza-
ją się od kilku lat Państwo 
Czambergowie, Krystyna 
Jagoda oraz Katarzyna 
Krzyżowska, która jest do-
radcą od strony sportowej. 
Dla najmłodszej uczestniczki 
biegu tort funduje cukiernia 
Ryszarda Stadlera. W tym roku 
nagrodę dla niepełnosprawne-
go biegacza ufundował Robert 
Kubica z firmy SBL-net. Każdy 
uczestnik otrzymał pamiątko-
we medale i koszulki.

Jak Odyseusz  
Ponownie najlepszym z 

Imielina okazał się lekarz 

Michał Pudełko, z którym 
rozmawialiśmy przed rokiem. 
Natomiast drugie miejsce zajął 
Krzysztof Lachowicz. – Przed 
4 laty ważyłem sto kilogramów 
i powiedziałem sobie, że nie 
chcę tak wyglądać – powiedział 
nam po biegu ten szczupły męż-
czyzna. – Poza tym prowadzę 
firmę, zatrudniam trzydziestu 
ludzi i to jest bardzo nerwowa 
praca, dlatego musiałem zna-
leźć sposób na odstresowanie 
się – jest nim sport. 

Wstaję codziennie o 5 rano i 
trenuję. Nie piję alkoholu, nie 
chodzę na imprezy. Zdrowo się 
odżywiam. Jem 8 razy dziennie 
i wypijam 6 litrów wody, ale te-
go wymaga mój organizm, któ-
ry poddaję treningowi. Jestem 
głodny wysiłku fizycznego i 
ten apetyt rośnie w miarę je-
dzenia, czyli uprawiania róż-
nych dyscyplin. Z przyjaciółmi 
spotykam się nie na piwie, ale 
po to, by pograć np. w koszy-
kówkę. Chciałbym wystarto-
wać w najtrudniejszych zawo-
dach świata, na które składają 
się pływanie, jazda na rowerze 
i bieg. Ale nie cel jest ważny, 
tylko jak u Odyseusza dążenie, 

Biegacze z Imielina: I Michał Pudełko, II Krzysztof Lachowicz, III Wojciech Szeliga, IV Marcin Hachuła, V Zbigniew Gawlik, VI Jacek Noras, 
VII Bogdan Żorawik, VIII Marian Szymski, IX Wojciech Pudełko, X Remigiusz Bednorz, XI Rafał Kurkowski. Po prawej Bernadeta Ficek, 
przewodnicząca Rady Miasta, po lewej Danuta Pacwa i burmistrz Jan Chwiędacz.

Dokończenie na str. 4
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Nasze sprawy

KRONIKA POLICYJNA

Kurier – Imielińska Gazeta Samorządowa. Wydawca Urząd Miasta 
w Imielinie. Wykonanie: Gościniec sc. Redaguje zespół.
Redaktor naczelny Zbigniew Zając. 
ISSN 1898-8350 Tel. kontaktowy: 609-223-557 (po godz. 16.)
Adres do korespondencji: Biblioteka Miejska 41-407 Imielin, ul. Imieliń-
ska 92, tel. 32/225 50 70, adres elektroniczny: kurierimielinski@wp.pl
Druk Infomax Katowice. Nakład 1500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i opracowania 
nadesłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
ogłoszeń.

DYŻURY RADNYCH

1 sierpnia (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta w godz. 
16 – 17. dyżurują radni: Jan Jurecki - okręg nr 10, Krzysztof 
Hajduczek - okręg nr 14 i Tadeusz Hericht - okręg nr 15. 
Okręgi te obejmują ulice: Apteczna, Bluszczowa, Brzozy, 
Dąbrowskiej, Floriana, Brata Alberta od nr 1 do nr 45 i od nr 2 
do nr 32c, Złocista, Baranowicza, Drzymały, Kolejowa, Dobra, 
Francuska, Krótka, Miarki, Miła, Wiosenna, Żeńców. 

9 czerwca na ul. Brata Alberta w trakcie wyprzedzania jadą-
cej rowerem 51-letniej mieszkanki Imielina przez również jadą-
cego rowerem 12-latka z Imielina doszło do zderzenia rowerów, 
w wyniku czego kobieta z obrażeniami nogi przewieziona zo-
stała do szpitala. 

16 czerwca na ul. Maratońskiej nieustalony sprawca wybił 
szybę boczną i włamał się do daewoo, skąd skradł obuwie spor-
towe.

20 czerwca na ul. Imielińskiej kierujący audi nie zachował 
należytej odległości i najechał na tył poprzedzającego go ford. 
Sprawca został ukarany mandatem karnym. 

1 lipca na ul. Brata Alberta dwóch nieustalonych sprawców 
siłą odebrało pieniądze 43-letniemu mieszkańcowi Imielina. 

2 lipca na ul. Imielińskiej nieustaleni sprawcy włamali się do 
sklepu odzieżowego, skąd skradli odzież oraz gotówkę. 

Po rocznej przerwie spowodo-
wanej majową powodzią w 

2010 roku po raz ósmy odbyły się 
Powiatowe Targi Przedsiębiorczo-
ści Ekologii w Imielinie. Zaintere-
sowanie firm i instytucji prezenta-
cją na targach było duże – nawet 
większe, niż niektórymi wcześ-
niejszymi edycjami, chociaż z 
ubolewaniem trzeba przyznać, że 
liczba zwiedzających i uczestni-
ków festynu była nieco niższa. 

W targach uczestniczyło 94 
wystawców: z terenu powiatu 46 
(Bieruń – 9, Lędziny – 8, Imielin 
– 26, Chełm Śląski – 2, Bojszowy 
-1), spoza powiatu 48 (repre-
zentowały Tychy, Mysłowice, 
Brzeszcze, Częstochowę, Cze-
chowice-Dziedzice, Ustroń, 
Katowice, Bestwinę, Mikołów, 
Chełmek, Wilamowice, Bielsko-
Białą, a nawet Tczew). 

Małe targi?
- Chciałem wynająć nawet 300-

metrowe stoisko, ale pomyślałem 
sobie, co się będę wygłupiać. To 
jakieś powiatowe, a więc chyba 

nieduże targi. Przyjechałem i 
jestem zaskoczony rozmachem 
imprezy, liczbą gości. Na pewno 
będę tutaj za rok, wezmę większą 
powierzchnię i wystawię więcej 
produktów, bo zainteresowanie 
jest bardzo duże – mówił przed-
stawiciel firmy Pro Natura, spe-
cjalizującej się w technologiach 
oszczędzania energii i korzysta-
nia z jej odnawialnych źródeł, w 
bliskiej współpracy z firmą Wolf 
Mainburg jako producenta i do-
stawcy urządzeń.

Nowe technologie 
Firma Laser-Spec pokazała 

nowoczesną technologię ob-
róbki metali: laserowy promień 
może „wyrzeźbić” w metalu do-
słownie wszystko i dla każdego. 
Targowym hitem była między 
innymi także sauna i balia ogro-
dowa – z wodą podgrzewaną 
wprost przez opalany drewnem 
piec, dla zdrowia i radości użyt-
kowników. 

- Warto robić te targi! Widać, 
że pojawia się wiele nowych 

firm, pokazują nowe pomysły, 
wyroby. A że wystawców mo-
głoby być więcej. Na pewno tak, 
ale pamiętajmy, że większość 
drobnych przedsiębiorców znaj-
duje się pod dużym ciśnieniem. 
Sytuacja na rynku jest trudna, 
a oni muszą się zajmować do-
słownie wszystkim: finansami, 
produkcją, rozwojem, pracowni-
kami i promocją. Często mimo 
chęci brakuje im po prostu czasu, 
aby się zająć udziałem w targach 
– mówił Grzegorz Nowak, pre-
zes Bieruńsko-Lędzińskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej. 

Duża różnorodność 
Na targach wystawiano roz-

maite produkty, usługi i techno-
logie dla domu i ogrodu, zdrowia 
i urody, finansów, technologie dla 
przemysłu, szeroką gamę róż-
nych (od psychologicznych po-
przez informatyczne, reklamowe 
po elektryczne a nawet organi-
zacji przyjęć). Ofertę motoryza-
cyjną przedstawili sprzedawcy 
samochodów Chevrolet, Opel, 
Mitsubishi, Hyundai i Skoda. Nie 
sposób zresztą wymienić wszyst-
kiego. Co charakterystyczne, 
poza wieloma tradycyjnymi wy-
stawcami na targach pojawiła się 

grupa nowych firm, o których 
istnieniu mało kto do tej pory 
wiedział, a które proponują rewe-
lacyjne produkty lub usługi. 

Atrakcje dla rodziny 
Części targowej organizowa-

nej przez powiat bieruńsko-lę-
dziński przy wsparciu działa-
jących w powiecie organizacji 
przedsiębiorców towarzyszył 
festyn, sfinansowany przez mia-
sto Imielin. Zaprezentowały się 
zespoły „Tango Luz” i „Dec 
Right”. Ponadto były także inne 
atrakcje dla dzieci i całej rodziny: 
prezentacje „zapomnianych rze-
miosł” (czerpanie papieru, wyrób 
masła, warsztat garncarski, bicie 
medali, wypiek podpłomyków z 
degustacją), strzelanie z łuków 
i dmuchawek, koncerty górni-
czych orkiestr dętych z kopalń 
„Ziemowit” i „Piast”, zbiórka zu-
żytego sprzętu elektronicznego z 
nagrodami, konkursy i loterie.

Pod fachowym okiem min-
cerza można było własnoręcz-
nie wybić pamiątkowy medal 
targowy. Było także coś bardzo 
społecznie pożytecznego: punkt 
honorowego krwiodawstwa, ba-
dania ciśnienia tętniczego i glu-
kozy krwi. Na największym na 

targach stoisku firmy „Rampa” 
odbywały się pokazy technologii 
budowlanych. Były to prezen-
tacje technik układania paneli 
podłogowych, nakładania tynku 
cienkowarstwowego, prawidło-
wego przyklejania styropianu 
(„Licencja na szybkie murowa-
nie” ) a także poprawnego muro-
wania i fugowania klinkieru.

W salce konferencyjnej tar-

Imielińskie targi 

gów można było obejrzeć wy-
stawę – podsumowanie akcji 
fotograficznej V Powiatowego 
Przeglądu Orkiestr Dętych . A 
na zakończenie pierwszego dnia 
imprezy – „Ogniem malowane”, 
czyli pokaz fajerwerków.

O znaczeniu targów mówili 
podczas otwarcia imprezy i in-
nych oficjalnych i nieoficjalnych 
wystąpień starosta Bernard 
Bednorz, przewodniczący Rady 
Powiatu Józef Berger, burmistrz 
Jan Chwiędacz. Potwierdzili chęć 
dorocznego organizowania im-
prezy – spotkania przedsiębior-
ców, samorządowców i miesz-
kańców, które spełnia wiele waż-
nych celów: integruje, informuje, 
promuje, pomaga – szczególnie 
młodym firmom – zaistnieć na 
lokalnym rynku, a z czasem im-
ponująco się rozwijać. (mr)

Statuetki „Złotego Liścia” 
otrzymali:

ZA EKSPOZYCJĘ TARGOWĄ
P.P.H.U RAFAŁ z Imielina 
– za kompleksowy charakter 
ekspozycji, wszechstronną 
informację na temat usług i 
produktów, miła obsługę oraz 
szczególny charakter oferty 
domu przyjęć okolicznościo-
wych.

ZA PRODUKT TARGOWY
Laser Spec s.c. z Lędzin – za 
nowoczesną i energooszczęd-

na technologie precyzyjnej 
obróbki metali; wykorzystanie 
innowacyjnych metod produk-
cji i ciekawe wzornictwo.

ZA TECHNOLOGIĘ PRO-EKO
Lifepolska Sauny & Balie 

Ogrodowe z Imielina – za wy-
korzystanie ekologicznych, 
naturalnych materiałów, za 
powrót do natury oraz krze-
wienie zdrowego i aktywnego 
stylu życia.
WYRóŻNIENIA

Za ekspozycję targową: 
Centrum Handlowo Usługowe 

Budownictwa RAMPA Sp. 
z o. o.  i  P. U. P. H. Andrzej 
Pioskowik (obie firmy z 
Imielina). 

Za produkt targowy: e-
SBL.net Sp. z o. o. z Chełmu 
Śląskiego i Logo Art – Agen-
cja Reklamy i Promocji INFO-
POWIAT. PL z Imielina. 

Za technologię pro-eko: EL-
GATO LED i Międzygminne 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Odpadami i Energetyki Odna-
wialnej MASTER Sp. z o. o. 
(obie firmy z Tychów).

Nagrodzeni i wyróżnieni 
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Od trzech lat liczba prze-
stępstw popełnianych w 

Imielnie jest zbliżona do stu. 
W tym czasie raz była mniej-
sza (91), a dwa razy większa 
(110 i 131). Najczęściej są to 
kradzieże i kradzieże z włama-
niem. Znaczący wpływ na tę 
statystykę mają również pijani 
kierowcy. 

Najgorzej w wakacje
Przestępczość rośnie szcze-

gólnie w okresie wakacji i w 
takich miejscach jak Zbiornik 
Imieliński i tereny w pobliżu 
szkół. Również w tych miej-
scach, gdzie odbywają się im-
prezy. Zdarza się, że to okazja 
czyni złodzieja – zostawienie 
na widocznym miejscu w sa-
mochodzie torebki, aparatu fo-
tograficznego czy telefonu ko-
mórkowego prowokuje do ich 
kradzieży. Zdecydowanie do-
minuje przestępczość pospolita 
czyli kradzieże, które zdarzają 
się wszędzie, a ich nasilenie 
wiąże się z aktywnością spraw-
ców, którzy bywają w Imielinie 
na „gościnnych występach”.

Będą progi 
- Mieszkańcy zaniepokojeni 

są rozwijaniem przez niektó-
rych kierowców nadmiernej 
prędkości na drogach lokal-
nych – mówi burmistrz Jan 
Chwiędacz – aby temu przeciw-
działać jeszcze w tym kwartale 
progi zwalniające pojawią się 
na ul. Pośpiecha, Niemcewicza, 
Rubinowej i Drzymały. Został 
już ogłoszony przetarg, zbiera-
my obecnie oferty wykonaw-
ców. 

Miasto wspiera
Miasto stara się zapobiegać 

przestępstwom wspierając po-

licję. Rocznie wydaje na ten cel 
20 tys. zł, które przeznaczane 
są (po połowie) na dodatkowe 
służby mundurowych oraz do-
finansowanie zakupu samocho-
du służbowego dla Komendy 
Powiatowej w Bieruniu. 

Kolejnymi 10 tys. zł wspie-
rane są działania profilaktycz-
ne w mieście. Zajmują się ni-
mi placówki oświatowe – od 
przedszkola do gimnazjum. 
Prowadzi się w nich różne pro-
gramy. 

Od najmłodszych lat
W przedszkolu są to poga-

danki o bezpieczeństwie, ale 
i zabawy o takim charakterze 
czy spotkania z policjanta-
mi. Prowadzone są programy 
– bezpieczny dom, wakacje, 
ferie, droga do przedszkola itp. 
Ponadto systematycznie kon-
troluje się sprzęt służący za-
pewnieniu bezpieczeństwa. 

W szkole podstawowej są to 
pogadanki z policjantami, zaję-
cia warsztatowe z pedagogiem 
i psychologiem czy egzaminy 
na kartę rowerową.

Gimnazjum realizuje pro-
cedury interwencyjne w sytu-

acji podejrzenia popełnienia 
przestępstwa. Współpracuje 
też z kuratorami sądowymi. 
Ponadto diagnozuje zagroże-
nia i organizuje programu pro-
filaktyczne.

Nie tylko szkoły  
Kolejne działania podej-

muje Miejska Komisja ds. 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Zajmuje się 
ona również kontrolą przedsię-
biorców posiadających zezwo-
lenia na sprzedaż alkoholu. 
Współpracuje ze szkołami w 
zakresie programów profilak-
tycznych. 

Wreszcie są to działania 
imielińskich strażaków-ochot-
ników z OSP. Poza bezpieczeń-
stwem pożarowym dbają oni 
również o porządek w czasie 
imprez masowych.  

Wspieranie działalności po-
licji przez różne instytucje i 
podejmowane przez nich dzia-
łania widoczne są w statysty-
kach. Brak w Imielinie szcze-
gólnie groźnych przestępstw, 
a także stabilizacja ich ilości 
świadczą, że są to działania 
skuteczne. (zz)

 

Już w sierpniu powinny roz-
począć się prace na dalszym 

odcinku ul. Brata Alberta (za 
torami – patrząc w kierunku 
Lędzin). W ubiegłym roku po-
wstał chodnik na pierwszym 
odcinku drogi. 

Ponieważ jest to droga powia-
towa, więc starostwo wystarało 
się na ten cel o 1,5 mln zł ze 
„schetynówek” czyli rządowego 
programu dofinansowania re-
montów dróg. Natomiast miasto 
przeznaczy ze swego budżetu 
na remont 1,56 mln zł. Resztę 
do 3,85 mln zł (czyli kosztów 
całej inwestycji) dołoży powiat. 
Dzięki temu na odcinku od to-
rów do granicy z Lędzinami po 
lewej stronie powstanie ścieżka 
rowerowa i chodnik, a po pra-
wej chodnik. Również na całej 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Chcę – mogę więcej! 
Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning 

do swojego rozwoju
 W czerwcu 2011 roku w Imielinie rozpoczęto realizację pro-

jektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Chcę – mogę 
więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego 
rozwoju” w ramach

 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  
Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w okresie 

01 czerwca 2011 roku do 31 maja 2013 roku w łącznej kwocie nie-
przekraczajacej 1.569 863,07 zł; w tym ze środków europejskich 

w kwocie 1.334.383,61 złotych i dotacji celowej z budżetu 
krajowego w kwocie 235.479,46 złotych. 

 Projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Imielin w Szkole 
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie i w 
Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie. Przewiduje się 
prowadzenie zajęć w roku szkolnym 2011/2012 i w roku szkolnym 
2012/2013. 

Dzięki realizacji projektu do obu szkół zostaną wprowadzone nowa-
torskie programy edukacyjne dostosowane do wieku uczniów: Mądre 
dziecko, Uczeń z charakterem oraz Gimnazjalista z klasą. Programy te 
wyposażą dzieci w nowoczesne narzędzia edukacyjne takie jak: szyb-
kie czytanie, techniki pamięciowe, strategie uczenia się, systemy noto-
wania i powtarzania materiału. Podniosą u uczniów zdolności koncen-
tracji uwagi, rozbudzą pasję do czytania i uczenia się, wzmocnią po-
czucie pewności siebie i świadomości swoich zasobów, co poskutkuje 
podniesieniem u nich sprawności uczenia się i obniży poziom stresu 
np. w sytuacjach egzaminacyjnych. Zajęcia będą prowadzić przeszko-
leni nauczyciele z obu szkół. Do realizacji projektu zostaną zakupione 
podręczniki, zestawy do przeprowadzania zajęć (mikroskopy, zesta-
wy laboratoryjne, materiały plastyczne) oraz zestawy multimedialne 
do sal. Uzupełnieniem zajęć stacjonarnych z uczniami będzie trening 
w internecie na platformie e-learningowej. 

 W czerwcu 2011 roku rozpoczęto cykl szkoleń. Nauczyciele- trene-
rzy: 11 czerwca, 16 czerwca, 18 - 19 czerwca, 30 sierpnia, 5 września, 
12 września; pozostali nauczyciele - 27 - 28 czerwca, 29 - 30 czerwca.

W lipcu rozpoczynają się 
prace przy budowie 

kolejnego etapu kanalizacji 
sanitarnej Imielina. Firma In-
stalbud z Rzeszowa, która wy-
grała przetarg na wykonanie 
robót, zacznie w lipcu prace 
na ul. Kordeckiego od skrzy-
żowania z ul. św. Brata Alber-
ta (budynki od 1 do 26), gdzie 
będzie wykonywany kolektor 
sieci podciśnieniowej wraz z 

Starania o bezpieczeństwo

rurociągiem tłocznym w kie-
runku pompowni. Również w 
lipcu wykonanych zostanie 11 
przewiertów pod ul. Brata Al-
berta – do skrzyżowania z ul. 
Brzozy. 

Natomiast w sierpniu po-
wstanie 14 przewiertów na ul. 
Brata Alberta - od odcinku od 
skrzyżowania z ul. Klonową do 
skrzyżowania z ul. Leśną. 

Tak jak poprzednio rów-

Oby takich zdarzeń w Imielinie było jak najmniej.

Plan robót kanalizacyjnych
nież ten etap kanalizacji bę-
dzie wykonywała znana już w 
Imielinie firma z Rzeszowa. 
Przyczyni się to zapewne do 
sprawnej realizacji inwestycji, 
gdyż zaprocentuje zdobyte do-
świadczenie.

O kolejnych planach zwią-
zanych z budową kanalizacji 
będziemy informować w na-
stepnych wydaniach „Kuriera” 
(zz) 

długości drogi pojawi się nowy 
asfalt. Prace powinny zostać za-
kończone w listopadzie. 

- Wspieramy powiat naszymi 
środkami, gdyż w ten sposób 
szybciej uda się wyremonto-
wać drogę, a dzięki chodnikom 
i ścieżce rowerowej zadbamy o 
bezpieczeństwo mieszkańców 
– powiedział nam burmistrz Jan 
Chwiędacz. - Musieliśmy nieco 
ograniczyć zakres robót na dro-
gach gminnych, ale w tych miej-
scach, gdzie nie są zbyt pilne 
i mogą jeszcze poczekać kilka 
miesięcy. 

W związku z planowanym 
remontem drogi budowa kolej-
nego etapu kanalizacji zacznie 
się jeszcze w lipcu od ul. Brata 
Alberta - na odcinku od piekarni 
do ul. Podmiejskiej. (zz)

Remont na Brata Alberta 
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Z nauką i kulturą za pan brat

Dokończenie za str. 1

Deszczowe Dni

droga do osiągnięcia szczęścia 
– dodaje nasz rozmówca. 

Potrzeba szczęścia
Pilnie liczy zdobyte puchary 

Grzegorz Szczotka, który wy-
grał tegoroczne zawody węd-
karskie. Ten, który trzyma w rę-
ce jest 23. Ze wszystkich ¾ do-
stał za 1 miejsce. Łowi od 22 lat, 
więc wypada jedna nagroda na 
rok. Na imielińskim Michaliku 
złowił 2,5 kg ryb - karpia, lina 
i drobnicę. Na pytanie o receptę 
na sukces, odpowiada, że dobrze 
wylosował miejsce i dlatego 
miał szczęście. Bardzo dobrze 
ocenia organizację zawodów i 
łowisko, na którym zresztą był 
nie po raz pierwszy. 

Głosowanie 
Szerokie medialne echo mia-

ło prerefernedum, które Ruch 
Autonomii Śląska zorganizo-
wał w niedzielę w Imielinie i 
Lędzinach. Mimo odwołania 
imprez na stadionie Pogoni, 
głosowało tam ponad sześćset 
osób. Na pytanie o przywróce-
nie autonomii Górnego Śląska 
ponad 98% udzieliło odpowie-
dzi twierdzącej.

Wygrał deszcz 
W niedzielę o godz. 14. wo-

bec padającego ciągle deszczu 
zapadła decyzja o odwołaniu 
imprez na stadionie Pogoni 
- ze względu na bezpieczeń-
stwo uczestników i widzów. 
Część imprez przesunięto na 
inny – bardziej pogodny ter-
min, a część przeniesiono do 
Sokolni, gdzie odbył się koncert 
Karpowicz Family i wręczenie 
nagród uczestnikom zawodów. 
Burmistrz Jan Chwiędacz i 
Bernadeta Ficek, przewodni-

Wyniki zawodów

Biegi dla dzieci 
Bieg na 100 metrów. Dzieci z roczników 2007 – 08
1. Szymon Saternus, 2. Julia Szymańska, 3. Paweł Orlik.
Bieg na 150 metrów. Dzieci z roczników 2005 – 06
1. Tomasz Malina, 2. Mateusz Buchwald, 3. Zofia Palka. 
Bieg na 250 metrów. Dzieci z roczników 2003 – 04
1. Szymon Morcinek, Kamil Gawlik, 3. Daniel Bajer i Wojciech 
Długajczyk. 
Bieg na 400 metrów. Chłopcy z roczników 2001 – 02
1. Karol Nawrocki, 2. Marcin Szluzy, 3. Kacper Róg.
Bieg na 400 metrów. Dziewczynki z roczników 2001 – 02
1. Karolina Nawrocka, 2. Katarzyna Kowalska, 3. Ewelina Jastrzębska
Bieg na 800 metrów. Chłopcy z roczników 1999 – 2000
1. Rafał Jastrzębski, 2. Tomasz Palka, 3. Adrian Gawełczyk.
Bieg na 800 metrów. Dziewczynki z roczników 1999 – 2000
1. Weronika Drynda, 2. Michalina Malina, 3. Kamila Frank. 
W zawodach wzięło udział 228 dzieci. 
Bieg na 2 km – dziewczęta 
i chłopcy z roczników 1994 
- 1998 

Zwyciężyli zawodnicy z My-
słowic i Bolesławia. Najlepszy 
z Imielina wśród chłopców był 
Andrzej Pawełczyk, który zajął 
4 miejsce, a wśród dziewcząt 6. 
była Marta Komandera. W biegu 
wystartowało 27 osób. 

Bieg główny 
Wygrał Wojciech Baczyński 

z drużyny RMD MONTRAIL 
z czasem 1 01:06:36, drugi był 
Włodzimierz Gorban z ukra-
ińskiego Kowla, a trzeci Piotr 
Magiera z Myszkowa.

w sobotę 2 lipca. Wystartowało 
9 ekip, głównie z Imielina, a 
także z Chełmu Śląskiego i 
Katowic. Mecze były rozgry-
wane w systemie do dwóch wy-
granych setów do 21 punktów, 
jedynie finał do trzech wygra-
nych setów. Turniej sędziowali 
Barbara Wojtowicz oraz Michał 
Wurzel.

Wyniki: 1. Detoksii (Marek 
Pawlik; Przemysław Halapacz), 
2. Chełmioki (Maciej Myalski; 
Rafał Grudniok), 3. Ciacha 
(Adam Kudra; Mateusz 
Pacwa). 

Wędkarze
Jedną z imprez towarzyszących 

Dniom Imielina jest wędkowanie 
na stawku Michalik. Organizuje 
ją imielińskie koło wędkarskie.

Odbywały się one w dwóch 
turach: rano i po południu. 
Najpierw wędkowało na staw-
ku prawie siedemdziesięcioro 
wędkarzy. Dla najlepszych były 
puchary, dyplomy i nagrody. Po 
południu nad stawkiem zgro-
madzili się wędkarze – sponso-
rzy, dzięki którym koło mogło 
zorganizować coroczna impre-
zę z okazji Dnia Dziecka – rów-
nież dla niepełnosprawnych z 
Imielina i podopiecznych ho-
spicjum Cordis. Wędkowało ich 
siedemnastu, dla nich również 
przygotowano puchary i drob-
ne upominki oraz pamiątkowe 
dyplomy z podziękowaniem za 
okazaną pomoc przy organiza-
cji Dnia Dziecka.

Wyniki zawodów przedpołu-
dniowych: Seniorzy - 1. Grze-
gorz Szczotka, 2. Dawid Graca, 
3. Ryszard Poźniak. Kobiety: 
Krystyna Brachman, Bogusława 
Burger, 3. Teresa Skorupińska. 
Juniorzy – 1. Jakub Borys, 2. 
Sebastian Smoleń, 3. Katarzyna 
Biolik.

Zawody popołudniowe:         
1. Ryszard Misterek, 2. Rafał 
Olejnik, 3. Jerzy Skopek. (eso)

Foto: Andrzej Mańka, zz, eso

Ilona Sieka, jej mąż Krzysztof 
i syn Mateusz z wylosowanym 
podczas Dni rowerkiem. – Syn 
ma wkrótce urodziny - 3 lata i 
mamy dla niego wspaniały pre-
zent - powiedziała mama.   

Miasta Imielin.  Wzięło w nim 
udział 96 zawodników z wo-
jewództwa śląskiego, w tym 6 
kobiet i 4 juniorów. Pierwszych 
trzech zawodników zostało na-
grodzonych pucharami, ponad-
to pierwszych ośmiu otrzymało 
nagrody rzeczowe. Zwycięzcą 
w kategorii ogólnej został Erwin 
Pypłacz z Siemianowic, drugie 
miejsce zajął Mariusz Mordak 
z Tychów, a trzecie Piotr Grzyb 
z Chorzowa. Najlepszą zawod-
niczką została Ewa Bucka z 
Amicusa Katowice, a juniorem 
Aleksander Frysztacki także 
z Amicusa Katowice, który 
jest aktualnym mistrz świata 
z RPA w kategorii juniorów. 
Najwyższe miejsce z zawod-
ników imieliński zajął Paweł 
Stolorz, który był 8. (js)

Siatkówka plażowa 
Trzeci turniej siatkówki pla-

żowej o puchar Przewodniczącej 
Rady Miasta Imielin był podzie-
lony na dwa dni - eliminacje w 
sobotę 25 czerwca oraz finały 

Skat
Skat klub „Sokół” Imielin 3 

lipca w domu kultury Sokolnia 
zorganizował turniej skata spor-
towego o puchar Burmistrza 

cząca Rady Miasta, nie tylko 
gratulowali najlepszym, ale 
również podziękowali orga-
nizatorom odbywających się 
podczas tego święta miasta za-
wodów wędkarskich, siatkówki 

plażowej i skata. Były też wy-
razy uznania dla sponsorów 
i zaproszenie na przyszły rok 
– miejmy nadzieję, że przy lep-
szej pogodzie. (zz)
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Jak co roku biblioteka zapra-
sza dzieci na wakacje. Tym 

razem odbędą się one od 25 
do 29 lipca w godzinach 10.00 

prawdziwymi aktorami pod 
okiem Dariusza Cywki.

Biblioteka gwarantuje 
świetną zabawę i miłe spędze-
nie czasu. (bm)- 13.00 pod hasłem „Let-

nia Akademia Teatralna”, 
czyli spotkanie z różnymi 
rodzajami teatru.

W formie warszta-
tów prowadzonych 
przez Iwonę Woźniak 
- absolwentkę Akademii 
Teatralnej w Warszawie i 
Uniwersytetu Opolskiego, 
obecnie instruktora te-
atralnego w Pałacu 
Młodzieży. Dzieci pozna-
ją teatr słowa, cienia i teatr 
czarny. W świat teatru lal-
ki zabierze ich Magiczna 
Trupa Robinsona Bluesa, 
która będzie je bawić przy 
pomocy interaktywnej 
bajki o królestwie żab, 
a każdy widz stanie się 
częścią spektaklu. Na za-
kończenie zajęć uczest-
nicy będą mogli zostać 

W atmosferze letniego pik-
niku i wspólnej zabawy 

upłynęły II Dni Otwarte Szkoły 
Podstawowej w Imielinie. Ucz-
niowie i nauczyciele pochwalili 
się efektami całorocznej pracy. 
Rodzice, zwłaszcza ci, którzy 
od września poślą tu po raz 
pierwszy swoje dzieci, doko-
nali swoistej wizytacji. A przy 
okazji miłej imprezy udało się 
zarobić na dofinansowywanie 
przyszłorocznych wyjazdów 
szkolnych dla dzieci z uboż-
szych rodzin. 

Impreza miała miejsce 4 
czerwca, ale przygotowania do 
niej trwały cały rok szkolny. 
– Dlatego symbolicznie mó-
wimy o „Dniach Otwartych”, 
nie zaś o „Dniu Otwartym” 
– wyjaśnia Anna Knopek, ko-
ordynatorka przedsięwzięcia. 
- Podczas jednego dnia doko-
nujemy przeglądu tego, co uda-
ło się wypracować w ciągu 9 
miesięcy pracy szkoły. A udało 

się bardzo wiele, program był 
bardzo napięty – dodaje. 

Głównym punktem był kon-
cert laureatów, podczas które-
go zaprezentowały się szkolne 
sławy i zdobywcy wielu na-
gród. Na scenie wystąpiły ze-
społy i grupy taneczne, trupy 
aktorskie, recytatorzy, a na-
wet gimnastyczki artystyczne. 
Szczególnie entuzjastycznie 
przyjęto małe baletnice z zespo-
łu „Stokrotki” oraz dziewczyny 
z grupy „Hula-hop”, które roz-
ruszały gości cyklem tańców 
afrykańskich. Rewelacyjnie (i 
to po angielsku!) odegrana zo-
stała minisztuka pt. „Różowy 
kapturek”. 

Kolejną atrakcją imprezy 
było zwiedzanie szkoły, pod-
czas którego zobaczyć można 
było sale lekcyjne i pracow-
nie przedmiotowe. W tych zaś 
przygotowano wystawy prac, 
kronik i albumów, prezentacje 
multimedialne, eksperymenty i 

doświadczenia, a także zabawy 
z wykorzystaniem tablicy in-
teraktywnej. 

Była też kawiarnia i cukier-
nia, a jednym elementów zaba-
wy stał się bowiem kiermasz 
ciast, które przygotowali rodzi-
ce. Za niewielką kwotę zakupić 
można było kawałek domowego 
ciasta (a nawet tortu z wizerun-
kiem szkoły - dzieła piekarni 
Stadlerów!) i doskonałą kawę. 
A potem już tylko zasiąść w 
szkolnej ławie i powspominać 
niegdysiejsze czasy. 

Przed wyjściem ze szkoły 
obowiązkowo przystawano 
przy stoiskach z wykonany-
mi przez uczniów, rodziców i 
nauczycieli: kartkami, obraz-
kami, biżuterią i wieloma in-
nymi pięknymi drobiazgami. 
Milusińscy zaliczali loterię 
fantową i malowanie twarzy.

Dni Otwarte dzisiaj mamy, 
tak więc wszystkich zapra-
szamy – takie było hasło tego-

rocznej imprezy. Do wspólnej 
zabawy włączyli się nie tylko 
uczniowie, rodzice i nauczycie-
le. Jak podkreślają organizato-
rzy – szczególne słowa uznania 
należą się imielińskim przed-
siębiorcom i rzemieślnikom, 
którzy wspomogli szkołę, fun-

dując m.in. niespodzianki w 
loterii fantowej. II Dni Otwarte 
Szkoły Podstawowej zinte-
growały lokalną społeczność, 
która nie szczędzi starań o jak 
najlepszą jakość edukacji w na-
szym mieście. 

Anna Nowicka

Na zakończenie roku szkol-
nego nagrodzono uczniów 

wyróżniających się w nauce 
(średnia ocen powyżej 5,0). Z 
imielińskiego gimnazjum były 
to 24 osoby, a 23 ze szkoły pod-
stawowej.

Gimnazjum - kl. III a: Natalia 
Bialucha, Joanna Cichy, Faustyna 
Noras, Anna Zbytniewska, 
Michalina Mikunda; kl. IIIb: 
Monika Bałdyga, Patrycja 
Hermanza, Agata Kosowska, 
Piotr Olek, Mateusz Goczoł, 
Kamila Stroczyńska; kl. IIIc: 
Łukasz Mendrela; kl. III d: 
Patrycja Jochemczyk, Dawid 
Karpiński, Szymon Gawęda, 
Sandra Jochemczyk, Piotr Kos-
torz, Łukasz Kudra, Kamil 
Mandrela, Karol Wachowiak, 

Jak na pikniku

Zabawa w teatr 

Dawid Malicki, Franciszek 
Olejnik, Jacek Urbańczyk, Woj-
ciech Wlekliński. 

Szkoła Podstawowa - kl. 
VI a: Marianna Jochemczyk, 
Krzysztof Piekorz, Marta 
Komandera, Martyn Szpek, 
Alan Malorny, Aleksandra 
Małek, Weronika Zych; kl. 
VIb: Magdalena Krakowiecka, 
Weronika Ścierska, Julia Mi-
kunda, Sebastian Bialucha, 
Franciszek Mikunda; kl. VIc: 
Dominika Paluch, Natalia 
Dyjas, Agnieszka Bałdyga, 
Przemysław Cepa, Kamil 
Kubica, Kamil Stolecki; kl. 
VId: Wioletta Mondry, Ewelina 
Loska, Krzysztof Babicki, 
Karol Cała, Piotr Mendrela. 
(um)

Nagrody dla uczniów 



�

Ku
ri

er
   

 li
pi

ec
 2

01
1

z kart historii Imielina

Dwie niezwykłe historie
Opowieści niesamowite (2)

90 lat pani Antoniny 

W tym miejscu podobno działy się niezwykłe zdarzenia.

Po apelu w ostatnim nume-
rze „Kuriera” parę osób za-

strzegając sobie anonimowość, 
opowiedziało mi historie, na 
które trudno znaleźć racjonalne 
wytłumaczenie, 

Upiorny wieczór
Pod Golcówką na ulicy 

Poniatowskiego stoi krzyż. Na 
masywnym postumencie znaj-
duje się mały krucyfiks. Został 
on postawiony w miejscu, gdzie 
w masowych grobach zostali 
pochowani zmarli na cholerę w 
1831 roku.

Postawiono go prawdopo-
dobnie w końcu lat trzydzie-
stych XIX wieku, na końcu 
wsi, przy polnej drodze w 
kierunku na Jazd. Z krzyżem 
tym związane jest ciekawe wy-
darzenie. Rzecz działa się 1 li-
stopada 1968 roku ok. godz.17. 
Trzynastoletni chłopak miesz-
kający na Szczeponce wracał 
z cmentarza, gdzie świecił 
swoim bliskim na grobach. 

Wraz z nim szły dwie starsze 
siostry. Gdy przechodzili obok 
krzyża zauważyli małą świecz-
kę palącą się pod nim. Był to 
niesamowity widok, wkoło 
ciemno, duże akacje rosnące 
po bokach krzyża i tylko mały 
promyk świecy. Nawet księ-
życa nie było. Poruszeni tym 
widokiem odruchowo przy-
stanęli. Chłopak przypomniał 
sobie, że ma w kieszeni jeszcze 
jedną świecę. Postanowił ją za-
palić i postawić obok palącej 
się. Pochylił się, chcąc zapalić 
swoją świeczkę od tej, która 
tam stała.

W tym momencie w blasku 
płonącej świeczki zobaczył 
rękę która wysunęła się zza 
postumentu i zabrała palącą 
świeczkę. Chłopak pomyślał 
że ktoś robi mu kawał, wziął 
swoją świeczkę i obiegł krzyż. 
Dookoła nikogo jednak nie by-
ło, zapanowało totalna ciem-
ność. Jego siostry  stały dwa 
metry od krzyża. Cała trójkę 

ogarnął strach. Zjeżyły im się 
włosy i ciarki przeszły po ciele. 

Comiesięczne spotkanie czło-
nków koła emerytów i ren-

cistów odbyło się w Sokolni w 
ostatnim dniu czerwca. Prezes 
koła Bernard Stolorz przypomniał 
ostatnie imprezy wyjazdowe, za-
prosił do uczestnictwa w kolej-
nych spotkaniach i wycieczkach.

Świętowano urodziny człon-
ków kola czyli solenizantów 
z czerwca. Życzenia złożono 
następującym osobom, któ-
re miały urodziny: Cecylia 
Szwajnoch, Leokadia Błotko, 
Maria Porębska-Kosma, Maria 
Ryszka, Cecylia Szczyrba, Jan 

Kaizer, Józef Kaizer, Jan Labe, 
Maria Czypionka, Jan Góra i 
Bernadeta Skupisz.

W spotkaniu kończącym 
miesiąc uczestniczyli również 
przedstawiciele Zarządu od-
działu PZEiR z Mysłowic – 
przewodnicząca Stefania Mąka 
oraz Krystyna Janik i Teresa 
Wieczorek

Wśród jubilatów urodzino-
wych powitano również mał-
żonków, którzy świętowali w 
maju złote gody. 50 lecie mał-
żeństwa obchodzili Maria i 
Henryk Jaroszowie. 

Związek małżeński zawarli 
16 maja 1961 roku, wierność 
małżeńską ślubowali sobie w 
imielińskiej świątyni. Pani 
Maria jest z Imielina, jej mąż 
Henryk z Mysłowic. Ona pra-
cowała całe lata w tzw. GS-ie 
a mąż na kopalni Mysłowice. 
Wychowali dwie córki, maja 
dwóch wnuków. Od lat są czyn-
nymi członkami koła emery-
tów. (eso) 

Antonina Balicka obchodziła 90 lat 12 czerwca. Z tej okazji 
burmistrz Jan Chwiędacz odwiedził jubilatkę z koszem prezen-
tów oraz najlepszymi życzeniami od władz Imielina i mieszkań-
ców – zdrowia, optymizmu i radości życia. 

Biegiem rzucili się do ucieczki 
i przerażeni dopadli swego do-
mu nie mogąc złapać oddechu.

W tym miejscu było kiedyś 
dużo wypadków, parę osób 
straciło tu życie. W 1945 roku 
przy krzyżu zostało pochowa-
nych czterech Rosjan, którzy 
w późniejszych latach zostali 
ekshumowani.  

Dom cichej śmierci
Przy ulicy Sapety stoi zwy-

kły dom jednorodzinny - jakich 
wiele jest w Imielinie. Prawie 
dwadzieścia lat temu w domu 
tym targnęła się na swoje życie 
młoda mężatka, wieszając się 
na ramie okiennej. Przyczyną 
desperackiego kroku był praw-
dopodobnie szok poporodowy. 
Była to druga żona wdowca 
(pierwsza żona wyjechała do 
Stanów Zjednoczonych i nie 
wróciła).

Młody wdowiec bardzo roz-
paczał po śmierci dużo młod-
szej od siebie żony. Pozostała 
mała dziewczynka, którą na 
wychowanie wzięła jej babcia. 
Natomiast ojciec swoją roz-
pacz topił w alkoholu. Wódka 
i stres spowodowały kolejna 
tragedię. W upojeniu alkoho-
lowym odebrał sobie życie 
wieszając się.

Od jego śmierci dom stoi 
pusty, nikt nie chce go kupić 
mimo niskiej ceny. Uchodzi on 
na nawiedzony. Właściwie nic 
tam się nie dzieje. Tylko spać 
nie można. Gdy się zasypia, coś 
człowieka budzi i wyczuwa się 
czyjąś obecność w pokoju. I tak 
przez całą noc. Dopiero ranek 
przynosi ulgę i można spać.

Bernard Kopiec

Lipcowi emeryci
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Na 6-dniowy plenerze 
malarskim w Tresnej 

koło Żywca przebywała 
10-osobowa grupa uczest-
ników z Imielina. Były 
to: Joanna Bołdys, Anna 
Bierońska, Anna Rak, Ag-
nieszka Fierek, Agnieszka 
Karnas, Agnieszka Kłyk, 
Anna Radwańska, Anna 
Maria Rusinek, Agniesz-
ka Skrzydło i Urszula Fi-
giel-Szczepka – komisarz 
pleneru.

Jestem uśmiechnięty gdy… 
spędzam czas z rodziną, 

mogę się wyspać, tańczyć, są 
wakacje, świeci słońce, jestem 
u babci, mam urodziny – tak 
kończyły to zdanie dzieci, 
które w pierwszym tygodniu 
wakacji przyszły do Sokol-
ni. Urszula Figiel-Szczepka 
zorganizowała dla nich po raz 
kolejny ciekawe zajęcia pla-
styczne. 

Panuje wrzawa, że trudno 
coś spokojnie powiedzieć, by 
dotarło do prawie trzydziestki 
dzieciaków – głównie ze szko-

ły podstawowej. Prowadząca 
zajęcia Sylwia Nowak podno-
si głos, prosząc by wysłucha-
li, co ma im do przekazania. 
Za chwilę hałas się ucisza, 
ale gdy skończy mówić, znów 
jest głośno. Trudno się dziwić 
– to przecież wakacje, a dzieci 
szkolnej ciszy mają dość przez 
cały rok. Mimo to są zaintere-
sowane zajęciami. Te z którymi 
rozmawialiśmy, potwierdzały, 
że chętnie przyjdą na kolejne. 

Michałowi podoba się, że ro-
bią projekty koszulek. On swo-
ją przyozdobił wizerunkiem 

twarzy didżeja, której wzór 
wziął z zeszytu. Podoba mu 
się, że te zajęcia trwają dłużej 
niż lekcje plastyki w szkole i że 
można na to poświęcić więcej 
czasu. 

- Lubię malować, a szczegól-
nie nowe techniki, które mają 
takie praktyczne zastosowa-
nie – chwali zajęcia licealistka 
Patrycja. 

Dominik sam podchodzi, by 
podzielić się swoimi uwagami: 
- Nie ma co robić w czasie wa-
kacji – skarży się – a tu maluje-
my takie różne ciekawe rzeczy. 

Zarazić optymizmem 
Przyznaje że  to jest lepsze niż 
oglądanie telewizji, czy granie 
na komputerze.  

- Te zajęcia nie mogą przy-
pominać nudnych lekcji, ale 
powinny być twórczą zabawą 
– mówi S. Nowak i wyjaśnia 
ich cel: - Chcemy wydobyć z 
dzieci to, co w nich jest rados-
nego, by wyładowali się przez 
artystyczne działanie. Ale nie 
przy pomocy tradycyjnych 
farb czy kredek – zapoznajemy 
z nową dla nich (ale w ogóle 
starą) techniką batiku, pole-
gająca na ozdabianiu koszulek 
przy pomocy wosku i farb. 
Tak naprawdę nie wymaga ona 
wielkich umiejętności. Na ko-
niec naszych zajęć – w piątek 
– planujemy wyjść na miasto i 
wciągnąć do wspólnego malo-
wania przechodniów. Wezmą 

w tej akcji udział dzieci w ko-
szulkach, które właśnie przy-
gotowują do ozdobienia znaka-
mi metodą batiku.  

Na zajęcia do Sokolni każdy 
mógł przyjść – nie było zapi-
sów, ani listy obecności. Mimo 
niesprzyjającej pogody prowa-
dzącym udawało się wykrze-
sać wiele radości i optymizmu 
z dzieci. On również miał się 
ujawnić w finale. – Chcemy za-
razić optymizmem dorosłych, 
odważyć ich, by się przyłączy-
li, odnaleźli w sobie dziecko i 
jego kolorowy świat. Dziecko 
chce być zauważone, poczuć 
się ważne, docenione za to, co 
robi, choć nam dorosłym może 
się to wydać błahe. To jest też 
sposób na codzienny kontakt 
ludzi z kulturą – kończy S. 
Nowak. (zz)

Podczas pobytu powstało 15 
płócien malowanych farbami o-
lejnymi i akrylowymi, szkiców, 
pasteli oraz niezliczona ilość 
zdjęć wykonanych głównie przez 
Agnieszkę Karnas i Annę  Rak. 

Wszystkie prace zostaną za-
prezentowane w październi-
ku na poplenerowej wystawie, 
na którą  już dziś zapraszają. 
Organizatorem wyjazdu był U-
rząd Miasta Imielin. (ufs)

W 5. rocznicę powstania 
serwisu informacyjne-

go Wirtualny Imielin internau-
ci mogli zobaczyć go w nowej 
formie graficznej. Jak wynika 
z zamieszczonej w serwisie 
sondy, zdecydowanej większo-
ści się ona podoba. Zyskała na 
przejrzystości i została wzboga-
cona o nowe elementy. 

Początki serwisu – jak wspo-
mina autor Andrzej Mańka - 
sięgają roku 2006 roku, kiedy to 
w internecie zaczęły pojawiać 
się bieżące informacje z życia 
Imielina. Głównym celem strony 
było informowanie o ważnych 
wydarzeniach oraz promowaniu 
go w sieci. Od tej pory zwiększa-
ło się grono użytkowników od 
niespełna 10 tys. w pierwszym 
roku do ponad 71 tys. obecnie. - 
Ciągle rosnąca ilość odwiedzają-
cych stronę gości, to największy 
sukces i potwierdzenie, że było 

warto – zauważa A. Mańka. I 
chociaż były momenty zawaha-
nia, czy dalej prowadzić stro-
nę, autor pokonał wątpliwości i 
chwała mu za to. 

Jego serwis doczekał się już 
wzmianki w wydanej niedawno 
powiatowej Encyklopedii, gdzie 
napisano: „Funkcjonujące w po-
wiecie niezależne fora dyskusyjne 
notują raczej małe zainteresowanie. 
Pozytywnym wyjątkiem jest nie-

zależny serwis Wirtualny Imielin 
www.imielin.slask.pl który dalej 
ewoluuje, nastawiając się na funk-
cje informacyjne i promocyjne.”

Należy również zwrócić uwa-
gę, że strona A. Mańki mieści 
się w gronie pierwszych dziewię-
ciuset najpopularniejszych stron 
internetowych w Polsce. To też 
odpowiedź na wątpliwości, czy 
warto było. Autorowi gratulujemy 
i życzymy wytrwałości. (zz) 

Rocznicowa odsłona Plener w Beskidach 

- Miejsce to uwodziło nie 
tylko pięknymi pejzażami ale 
także spokojem i komfortem 
pracy – mówi Urszula Figiel-
Szczepka. - Kolejne miesiące 
poświęcimy nie tylko wykoń-
czeniu zaczętych płócien, ale 
również realizacji nowych 
tematów - tym razem inspiro-
wanych rodzimymi klimatami 
Imielina.
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Witamy we wspólnocie 
Dzieci ochrzczone 11 czerwca 
w imielińskim kościele

Emilia Zofia Kędzierska urodzona 12 maja
córka Stanisława i Agnieszki
chrzestni: Piotr Bizewski i Justyna Kędzierska

Kacper Franciszek Pacwa urodzony 18 kwietnia
syn Łukasza i Magdaleny
chrzestni: Marek Synowiec i Agnieszka Blachnicka

Edyta Sylwia Rusecka urodzona 12 maja
córka Łukasza i Agaty
chrzestni: Tomasz Komandera i Kamila Komandera

Amelia Kamila Solarczyk urodzona 21 kwietnia
córka Marka i Kamili
chrzestni: Łukasz Mandrela i Beata Słowik

Stypendia za wysokie wyniki spor-
towe uzyskane w ubiegłym roku 

przyznano 4 zawodniczkom imielińskie-
go Uczniowskiego Klubu Sportowego, 
które uprawiają kolarstwo. Są to: Kinga 
Kobior, Ewa Misterek, Martyna Gosz-
tyła i Katarzyna Jabłkowska. Dla trzech 
pierwszych jest to po 200 zł miesięcznie, 
dla czwartej 100 zł, które otrzymywać 
będą do kwietnia przyszłego roku. 

Kinga Kobior zajęła 3 miejsce w 
Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodziczek w jeździe parami na czas, 
2 miejsce w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodziczek w ko-
larstwie torowym i 1 miejsce w 
Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
w jeździe indywidualnej na czas.  

Osiągnięcia Ewy Misterek to zwy-
cięstwa w Międzywojewódzkich Mis-
trzostwach Młodziczek – jazda indywi-

7 miejsce - tuż za Lędzinami i Bieruniem 
Starym, a trzy pozycje wyżej niż Chełm 
Śl. - takim wynikiem zakończyły się roz-
grywki imielińskiej Pogoni w I grupie ka-
towickiej ligi okręgowej. Dodajmy do tego 
bilansu 42 punkty zdobyte w 30 meczach, 
z których więcej zakończyło się zwycię-
stwami (11) niż porażkami (10). 

- Jestem zadowolony z naszego miejsca 
w tabeli – jest najlepsze w dotychczaso-
wej historii rozgrywek w lidze okręgowej 
– mówi trener Jacek Stęchły. – Myślę, że 
w następnym sezonie uda się wejść na po-
dium. Chciałbym, by drużyna poczuła się 
tak silna, że może być w czołówce tabeli, 
myślę, że nas na to stać - jest dobra atmo-
sfera, dlatego mogę być zadowolony z uzy-
skanych wyników. 

- W ostatnich meczach trudno było dru-
żynę zmotywować, bo 6 - 7  kolejek przed 
końcem zapewniliśmy sobie utrzymanie. 
Niedosyt przyniosły też mecze, w których 

mogliśmy zdobyć punkty, a dość nonsza-
lancko je straciliśmy. Ale w końcówce 
chłopcy pokazali charakter wygrywając z 
Łąką - dodał J. Stęchły. Trener zapewnił 
nas, że nikt nie odchodzi z drużyny. 

Na przygotowania do nowego se-
zonu jest mało czasu – tylko miesiąc. 
Planowane jest rozegranie 5 - 6 sparin-
gów. W tym czasie trener najwięcej uwa-
gi będzie zwracał na grę taktyczną, gdyż 
zdarzało się, że nie było w tej sprawie dy-
scypliny i to się odbijało na wyniku. (zz)

Plany sparingowe: 
19 lipca godz. 18.00 Nadwiślan Góra 

- Pogoń Imielin, 23 lipca godz. 17.00 
Pogoń Imielin - Skawa Wadowice, 
27 lipca godz. 18.00 LKS Bestwina - 
Pogoń Imielin, 30 lipca godz. 17.00 Unia 
Oświęcim - Pogoń Imielin, 3 sierpnia 
godz. 18.00 AKS Niwka - Pogoń Imielin 
i 6 sierpnia godz. 11.00 Pogoń Imielin - 
MKS Siemianowice Śląskie. 

Najlepsze miejsce 

dualna na czas, Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodziczek w ko-
larstwie ze startu wspólnego i w 
Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodziczek w jeździe dwójkami.

Martyna Gosztyła była najlepsza w 
Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodziczek  – jazda dwójkami na czas, 
zajęła 3 miejsce w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodziczek w jeź-
dzie indywidualnej na czas i również 
3 miejsce w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodziczek w kolar-
stwie górskim MTB.

Natomiast Katarzyna Jabłkowska  
zajęła 3 miejsce w jeździe dwójka-
mi na czas w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodziczek.

Stypendia przyznano na podstawie 
uchwały nr V/21/2011 Rady Miasta 
Imielin z 28 lutego br. (um)

Stypendia sportowe

Pogoń stoczyła w tym sezonie wyrównany (i w końcu zremisowany) mecz z Unią w Bieru-
niu Starym - wówczas wiceliderem grupy.  


