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Imielińska „Sokolnia” była go-
spodarzem uroczystości wrę-

czenia po raz 18. powiatowych 
nagród kulturalnych czyli „Cle-
mensów”. W tym roku 19 marca 
otrzymali je pisarz Czesław Rysz-
ka oraz Bojszowska Orkiestra 
„Ponticello”. 

Uroczystość wręczenia na-
gród miała w tym roku szczegól-
ną oprawę – wśród gości, którzy 
przyjechali do Imielina znaleźli 
się: wicepremier polskiego rzą-
du, senatorowie i posłowie oraz 
samorządowcy. W sali widowi-
skowej ustawiono duży ekran, 
na którym wyświetlano zdjęcia 
i filmy. Zanim wręczone zosta-
ły statuetki tegorocznym nagro-
dzonym „Clemensami” uhono-
rowano zmarłych w ostatnich 
miesiącach laureatów. Przypo-
minane zostały osoby Klemen-
sa Ścierskiego z Lędzin oraz Ja-
na Czempasa i Jana Wieczorka 
z Bierunia. 

Nagrodę „Clemens Pro Arte” 
czyli za osiągnięcia w twórczości 
artystycznej otrzymał Czesław 
Ryszka, natomiast nagrodę „Cle-
mens Pro Cultura” czyli za upo-
wszechnianie kultury odebrał Ro-
bert Koźbiał, dyrygent orkiestry 
„Ponticello”. Wręczyli je starosta 
Bernard Bednorz i Anna Kubica, 
przewodniczący Rady Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego. 

- Twórczością pisarską i poli-
tyczną służę prawdzie, bo prawda 
jest najciekawsza, tylko prawda 
wyzwala, tylko prawdzie warto 
poświęcić swoje życie – powie-
dział Cz. Ryszka. - To może tylko 
przypadek, ale dzisiaj przypada 
uroczystość Zwiastowania Pań-
skiego, a zarazem  dzień świętości 
życia. To dla mnie dodatkowa sa-
tysfakcja, bowiem w moich książ-
kach poświęcam bardzo wiele 
uwagi zagrożeniu rodziny,  a także 
ochronie świętości życia od poczę-
cia do naturalnej śmierci. 

Natomiast R. Koźbiał podzię-
kował za to, że orkiestra otrzy-
mała nagrodę w roku swego 
10-lecia i dodał: - Cieszę się, że 
jest to druga prestiżowa nagroda 
po nagrodzie Ministra Kultury                                   
i Dziedzictwa Narodowego. Cie-
szę się, że orkiestra symfoniczna 
jest w stanie działać w takiej ma-
łej gminie jak Bojszowy – to jest 
ewenement, że gmina utrzymuje 
orkiestrę składającą się z zawo-
dowych muzyków. Cieszę się, 
że były wójt Henryk Utrata jak                  
i obecny Adam Duczmal oraz 
starosta wspierają naszą działal-
ność. Życzę orkiestrze, żebyśmy 
grali jak najwięcej, przy jak naj-
większej publiczności – zakoń-
czył dyrygent.  

Następnie na scenę w „Sokol-
ni” wszedł wicepremier Jarosław 
Gowin, który zwrócił się do Cz. 
Ryszki: - Chcę złożyć panu hołd 
i uznanie oraz wyrazy wdzięcz-
ności za trwającą prawie 50 lat 
posługę prawdzie, Kościołowi, 

Polsce, a także powiatowi bieruń-
sko-lędzińskiemu. Myślę, że ma-
ło kto jak pan senator zasłużył na 
to wyróżnienie, zasłużył wielką 
kulturą osobistą i polityczną.

J. Gowin nazwał pisarza „nie-
strudzonym piewcą kultury 
chrześcijańskiej, która ma w nim 
swojego ambasadora, głosiciela,  
a nawet apostoła.” - W imieniu 
rządu Najjaśniejszej Rzeczypo-
spolitej składam panu gratulacje i 
wyrazy wdzięczności za to, co pan 
dla nas wszystkich i dla Polski zro-
bił – zakończył wicepremier.

Laudację na cześć Cz. Ryszki 
wygłosił prof. dr hab. Bolesław 
Pochopień, a Adam Żaak omó-
wił działalność bojszowskiej 
orkiestry. 

Jako pierwszy pogratulował na-
grodzonym burmistrz Jan Chwię-
dacz w imieniu wójtów Bojszów 
i Chełmu Śl. oraz burmistrzów 
Bierunia i Lędzin. Jednocześnie 
podziękował Cz. Ryszce za „bo-
gatą twórczość literacką, która 
sięga do naszych chrześcijańskich 
korzeni, za kształtowanie świa-
domości chrześcijańskiej oraz za 

wiedzę historyczną, którą prze-
kazuje w swoich publikacjach. 
Warto je przekazywać bo kształ-
tują naszą świadomość regional-
ną, historyczną i chrześcijańską.

Gratulacje laureatom złoży-
li również parlamentarzyści,                
a poseł Andrzej Sośnierz będący 
po raz pierwszy na wręczeniu 
„Clemensów” przyznał, że jest 
zaskoczony wysokim poziomem 
imprezy i kunsztem laureatów. 
Na zakończenie spotkania ten 
kunszt zaprezentowała orkiestra 
„Ponticello”. (zz) 

„Clemensy” w Imielinie 

Od lewej: Czesław Ryszka, Jan Chwiędacz, Elżbieta Koźbiał, Robert Kożbiał, Anna Kubica i Tadeusz Hericht.

Powiatowe kulturalne nagrody Clemensa w poprzednich 
latach otrzymali z Imielina: Urszula Figiel-Szczepka, Grze-
gorz Kapołka, Imielińska Orkiestra Dęta, Chór „Harfa”, 
Teatr Komanderów i Roman Jochymczyk. 

Radosnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości, 

pogody w sercu i radości ze Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz smacznego święconego w gronie najbliższych 

mieszkańcom Imielina życzą:

      Radni Rady                      Burmistrz Imielina 
Miasta Imielin                     Jan Chwiędacz
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PORADY PRAWNE

6 maja (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta w godz. od 
1600 do 1700 dyżurują radni: Mariusz Śliwka, Krzysztof Hajdu-
czek i Tadeusz Hericht. (um)

DYŻUR RADNYCH

Współcześnie rozwód to co-
raz bardziej powszechne 

zjawisko. Rozwód w ogólnym 
rozumieniu to proces sądowy, 
który ma doprowadzić do praw-
nego rozwiązania małżeństwa. 
Rozwód, obok śmierci mał-
żonka lub uznania małżonka za 
zmarłego, jest jedną z przyczyn 
ustania małżeństwa, która swo-
je uregulowanie znajduje w Ko-
deksie rodzinnym i opiekuńczym 
(dalej k.r.o.). Natomiast kwestie 
proceduralne w sprawach roz-
wodowych uregulowane zostały           
w Kodeksie postępowania cywil-
nego. 

Z chwilą orzeczenia rozwo-
du między byłymi małżon-
kami może powstać stosunek 
alimentacyjny, jeżeli spełnione 
zostaną przesłanki wskazane 
w art. 60 k.r.o. Jakie to prze-
słanki? 

Małżonek rozwiedziony, 
który nie został uznany za 
wyłącznie winnego rozkładu 
pożycia i który znajduje się 
w niedostatku, może wystą-
pić z roszczeniem do drugie-
go małżonka rozwiedzionego                                         
o dostarczanie środków utrzy-
mania. W przypadku zaś, gdy 
małżonek rozwiedziony uzna-
ny został za wyłącznie winnego 

rozkładu pożycia, to drugi były 
małżonek może także żądać, 
aby przyczyniał się on w odpo-
wiednim zakresie do zaspoka-
jania jego usprawiedliwionych 
potrzeb. Oba roszczenia mają 
ten sam charakter, co alimenty 
przewidziane w art. 128 i na-
stępne k.r.o. Zgodnie z art. 130 
k.r.o. obowiązek jednego mał-
żonka do dostarczania środków 
utrzymania drugiemu małżon-
kowi po rozwiązaniu lub unie-
ważnieniu małżeństwa albo po 
orzeczeniu separacji, wyprze-
dza obowiązek alimentacyjny 
krewnych tego małżonka. 

Przez niedostatek należy ro-
zumieć zarówno brak jakich-
kolwiek środków utrzymania, 
jak i sytuację, kiedy uzyskane 
środki nie wystarczają na peł-
ne zaspokojenie usprawied-
liwionych potrzeb. Z kolei 
usprawiedliwione potrzeby to 
takie, których zaspokojenie 
zapewni uprawnionemu mał-
żonkowi normalne warunki 
bytowania, odpowiednie do 
jego stanu zdrowia i wieku. 
Należy jednak podkreślić, że 
małżonek domagający się ali-
mentów winien w pełni wyko-
rzystać wszystkie możliwości 
w celu uzyskania dochodów 

niezbędnych do zaspokojenia 
usprawiedliwionych własnych 
potrzeb. 

W przypadku, gdy orzecze-
nie rozwodu następuje z winy 
jednego tylko małżonka, to 
małżonek niewinny przy żą-
daniu alimentów nie musi wy-
kazywać, że rozwód pogorszył 
jego sytuację materialną. Sąd 
dokonuje jednak porównania 
sytuacji, w jakiej małżonek 
niewinny znajdzie się po roz-
wodzie, z sytuacją, w jakiej by 
się znajdował, gdyby pożycie 
małżonków funkcjonowało 
prawidłowo. 

Przy ocenie pogorszenia, czy-
li przy porównywaniu położenia 
materialnego współmałżonka 
niewinnego przed rozwodem      
z położeniem po rozwodzie sąd 
bierze pod uwagę tę sytuację ma-
terialną, jaką małżonek niewin-
ny w czasie trwania małżeństwa 
powinien był mieć, a nie tę, jaką 
faktycznie miał w następstwie 
nieprawidłowego i niewłaściwe-
go postępowania współmałżon-
ka, który np. ograniczał swoje 
realne możliwości zarobkowe 
albo skąpił środków na zaspoko-
jenie potrzeb rodziny.

Dariusz Orzeł
radca prawny

Obowiązek alimentacyjny między 
byłymi małżonkami

21 marca zgłoszono w Imielinie oszustwo internetowe dokona-
ne za pośrednictwem portalu OLX przy sprzedaży kosiarki.

27 marca policjanci zatrzymali w Imielinie 32-letniego męż-
czyznę, który posiadał przy sobie amfetaminę i metamfetaminę o 
łącznej wadze 39 gramów.

1 kwietnia na ul. Imielińskiej policjanci zatrzymali do kontroli 
drogowej 27-letniego mężczyznę, który kierował samochodem w 
stanie nietrzeźwości – 1,37 mg/l.

7 kwietnia na ul. Hallera policjanci zatrzymali do kontroli dro-
gowej 54-letniego mężczyznę, który kierował samochodem w 
stanie nietrzeźwości – 0,28 mg/l. (kpp)

Burmistrz Imielina zawiadamia o przystąpieniu do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kole-
jowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia przyjętego Uchwałą Nr 
VII/35/2011 Rady Miasta Imielin z 27 kwietnia 2011 roku.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejsco-
wego do 2 maja 2019r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz zawiadamia również o przystąpieniu do sporządze-
nia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie 
ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia, przy-
jętego Uchwałą Nr VII/35/2011 Rady Miasta Imielin z 27 kwietnia 
2011 roku. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. progno-
zy. Wnioski należy składać w tym samym terminie i w tej samej 
formie jak powyżej.

Burmistrz Imielina ponadto zawiadamia o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kor-
deckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej przyjętego Uchwałą 
Nr VII/34/2011 Rady Miasta Imielin z 27 kwietnia 2011 roku. 
Wnioski do tego planu jak i prognozy oddziaływania na śro-
dowisko należy składać w tej samej formie jak powyżej do               
2 maja br. 

Zmiany obowiązującego planu zagospodarowania przestrzen-
nego będą dotyczyły następującego zakresu:

- wskaźników powierzchni zabudowy;
- wskaźników powierzchni biologicznie czynnej;
- wskaźników miejsc do parkowania;
- miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojaz-

dów zaopatrzonych w kartę parkingową;
- szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz 

ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy w stre-
fie technicznej linii średniego napięcia;

- zaopatrzenia w energię elektryczną;
- dopuszczenia realizacji placu zabaw dla dzieci, na terenie 

oznaczonym symbolem 1R.
Z pełnym tekstem ogłoszeń można się zapoznać na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Imielin (imielin.pl) i na tablicach 
ogłoszeń. (zz)

Urząd Miasta Imielin przy-
pomina mieszkańcom, że 

w kwietniu przypada termin 
odbioru odpadów wielkogaba-
rytowych, które odbierane będą 
sprzed posesji. 

Do odpadów wielkogaba-
rytowych zaliczamy: ramy 
okienne drewniane (nieoszklo-
ne), wykładziny dywanowe, 
dywany, płyty wiórowe, płyty 
paździerzowe, płyty OSB, pa-
lety, gąbki, boazerie, wyroby 

W związku ze zbliżającymi 
się Świętami Wielka-

nocnymi, Urząd Miasta Imielin 
przypomina o zmianach w har-
monogramach odbioru odpadów 
komunalnych, jakie wystąpią 
w związku z dniem ustawowo 
wolnym od pracy (tj. poniedzia-
łek 22 kwietnia 2019 r.) W celu 
uniknięcia problemów z odbio-
rem odpadów komunalnych 

z wikliny, panele podłogowe 
i ścienne, futryny/ościeżni-
ce drewniane, drzwi, deski             
z mebli, foteliki samochodowe, 
wózki dziecięce, zabawki du-
żych rozmiarów, stoły, krzesła, 
szafy, sofy, tapczany, łóżka, 
fotele, materace, pierzyny, zu-
żyty sprzęt sportowy (rowery 
itp.), choinki bożonarodzenio-
we (sztuczne), zużyty sprzęt 
RTV i AGD. 

Odpady wystawić nale-

ży przed posesję najpóźniej            
w dniu odbioru (wyznaczonym 
w harmonogramie) do godz. 
6:00.

Szczegółowych informacji 
na temat systemu gospodaro-
wania odpadami komunalny-
mi na terenie miasta udzielają 
pracownicy Referatu Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta 
Imielin w godzinach pracy 
urzędu, pod numerem telefonu 
32 22 54 122. (um)

prosimy o sprawdzenie harmo-
nogramów odbioru odpadów. 
Można w tym celu skorzystać 
z darmowej aplikacji mobil-
nej „EcoHarmonogram”, która 
umożliwia przez smartfona ła-
twy dostęp do zawsze aktual-
nego harmonogramu odbioru 
odpadów z konkretnej ulicy. Jest 
on dostępny na stronie www.
master.tychy.pl (um)

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów komunalnych

Zmiany planów 
zagospodarowania 

Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Śląskiego od ponad 
pół roku nie potrafi zdecydować, 
komu (której gminie) i w jakiejś 
wysokości przyznać pieniądze na 
montaż ogniw fotowoltaicznych. 
Nie potrafi nawet ustalić daty roz-
strzygnięcia konkursu, przesuwa-
jąc ją z miesiąca na miesiąc. Kolej-
ny termin to kwiecień br. (zz) 

Ogniwa – ciągła 
niewiadoma
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Dwutygodniowe „Wakacje 
w mieście 2019” potrwają 

od 1 do 12 lipca (od poniedział-
ku do piątku) w budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Imielinie 
przy ul. Sapety 8. Uczestnikami 
wakacji mogą być dzieci w wie-
ku 7 do 14 lat (roczniki od 2012 
do 2005).

Warunkiem uczestnictwa 
dziecka w półkoloniach będzie 
wypisana przez rodzica lub 
opiekuna „Karta kwalifikacyj-
na uczestnika wypoczynku” 
oraz zgoda opiekuna na prze-
twarzanie danych (do pobrania 

Absolwenci szkół ponadgim-
nazjalnych lub studenci, którzy 
ukończyli kurs na wychowawcę 
wypoczynku i chcą pracować    
w charakterze wychowawcy-
opiekuna podczas „Wakacji w 

Imielińska „Sokolnia” była 
miejscem jubileuszu 20-le-

cia Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie (PCPR), który 
odbył się 13 marca pod hasłem 
„Wsparcie, pomoc i opieka”. 
Okolicznościowy wykład z tej 
okazji wygłosił dr Mirosław 
Wójcik, rektor senior Górno-
śląskiej Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej im. Kardynała Augu-
sta Hlonda. 

W uroczystym spotkaniu 
uczestniczyli: starosta bieruń-
sko-lędziński Bernard Bed-
norz, przewodnicząca rady 
powiatu Anna Kubica, radni 
powiatowi, przedstawiciele 
miejskich i gminnych ośrod-
ków pomocy społecznej, in-
stytucji, organizacji i stowa-
rzyszeń przeciwdziałających 
wykluczeniu społecznemu, 

Przepisy uchwalone przez 
sejm (prawo oświatowe - 

ustawa z 14 grudnia 2016 roku) 
przekazały radom gmin pra-
wo decydowania o tym, którzy 
uczniowie kończący klasę III 
lub klasę VI od 1 września na-
stępnego roku szkolnego będą 
uczyli się w szkole podstawo-
wej powstałej z przekształcenia 
gimnazjum. Dotyczy to całych 
oddziałów, w których ucznio-
wie kończą naukę w klasie trze-
ciej lub w klasie szóstej.  

Dlatego też Rada Miasta 
Imielin 27 marca br. podję-
ła uchwałę (Nr VI/47/2019)        
„w sprawie wskazania miejsca 
realizacji obowiązku szkol-
nego uczniom klas szóstych 
oraz klas trzecich Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w roku 

W Imielinie 1 września 
2019 r. w obu szkołach 

podstawowych (Szkoła Pod-
stawowa Nr 1 im. Powstańców 
Śląskich i Szkoła Podstawowa 
Nr 2 im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego) rozpoczną na-
ukę dzieci 7-letnie (urodzone 
w roku 2012), które objęte są 
obowiązkiem szkolnym za-
mieszkałe w obwodzie szkoły, 
a także dzieci 6-letnie (urodzo-
ne w roku 2013) – jeżeli taką 
wolę wyrażą rodzice i dzie-
cko korzystało z wychowania 
przedszkolnego w poprzednim 
roku szkolnym, albo posiada 
opinię poradni psychologicz-

Kolejny rok trwa w Imieli-
nie (tak jak i we wszyst-

kich gminach w kraju) niełatwy 
i wymuszony proces dzielenia 
uczniów. Do tej pory chodzili 
do jednej szkoły, a teraz część   
z nich powinna zostać prze-
niesiona do innego budynku. 
W Imielinie sprawa i tak jest 
prosta, bo wiadomo do której 
szkoły alternatywnie pójdą,                
w większych miastach jest wię-
cej możliwości i dlatego już tak 
łatwo nie jest. 

- Postawiliśmy na dobro 
uczniów, by mieli blisko do 
szkoły, ale z drugiej strony 
żeby nie dzielić klas – wyjaś-
nia burmistrz Jan Chwiędacz. 
– Nie może być też tak, że jedna 
szkoła będzie przeciążona ucz-
niami, a w drugiej będą puste 
sale. Powinien to być w miarę 
równomierny podział. Brali-
śmy pod uwagę opinie rodzi-
ców. Spotkałem się z trójkami 
klasowymi i przedstawiłem im 
nasze propozycje, które spot-

no-pedagogicznej o możliwo-
ści rozpoczęcia nauki w szkole 
podstawowej.

Na podstawie Uchwały NR 
VI/46/2019 Rady Miasta z 27 
marca 2019 r. tworzy się dwa 
obwody szkolne. 

Do klasy pierwszej szkoły 
podstawowej kandydaci za-
mieszkali w obwodzie szkoły 
przyjmowani są na podstawie 
zgłoszenia.

Ze względów organiza-
cyjnych rodzice dzieci, które 
rozpoczną naukę w klasie I 
proszeni są o składanie zgło-
szeń dzieci zamieszkałych w 
obwodzie szkoły w terminach 

określonych przez dyrektora 
szkoły.

Pozostali kandydaci do klasy 
pierwszej (gdy szkoła zapewni 
miejsce dla dzieci zamieszka-
łych w obwodzie i jeszcze dys-
ponuje wolnymi miejscami) bę-
dą przyjmowani na podstawie 
wniosku w przeprowadzonym 
postępowaniu rekrutacyjnym.

Zainteresowanych rodziców 
prosimy o zapoznanie się z ter-
minami złożenia zgłoszenia       
o przyjęcie do klasy pierwszej 
oraz postępowania rekrutacyj-
nego i kryteriami, które są za-
mieszczone na stronach interne-
towych każdej ze szkół. (um)

kały się ze zrozumieniem ze 
strony rodziców.    

Wraz z końcem obecnego 
roku szkolnego zakończy się 
również „wygaszanie” klas 
gimnazjalnych, czyli w Imieli-
nie zamiast 9 roczników ucz-
niów (6 szkoła podstawowa i 3 
gimnazjum) nauką w szkołach 
objętych zostanie 8 roczników 
(szkoła podstawowa). Spowo-
duje to jednocześnie, że bę-
dzie mniej godzin pracy dla 
nauczycieli. Czy to oznacza, 
że niektórzy z nich zostaną 
zwolnieni?

- Z informacji od dyrekto-
rów szkół wiem, że będą natu-
ralne odejścia (na emeryturę), 

Gdzie do pierwszej klasy

1) Obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich obejmuje ulice: Stanisława 
Broszkiewicza, Bartnicza, Bursztynowa, Wąska, Pokoju, Jastrzębia, Kamienna, Kordi-
ana, Koralowa, Krucza, Nowa, Łąkowa, Orla, Maratońska, Jacka Malczewskiego, Imieliń-
ska od n-ru 81 (włącznie), Karola Olszewskiego, Józefa Poniatowskiego, Tadeusza 
Rejtana, Wojciecha Sapety, Satelicka, Piotra Ściegiennego, Skalna, Władysława  Sikor-
skiego, Wandy, Jerzego Szaniawskiego, Wyzwolenia, Zygmunta Wróblewskiego, Zachęty, 
Nowozachęty, Przemysłowa, Rzemieślnicza, Wodna, ks. Ignacego Rembowskiego, Jana 
Heweliusza, Na Sarganach, Cicha, Marka, Skotnica, Perłowa, Polna, Słoneczna, Sokola, 
Szafirowa, Spokojna.
2) Obwód Szkoły Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego obejmuje ulice: 
Apteczna, Biskupa Stanisława Adamskiego, Św. Brata Alberta, Kolejowa, Leśna, Wier-
zbowa, Tadeusza Banachiewicza, Jana Baranowicza, Bluszczowa, Jana Brzozy, Marii 
Dąbrowskiej, Ksawerego Dunikowskiego, Michała Drzymały, Dobra, Floriana,  Francuska, 
Karola Miarki, Grabowa, Grzybowa, Józefa Hallera, Klonowa, Augustyna Kordeckiego, 
Kowalska, Stefana Kuczyńskiego, Janusza Kusocińskiego, Liliowa, Lipowa, Podmiejska, 
Rubinowa, Piotra Skargi, Sosnowa, Turystyczna, Złocista, Żeńców,  Imielińska do n-ru 
81, Karolinki, Pawła Pośpiecha,  Szczepana Malornego, Modrzewiowa, Juliana Niemce-
wicza, Urocza, Akacjowa, Krótka, Lawendowa, Miła, Wiosenna, Zacisze.

niektórzy wybierają się na 
urlop zdrowotny, czy będą in-
ne dłuższe nieobecności i być 
może znajdą się nauczyciele, 
którzy będą musieli uzupeł-
nić etat w drugiej szkole. Nie 
sądzę, by dochodziło do zwol-
nień – uspokaja burmistrz. 
– Może się okazać, że za 3-4 
lata będzie brakować nauczy-
cieli. Trudno dzisiaj zatem 
zwalniać kogoś, kto wkrótce 
może być potrzebny. Byłoby to 
nierozważne działanie. Chce-
my prowadzić politykę go-
spodarności i racjonalności. 
Nauczyciele są naszym bar-
dzo cennym „kapitałem” i nie 
można go marnować. (zz)

Które klasy do SP nr 1?
szkolnym 2019/2020, w roku 
szkolnym 2020/2021, w roku 
szkolnym 2021/2022”.

Naukę w Szkole Podsta-
wowej Nr 1 im. Powstańców 
Śląskich przy ul. Sapety 8 (po-
wstałej z przekształcenia gim-
nazjum w ośmioletnią szkołę 
podstawową) będą kontynuo-
wały klasy z SP nr 2:

Rok szkolny 2019/2020
Obecne klasy VI a, VI b, VI c, 
VI d. 

Rok szkolny 2020/2021
Obecne klasy V a i V f. 
Obecne klasy II d i II e. 

Rok szkolny 2021/2022
Obecne klasy I c i I d. 

Pełny tekst wspomnianej 
wyżej uchwały z 27 marca 
2019 r. został zamieszczony     
w BIP-ie Urzędu Miasta Imie-
lin. (um)

Nowy rok w szkołach 
- dlaczego tak, a nie inaczej?

mieście 2019”, proszeni są o oso-
biste złożenie podania w Refera-
cie Edukacji, Zdrowia, Kultury           
i Sportu (pokój 34 lub 36) Urzędu 
Miasta Imielin do 24 maja 2019 
roku. (um)

Nabór na wychowawcę-opiekuna

ze strony internetowej Urzędu 
Miasta Imielin www.imielin.
pl, zakładka „Ważne” lub bez-
pośrednio w  Referacie Eduka-
cji, Zdrowia, Kultury i Sportu 
(pokój 36 lub 34) Urzędu Mia-
sta Imielin.

Termin składania kart: od 
3 do 14 czerwca w godzinach 
pracy Urzędu Miasta, bezpo-
średnio w Referacie Edukacji, 
Zdrowia, Kultury i Sportu (po-
kój 36 lub 34). Po tym terminie 
„Karty kwalifikacyjne” nie bę-
dą przyjmowane ze względów 
organizacyjnych. (um)

Wakacje w mieście 2019

wspierający rodziny i osoby 
niepełnosprawne, rodziny za-
stępcze oraz kierownictwo         
i pracownicy PCPR w Lędzi-
nach. 

- PCPR jest bardzo waż-
ną instytucją, a praca w niej 
wyjątkowo trudna emocjo-
nalnie, bo dotyczy zabezpie-
czenia osób, którym w życiu 
trochę nie wyszło. Dotyczy 
również dzieci, które boryka-
ją się z różnymi problemami 
– powiedział na spotkaniu                   
B. Bednorz. 

Z okazji jubileuszu 20-le-
cia podziękował za tę pracę 
oraz wszystkim instytucjom 
współpracującym z PCPR. Za-
powiedział również otwarcie 
Powiatowego Centrum Usług 
Społecznych, które powstanie 
w Lędzinach. (zz) 

Wsparcie, pomoc i opieka
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Anna Kubica, dyrektor-
ka Szkoły Podstawowej             

Nr 1 w Imielinie, została laureat-
ką przyznawanej od 11 lat nagro-
dy „Pracodawca Przyjazny Pra-
cownikom”. Uroczystość odbyła 
się 19 marca w Pałacu Prezyden-
ckim w Warszawie. 

Dobre praktyki
Celem konkursu organizowa-

nego przez NSZZ „Solidarność” 
pod patronatem prezydenta An-
drzeja Dudy, jest promowanie 
pracodawców, którzy wyróż-
niają się w stosowaniu dobrych 
praktyk w zakresie przestrze-

gania przepisów prawa pracy, 
w szczególności poprzez sta-
bilność zatrudnienia, przestrze-
ganie zasad bezpieczeństwa             
i higieny pracy oraz prawa do 
zrzeszania się w związki zawo-
dowe. Kandydatów zgłaszają 
podstawowe jednostki organi-
zacyjne „Solidarności”. Spośród 
wytypowanych w tym roku 36 
wniosków, nagrody przyznano 
22 pracodawcom, w tym tak 
dużym firmom jak Jastrzębska 
Spółka Węglowa, Herbapol, czy 
zakłady z grupy PGE.

- Z ogromną satysfakcją 
przyjęłam tę nagrodę, uznając 

Uczniowie SP nr 1 kolejny 
raz z sukcesem zakończyli 

udział w konkursach przedmioto-
wych, zwanych potocznie szkol-
nymi olimpiadami. Marta Mar-
szołek z klasy III b gimnazjum 
zdobyła tytuł laureata z geografii, 
natomiast Łukasz Szymura z III a 
gimnazjum został laureatem z ma-
tematyki. Dołączył do nich Piotr 
Pudełko z kl. 8 c, który został fi-
nalistą konkursu z matematyki dla 
uczniów szkół podstawowych. 
Wszyscy troje kończą w tym roku 
naukę w imielińskiej placówce       
i wybierają się do szkół średnich. 
Będzie to dla nich o wiele łatwiej-
sze zadanie niż dla innych absol-
wentów. 

Marta Marszołek lubi mate-
matykę, dlatego też startowała 
dwa razy w konkursie z tego 
przedmiotu, ale bez powodze-
nia. W pierwszej klasie gimna-
zjum od uczącej jej geografii 
Bożeny Zielosko usłyszała: 
„Marta, powinnaś wziąć udział 
w olimpiadzie z geografii”. – 

kursu przedmiotowego. W gim-
nazjum postanowił zostać laure-
atem. Od  drugiej klasy uczest-
niczył w dodatkowych zajęciach 
z matematyki i pod kierunkiem 
nauczycielki Teresy Stolorz roz-
wiązywał  dziesiątki arkuszy 
konkursowych z ubiegłych lat    
i z różnych województw. Co po-
ciąga Łukasza w matematyce? 
– Mam satysfakcję, gdy rozwią-
żę trudne zadanie – odpowia-
da uczeń. Podobnie jak Marta, 
swoją edukację zamierza konty-
nuować w  katowickim LO im. 
Marii Skłodowskiej-Curie.

- Lubię matematykę, jednak 
nie jestem pewien, czy chciał-
bym się dalej kształcić w tym 
kierunku – przyznaje ósmoklasi-
sta Piotr Pudełko, mówiąc o swo-
im sukcesie. W tym roku miałem 
więcej czasu, aby przygotować 
się do konkursu. W olimpiadzie 
startował już w klasie szóstej, ale 
bez większych sukcesów. Roz-
wiązywanie zadań sprawia mu 
przyjemność, a zainteresowania 

Nagroda z rąk prezydenta

że jest ona wyróżnieniem dla 
wszystkich pracowników – po-
wiedziała nam Anna Kubica, 
która zawsze podkreśla, że  sam  
niewiele jest w stanie zrobić na-
wet najbardziej doświadczony 
dyrektor, ale dzięki zjednaniu 
wszystkich gremiów szkoły: 
uczniów, rodziców, nauczycie-
li,  władz samorządowych wo-
kół wspólnych celów  można 
mieć szkołę na miarę XXI wie-
ku i osiągnąć  sukces . A co nim 
jest? Wysokie wyniki egzami-
nów,  dobre przygotowanie ko-
lejnych roczników młodzieży 
do podjęcia nauki na wyższym 

szczeblu edukacji. Ich sukces 
jest naszym sukcesem – dodaje 
dyrektorka. Przyznaje też, że 
mottem jej pracy zawodowej 
są słowa Józefa Piłsudskiego: 
„Kto chce rządzić ludźmi, nie 
powinien ich gnać przed sobą, 
ale sprawić, żeby podążali za 
nim”, czyli chce być efektyw-
nym dyrektorem dobrej szkoły, 
osobą, która pierwsza daje im-
puls do innowacji.

Na trzy lata
Nagroda to certyfikat przy-

znany szkole na trzy lata oraz 
pamiątkowa statuetka, na któ-
rej przedstawiono dwie złączo-
ne dłonie. – Dla mnie to sym-
bol jedności zespołu - którego 
zadaniem jest troska o naszych 
uczniów i zadowolenie rodzi-
ców z jakości usług świadczo-
nych przez szkołę. Nagroda jest 
dowodem, że nam się to udaje 
– podkreśla Anna Kubica. 

We wniosku o przyznanie 
nagrody zwrócono uwagę na 
to, że szkoła imielińska „dzię-
ki nowoczesnemu zarządzaniu 
jest przyjazna uczniom. Jest 
miejscem, gdzie nie tylko zdo-
bywa się wiedzę, nabywa umie-
jętności, ale także rozwija się 
ich pasje. Bogata oferta zajęć 
dodatkowych, atrakcyjne im-

prezy angażujące społeczność 
szkolną, akcje charytatywne 
uwrażliwiające na potrzeby 
innych sprawiają, że szkoła to 
dobre miejsce, z którym trudno 
się rozstać, o czym świadczą 
wizyty absolwentów i gesty 
pamięci.

Kluczem do sukcesu Anny Ku-
bicy jest znakomita współpraca 
oparta na szacunku, życzliwości 
i wzajemnym zaufaniu. Troska 
o nauczycieli, konstruktywne 
motywowanie podwładnych do 
podnoszenia kwalifikacji, dba-
łość o stabilność zatrudnienia idą 
w parze z wrażliwością na dobro 
ucznia. Anna Kubica jest dosko-
nałym menagerem i zarządcą 
szkoły oraz rzetelnym i cenionym 
w środowisku dyrektorem.”

Gratulacje dla nauczycieli
Podczas uroczystości (relację 

z niej można znaleźć na stronie 
prezydent.pl)  nagrodę wręczył  
prezydent Andrzej Duda oraz 
Piotr Duda, przewodniczący 
„Solidarności”. Jako pierwsza 
poproszona została o odebranie 
statuetki Anna Kubica. – Prezy-
dent podziękował i przekazał, 
abym pogratulowała nauczycie-
lom za ich pracę na rzecz szkoły 
– kończy dyrektorka imieliń-
skiej „Jedynki”. (zz)

Laureaci i finalista

Odpowiedziałam, że mogę spró-
bować, a gdy zaczęłyśmy się 
przygotowywać, polubiłam ten 
przedmiot – opowiada uczen-
nica. W ten sposób w ubiegłym 
roku została finalistką z geogra-
fii, a w tym zdobyła 55 punktów 
na 60 możliwych, co dało jej 
tytuł laureatki. Jak się osiąga 
sukces? - Trzeba mieć oczywi-
ście wiedzę, ale i minimalnie 
szczęście. Niektóre pytania by-
ły trudne, jednak drogą logiki 
udało mi się wywnioskować od-

powiedź – dodaje Marta, która 
zamierza kontynuować naukę   
w katowickim LO im. Marii 
Skłodowskiej-Curie. Mimo za-
interesowania przedmiotami 
matematyczno-fizycznymi my-
śli o studiowaniu pedagogiki.

- Matematyka zawsze była 
moją mocną stroną– przyznaje 
Łukasz Szymura, drugi laureat 
z gimnazjum. Te jego zaintere-
sowania dostrzegła już w pod-
stawówce matematyczka. Już  
w VI klasie został finalistą kon-

koncentruje na takich dziedzi-
nach jak  inżynieria i informa-
tyka. Piotrkowi tytuł finalisty 
pomoże w dostaniu się do szkoły 
średniej – tak jak poprzednicy 
bierze pod uwagę wspomnianą 
katowicką szkołę lub licea im. 
A. Mickiewicza czy M. Konop-
nickiej. 

Łukasz i Piotr wolny czas po-
święcają na spotkania z przyja-
ciółmi i rozrywkę, którą są gry 
komputerowe. 

Przyjęcie do wymarzone-
go liceum nie jest w tym roku 
prostą sprawą ze względu na 
kumulację dwóch roczników 
(absolwentów szkół podstawo-
wych i gimnazjów). Sukcesy    
w olimpiadach Marty i Łukasza 
są ich bezpośrednią przepustką 
do wybranej szkoły średniej. 
Trzecioklasiści są zwolnieni 
z wybranej części egzaminu 
gimnazjalnego. Natomiast fi-
nalista Piotr Pudełko otrzyma 
dodatkowe punkty, co ułatwi 
mu dostanie się do szkoły. (zz)

Od lewej: Łukasz Szymura, Marta Marszołek i Piotr Pudełko. 
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To tytuł szóstej już wystawy 
plastycznej, której werni-

saż odbył się 17 marca w „So-
kolni”. Wystawa ma charakter 
cykliczny, a jej początek sięga 
2009 roku. W „Sokolni” można 
oglądać prace artystów działa-
jących w Imielinie, są to: Anna 
Bierońska, Katarzyna Cyroń, 
Urszula Figiel-Szczepka, Ka-
tarzyna Gawlik, Sandra Gaw-
lik, Bożena Gawlikowicz, Jan 
Jagoda, Monika Madejczyk, 
Agnieszka Moryc, Anna Rad-
wańska, Anna Maria Rusinek, 
Iwona Simka-Surma, Ewa Szy-
mańska-Sułkowska, Barbara 
Zientara-Chmiel.

Świeżo malowane to nazwa 
nieprzypadkowa tegorocznej 
wystawy, prezentowane są na 
niej obrazy powstałe niedawno, 
na świeżo, na przestrzeni oko-
ło dwóch lat, czyli od ostatniej 
wystawy w 2017 roku. Wysta-
wa to interesująca kolorystyka 
prac, różnorodność stylów i po-
staw artystycznych.

W poprzednim wydaniu „Ku-
riera” pisaliśmy o zwycię-

stwie Antoniny Łytko, pierwszo-
klasistki z SP nr 2 w Imielinie,        
w konkursie gwarowym w Cheł-
mie Śl. Tym razem odnotujmy 
kolejny sukces jej oraz dwojga in-
nych uczniów tej szkoły podczas 
Chorzowskiego Konkursu Recy-
tacji w Mowie Śląskiej, który od-
był się 15 marca. Konkurs w Cho-
rzowie to najstarsza i najbardziej 
renomowana rywalizacja młodych 
recytatorów w naszym wojewódz-
twie, mająca blisko trzydziestolet-
nią tradycję. Warto dodać, że juro-
rami tego konkursu jest czterech 
profesorów Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach oraz polonistka            
z chorzowskiego liceum.   

Poza Antosią w konkursie 
udział wzięli również: Jakub 
Łytko z klasy 5a oraz Zosia Sto-
lorz  z kl. 6d. Zaprezentowali oni 
umiejętności recytatorskie na 
bardzo wysokim poziomie: Zo-
sia zwyciężyła w kategorii ucz-
niów klas IV-VI; Jakub został 
w tej samej grupie wyróżniony;       
a Antosia w kategorii klas I – III 
zdobyła II miejsce.

Zosia Stolorz od dwóch lat 
uczestniczy w konkursach re-
cytatorskich w gwarze śląskiej. 
W tym roku recytowała w Cho-
rzowie tekst „O staryj lipie”, 
który sama napisała zainspiro-
wana tematem jednego z kon-
kursów literackich. Z pomocą 
swojej mamy oraz dziadka po-
stanowiła swoje opowiadanie 
zapisać w gwarze śląskiej, by 

móc wystąpić w chorzowskim 
konkursie. Nie miała z tym 
większego problemu, ponieważ 
w domu wszyscy posługują się 
gwarą śląską na co dzień, pie-
lęgnując i przekazując tradycje 
naszego regionu z pokolenia na 
pokolenie. 

Zosia jako wzorowa i bardzo 
aktywna uczennica angażuje się 
w wiele działań na terenie szko-
ły i naszego miasta. Zawsze 
jednak znajduje czas na naukę          
i pomoc innym.  

Wraz ze swoimi siostrami       
i kuzynostwem chętnie spędza 
czas wolny w cieniu starej li-
py, która rośnie obok jej domu. 

Uczennice imielińskiej 
„Dwójki”: Alicja Mońka 

z kl. 2a i Łucja Piotrowska z 3b 
zwyciężyły w swoich kategoriach 

wiekowych w powiatowym kon-
kursie recytatorskim. 

Konkurs ten pod nazwą ,,Ko-
cham Cię Polsko” odbył się 27 

ła po sobie poznać, że się dener-
wuje - relacjonuje Celina Buczek, 
nauczycielka uczennicy biorącej 
udział w konkursie. Mimo że Ala 
jest dopiero w drugiej klasie, nie 
był to jej jedyny sukces. Już jako 
pierwszoklasistka zwyciężyła w 
szkolnym konkursie recytator-
skim, a w konkursie rejonowym 
była druga. 

Przygotowanie Łucji Piotrow-
skiej do zwycięskiego udziału    
w konkursie to też praca rodzi-
ców i jej nauczycielki Katarzyna 
Kokoszczyk, która wybrała dla 
Łucji ,,Gawędę o miłości ziemi 
ojczystej” Wisławy Szymbor-
skiej. Uczennica świetnie po-
radziła sobie z tremą - mówiła 
pewnie i odważnie. Nic dziwne-
go, bo zwyciężała w szkolnych 
konkursach recytatorskich, będąc            
w pierwszej i drugiej klasie. (zz)

Zawojowali Chorzów 

Właśnie owa lipa stała się mo-
tywem przewodnim baśniowej 
opowieści z morałem, a dzie-
ci głównymi jej bohaterami. 
W opowiadaniu nie zabrakło 
typowych motywów świad-
czących o dobrej znajomości 
tradycji, zwyczajów i legend 
naszego regionu. Zosię do kon-
kursu przygotowała Gabriela 
Iwanek-Wilk oraz rodzice.

Zosi oraz wszystkim bio-
rącym udział w konkursach 
gwarowych życzymy dalszych 
sukcesów, rozwijania swoich 
pasji, zainteresowań; dbania                
o poszanowanie mowy i trady-
cji naszych przodków. (giw, zz)

Zwycięskie recytatorki 

marca w bojszow-
skiej podstawów-
ce. Alicja Mońka 
przedstawiła na 
nim wiersz Wła-
dysława Bełzy pt. 
,,Ziemia rodzin-
na” pochodzący 
ze zbioru „Kate-
chizm polskiego 
dziecka”. Wybrali 
go dla niej rodzice 
i odpytywali córkę 
w domu, natomiast 
Ala nauczyła się go 
sama. - Alicja mia-
ła tremę, ale swoim 
uśmiechem oraz 
wdziękiem nie da-

- Jestem jedną z tych osób, 
która dużo zawdzięcza pa-
ni Urszuli – powiedziała nam 
Agnieszka Moryc – dzięki jej 
wsparciu i pomocy odkryłam 
swoje powołanie do sztuki             
i kształciłam się w tym kierun-
ku. Jest bardzo zaangażowana                
w przygotowanie wystaw, za-
prasza do wzięcia udziału w ple-
nerach, dopinguje, pokrzepia… 
- dodaje była uczennica Urszuli 
Figiel-Szczepki.

Imielińskie środowisko pla-
styków ma w pani Urszuli 
swego „dobrego ducha”, który 
potrafi je zintegrować, zachę-
cić do współpracy i działania.         
A owoce tego możemy podzi-
wiać na wystawie „Świeżo 
malowane”, którą jako pierwsi 
obejrzeli i gratulowali arty-
stom podczas wernisażu m.in. 
burmistrz Jan Chwiędacz, dy-
rektorka Miejskiego Centrum 
Kultury Jadwiga Mikunda oraz 
Mirosława Strojny z Urzędu 
Miasta. (da, zz)

Świeżo malowane

Zwyciężczynie: Alicja Mońka, Łucja Piotrowska 
i nauczycielka Celina Buczek. 

Od lewej: Zofia Stolorz, Antonina Łytko i Jakub Łytko.
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Jestem człowiekiem na baterie 
– tak o sobie i swoim rozrusz-

niku serca powiedział podczas 
spotkania w Imielnie himalai-
sta Piotr Głowacki,  od dawna 
nazywany Faraonem. Dlacze-
go? bo pochodzi z rodu „tych” 
Głowackich „od Prusa”. Na co 
dzień jest inżynierem, z pasji po-
dróżnikiem i alpinistą, uczestni-
kiem wielu wypraw na najwyż-
sze szczyty świata, miłośnikiem 
żeglowania. Realizuje swoje 
marzenia, choć od kilkunastu 
lat ma wszczepiony rozrusznik 
serca. Himalaista spotkał się w 
„Sokolni” ze słuchaczami Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Nie 
tylko ciekawie opowiadał, ale też 
pokazywał masę zdjęć z podró-
ży, głównie z Afryki, gdzie dość 
często wyjeżdża. 

- To małe urządzenie miało 
mnie na zawsze zatrzymać na 

Drugi raz, tym razem na 
dwie trasy, wyruszyli wę-

drowcy z Imielina na Ekstre-
malną Drogę Krzyżową (EDK). 
- Według swoich sił i możliwo-
ści fizycznych podjęło się tego 
ponad stu uczestników - powie-
dział ks. Paweł Olszewski, ich 
opiekun duchowy.

Jedna trasa, tak jak w roku 
ubiegłym, prowadziła do Czer-
nej, do klasztoru Karmelitów 
Bosych i Matki Boskiej Szka-
plerznej. 41-kilometrowa droga 
wiodła przez Jeleń, lasy nad 
Zalewem, wzdłuż Przemszy, 
leśnym traktem do Chrzanowa 
przez Balin, Psary i Nową Gó-
rę. Druga dla tych, którzy mają 
więcej siły, prowadziła do Wa-
dowic i liczyła prawie 50 kilo-
metrów. Szli lasami do Chełmu 
Śl., przez Smutną Górę i Bramę 
Tysiąclecia, potem na Chełmek 
i Bobrek, przez Oświęcim, Po-
rębę, Polankę na Wadowice. To 
była trasa papieska im. Św. Ja-
na Pawła II.

Ks. Paweł odprawił wie-
czorną mszę św. udzielił im 
błogosławieństwa, a pożegna-
nie umilił zespół parafialny 
„Faradajs”. Pogoda sprzyjała 
wędrówce: było nie za zimno i 
bez wiatru, tylko nad ranem na 
trasie powrotnej pokrapywał 
drobny deszcz.

- Idę na EDK drugi raz – po-
wiedziała Ania, studentka z 
Imielina - wybrałam trasę do 
Wadowic. W tamtym roku szłam 
11 godzin; długo, inni pokonali 

ją nieco krócej - w 8-9 godzin. 
Zobaczę, jak się pójdzie na tej 
dłuższej trasie. Mam nadzieję, 
że nie przeceniłam sił.

Dariusz Weidemann poszedł 
pierwszy raz, wybrał trasę do 
Czernej. Miał trochę tremy i 
obaw, czy dojdzie, jaka będzie 
wędrówka. To jednak długa 
trasa, choć krótsza od tej na 
Wadowice. - Jak będzie dobrze, 
to następnym razem wybiorę 
się drugą trasą – zapewnił.

Również Andrzej Pawlas 
szedł pierwszy raz. Przed koś-
ciołem żegnali go żona i dzie-
ci. - Czuję trochę niepewności, 
strachu, jak to będzie, myślę, 
że uda mi się pokonać trudy 
drogi. Wybrałem trasę św. Jana 
Pawła II na Wadowice, ale czy 
nie przeliczyłem swoich sił? 
Intencji do modlitwy mam na 

Jak tradycja nakazuje, 21 mar-
ca przedszkolaki z Przedszko-

la Miejskiego w Imielinie powi-
tały wiosnę. Przygotowywały się 
do tego dnia solidnie, nie tylko 
poznając swoje teatralne role i 
wiosenne piosenki, ale również 
wzbogacając wiedzę na temat tej 
pięknej pory roku. W rezultacie 

Po raz 12. imielińska biblio-
teka zorganizowała „Noc z 
Andersenem” czyli całonocne 
imprezy dla dzieci. W tym ro-
ku wśród licznych atrakcji zna-
lazły się warsztaty z Doświad-
czalnią i suchym lodem, zajęcia 
z robotyki Robokids, zabawa 
na symulatorach czy harce z 
Andersenem i Calineczką z Te-
atrem GABI ART. Nie zabra-
kło również podchodów przy-
gotowanych przez 41 drużynę 
harcerską Sokoły z Imielina, 
tradycyjnego tortu i sadzenia 

Na estremalnej drodze

całą trasę – zapewniał wyru-
szając - żeby tylko dojść i wy-
modlić! Po dotarciu na miejsce 
dopowiedział: - Było ciemno, 
zimno, mistycznie, ale przede 
wszystkim z uśmiechem na 
twarzy, choć nogi odmawia-
ły posłuszeństwa. Wspólne 
wsparcie się w grupie dodawało 
ducha walki, aby razem szczęś-
liwie dotrzeć do Wadowic. 

- Ekstremalna Droga Krzy-
żowa to jest wędrówka z przy-
jaciółmi, ale nie pielgrzymka 
– mówił proboszcz, ks. Euge-
niusz Mura, żegnając uczestni-
ków – to jest przede wszystkim 
samotność, skupienie, modli-
twa w ciszy i z samym sobą. To 
są niesione intencje za siebie, 
rodziny, najbliższych. Życzę 
wam, żebyście doszli i zanieśli 
to, co macie w sercach. (da)

kanapie - opowiadał - miało 
spowolnić moje tempo życia, 
ale na szczęście tak się nie 
stało. Piotr Głowacki pracu-
je, żegluje, wspina się, jeździ 
na motocyklu i podróżuje po 
świecie. A najważniejsze, że 
zachęca innych do aktywności. 
W Imielinie opowiadał o Afry-
ce, o wyprawie na Kilimandża-
ro, opisywał trudy wspinaczki, 
pokazywał zdjęcia ze szczytu 
i wiele ciekawostek podróż-
niczych. Stworzył i realizuje 
projekt „Korona Ziemi z Roz-
rusznikiem”, w ramach którego 
zdobywa najwyższe szczyty 
poszczególnych kontynentów.

Podróżnik mieszka na Mor-
gach, na najwyższym wznie-
sieniu tej okolicy, na tzw. Skał-
ce, skąd przy dobrej pogodzie 
może oglądać nawet szczyty 
Tatr. (da)

Człowiek na baterie 

tych starań pierwszego dnia wios-
ny w obu budynkach odbyły się 
wiosenne uroczystości przygoto-
wane przez dzieci i ich panie. 

W budynku przedszkola przy 
ul. Sapety wystąpiły dzieci z 
grup „Zajączki” i „Żabki”. Prze-
pędzały tego dnia Zimę, w którą 
wcieliła się Bożena Kobyłczyk, 

Przedszkolaki powitały wiosnę
by powitać Wiosnę, której zada-
nia wzięła na siebie Monika Ja-
rzynka. Chociaż zima odpuścić 
nie chciała, udało się ją przego-
nić. Pewnie dlatego, że pomoc-
nikami wiosny były przedszko-
laki. Również w budynku przy 
ul. Dobrej dzieci bardzo się 
starały. Z pomocą Anny Suski i 
Kamili Stoleckiej oraz Skrzacika 
– malarza, „Smerfy” i „Motylki” 
zaczarowały wiosenną scenę w 
bajkowy świat kolorowych kro-
pek. Od razu zrobiło się wiosen-
niej, a przedszkolaki pomasze-
rowały ulicami naszego miasta 
kolorowymi korowodami, niosąc 
kwiaty, kolorowe gaiki i nieod-
zowne kukły Marzanny. Mamy 
nadzieję, że wszyscy usłyszeli 
nasze wiosenne piosenki, bo 
nadejścia wiosny przegapić nie 
wolno. (kw)

Drzewa Andersena. - Wszyst-
kim uczestnikom dziękujemy 
za wspólną zabawę. Było tea-
tralnie, literacko, kreatywnie 
i twórczo... – podsumowuje 
Jadwiga Mikunda, dyrektorka 
MCK. 

Noc z Andersenem jest mię-
dzynarodowym przedsięwzię-
ciem, w którym biorą udział 
biblioteki z Polski, Czech i 
Słowacji, a przy okazji przy-
pominają o Święcie Książki 
Dziecięcej przypadającym 2 
kwietnia. (zz)

Noc i Andersen  

90-letnia jubilatka  

31 marca pani Cecylia Karweta z ul. Maratońskiej obchodziła 90. 
urodziny. Z tej okazji burmistrz Jan Chwiędacz i radna Agnieszka 
Chmielewska złożyli jej wizytę, wręczając kwiaty i kosz podarunkowy. 
Dołączyli do nich gratulację z okazji pięknego jubileuszu oraz złożyli 
w imieniu mieszkańców Imielina najserdeczniejsze życzenia. 
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MIEJSKIE CENTRUM KULTURY 
ZAPRASZA 

Jak co roku szachiści z Imie-
lina i spoza miasta zagrali w 

turnieju o świąteczną szynkę. 
W Sokolni zgromadziła się po-
nad setka uczestników z woje-
wództwa śląskiego.  

W nagrodę dla najlepszych by-
ły wielkanocne kosze z szynka-
mi i wędlinami, każdy z uczest-
ników również otrzymał „na 
pocieszenie” malutką szyneczkę 
na stół.

Grano w kategoriach wieko-
wych: do lat 10, do 14 i open. 
Sędzią turnieju była Kornelia 
Tryjańska, a organizatorem 
Krystian Klimczok i Imieliński 
Klub Szachowy „Diagonalia”.

Wyniki - w kategorii do 
lat 10: 1. Michał Kaszuba                  
z Chrzanowa, 2. Mateusz Oleś 
z Rybnika, 3. Tobiasz Gawron 
z Gliwic. Do lat 14: 1. Emilia 

Prawie 150 zawodników z Pol-
ski, Austrii, Niemiec oraz Ja-

ponii rywalizowało w IX Memo-
riale Pawła Gasza Juniora, który 
odbył się 30 marca w Imielinie. 
Turniej był jednym z ostatnich 
etapów na drodze do tegorocz-
nych Mistrzostw Świata Senio-
rów w Badmintonie, które odbę-
dą się w sierpniu w katowickim 
Spodku.

4 kraje, 9 kortów, 30 kategorii 
– tak w skrócie przedstawia się 
imieliński turniej. Od rana do 
późnego wieczora w hali widowi-
skowo-sportowej przy ulicy Sape-
ty rywalizowali najlepsi badmin-
toniści w kategoriach powyżej 35 
roku życia. – Dzięki życzliwości 
burmistrza Jan Chwiędacza mo-
gliśmy zorganizować w Imieli-
nie jedną z największych imprez 
badmintonowych dla seniorów 
w Polsce – wyjaśnia Bartosz 
Kilijański, prezes klubu MKS 
Imielin, który był głównym or-

ganizatorem turnieju. – Tak na-
prawdę to przedsmak tego, co 
czeka nas w sierpniu w katowi-
ckim Spodku. Latem stanie się 
on areną Mistrzostw Świata Se-
niorów w Badmintonie, na której 
przez 8 dni będzie rywalizowało 
ok. 1200 zawodników z ponad 
50 krajów – dodał B. Kilijański, 
który jednocześnie pełni funkcję 
dyrektora operacyjnego katowi-
ckich mistrzostw. 

Kategoria seniorów w badmin-
tonie rozpoczyna się od wieku 
35+, a najstarsza kategoria tur-
niejowa to… 75+! Właśnie w tej 
kategorii wystąpi faworyt z Ka-
towic – Paweł Gasz, który zdobył 
brązowy medal podczas ostatnich 
Mistrzostw Świata sprzed dwóch 
lat, które odbywały się w Koczin 
w Indiach. Pawła Gasza możemy 
często spotkać podczas zajęć na 
imielińskich halach sportowych.

- Zależy nam na tym, żeby po-
kazać międzypokoleniowy wy-

miar badmintona. W Imielinie 
dzieciaki bardzo entuzjastycznie 
podchodzą do zajęć badmintona. 
Chcielibyśmy, aby teraz to one 
zaraziły bakcylem do kometki 
swoich rodziców oraz dziadków 
– tłumaczy Wojciech Palikij, tre-
ner badmintona w MKS Imielin, 
inicjator organizacji mistrzostw 
w Katowicach oraz ich dyrektor 
generalny.

- Cieszę się, że możemy 
uczestniczyć w organizacji tak 
dużego przedsięwzięcia. Na 
pewno będziemy korzystali                                 
z potencjału MKS-u Imielin oraz 
chcieli zaangażować jak najwięk-
szą ilość naszych zawodników 
do organizacji oraz uczestnictwa 
w imprezach towarzyszących 
Mistrzostwom – dodał B. Kili-
jański, zapraszając jednocześnie 
wszystkich do Spodka. Wstęp 
na widownię będzie możliwy po 
wcześniejszym odebraniu bez-
płatnej wejściówki. (zz)

28 kwietnia (niedziela) godz. 16.00 
„Rodzinny Magic Show” Rafał Mulka 

Zapraszamy całe rodziny, a w szczególności najmłodszych widzów 
do „Sokolni” na spektakl pt. „Rodzinny Magic Show”. Wykonawcą-
czarodziejem będzie znany polski iluzjonista Rafał Mulka – półfinali-
sta popularnego programu telewizyjnego Mam Talent. 

Artysta pochodzi z Bielska-Białej i już od 21 lat zajmuje się profe-
sjonalnymi pokazami iluzji i magii. Jest też popularyzatorem tej dzie-
dziny sztuki estradowej, czego wyrazem była m.in. wydana przez nie-
go instruktażowa płyta DVD zatytułowana „Magia – sekrety iluzji”. 
Ma na swoim koncie kilka tysięcy przedstawień zrealizowanych na 
potrzeby różnych imprez publicznych, często występuje w telewizji, 
współpracuje z teatrami dramatycznymi jako specjalista od efektów 
specjalnych, udziela się również na portalach takich jak You Tube 
czy Facebook, gdzie ma kilkanaście tysięcy fanów i miliony widzów.        
W Rabce-Zdroju stworzył Teatr Magii „Hocus Pocus”, w którym za-
prezentował około 600 przedstawień, które obejrzało ponad 50 tys. 
osób. Wstęp wolny.

10 maja (piątek) godz. 18.00 
Mariusz Kałamaga i Jacek Noch

Na kolejny wieczór kabaretowy Miejskie Centrum Kultury zapra-
sza do Domu Kultury „Sokolnia” wyjątkowo w piątek. Tym razem 
bawić nas będą Mariusz Kałamaga i Jacek Noch. Pochodzący z By-
tomia Mariusz Kałamaga kojarzony jest z postacią człowieka o dłu-
gich, czarnych włosach, w żółtym sweterku i grubych wełnianych 
papuciach. Inaczej mówiąc popularny Maryjusz – wieloletni leader 
Kabaretu Łowcy.B. Ale tego wcielenia artysty w Imielinie nie zoba-
czymy. Pod koniec roku 2014 Mariusz Kałamaga ogłosił bowiem, 
że rozpoczyna samodzielną karierę jak tzw. komik stand-up come-
dy (komedia jednego aktora), kabareciarz i prezenter telewizyjny. 
W tej roli również doskonale się sprawdza – ostry, nieobliczalny, 
przewrotnie śmieszny, zwraca uwagę na to co głupie, nonsensow-
ne i kontrowersyjne. Na estradzie będzie mu towarzyszył urodzony 
w niedalekim Sosnowcu Jacek Noch – artysta dla odmiany bardzo 
ciepły, z ogromnym dystansem do siebie i do życia – co jest o tyle 
fascynujące, że od lat zmaga się z nieuleczalną chorobą, jaką jest 
stwardnienie rozsiane. Nie ma jednak zamiaru się poddać. Wal-
czy z cierpieniem... śmiechem – również na scenie jako kabareto-
wy stand-uper. Wejściówki na występ w cenie 30 zł są już dostępne                          
w placówkach MCK.

19 maja (niedziela) godz. 18.00 
Mariusz Kalaga

M. Kalaga pochodzi z Dąbrowy Górniczej, jest wszechstronnie 
wykształcony (Uniwersytet Śl. w Katowicach, Akademia Pedago-
giczna w Krakowie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wyż-
sza Szkoła Biznesu), ale jednak w końcu wybrał karierę estradową. 
Zadebiutował już w przedszkolu, potem jako nastolatek należał do 
zespołu „Cordis Christi”, co zaowocowało występami, koncertami 
i spektaklami muzycznymi o tematyce religijnej. 

Zawodową karierę muzyczną rozpoczął w 1980 na Festiwalu Pio-
senki Studenckiej, gdzie zdobył główną nagrodę Złotego Gwoździa za 
piosenkę własnej kompozycji „Monopolowy blues”. Współpracował, 
nagrywał i występował  z zespołem Gang Marcela. W czerwcu 2000 
r. wyjechał do Nashville w USA na największy na świecie Festiwal 
Muzyki Country, gdzie wystąpił w jednym z klubów. Brał udział w 
festiwalach i spektaklach  muzycznych w Polsce i za granicą, m.in. we 
Włoszech, Francji, Algierii, Jugosławii, Turcji, Niemczech, Hiszpanii, 
Austrii, USA. 

Popularność zyskał także dzięki uczestnictwu w programach tele-
wizyjnych takich jak Gala Piosenki Biesiadnej, Lista Śląskich Szla-
gierów, czy Szlagierowa Lista Telewizji TVS. Występował na Pikniku 
Country w Mrągowie. W czerwcu 2012 otrzymał Nagrodę Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej”. Wejściówki na koncert są do nabycia w placówkach MCK          
w cenie 20 zł. (rj)

Badminton nie tylko dla młodych!

Tryjańska z Imielina, 2. To-
masz Szwajnoch z Chorzowa, 
3. Anna Tim z Katowic. Kate-
goria open: 1. Eneasz Wiewió-
ra z Pawłowic, 2. Łukasz Duda 
z Gliwic, 3. Marcin Kozłowski 
z Częstochowy. 

O wielkanocną szynkę
Za najlepszą juniorkę uzna-

no Aleksandrę Palkę z Imieli-
na, a wśród seniorów Alojzego 
Szyndlerę z Brzeszcz. Najlep-
szy junior z kategorii open to 
Grzegorz Furgał z Dąbrowy 
Górniczej. (da)
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Krystian Klimczok i nagrodzeni w kategorii do 14 lat. 
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 Witamy we wspólnocie 
Dzieci ochrzczone 9 marca w imielińskim kościele Po ciężkich i pracowitych rozgryw-

kach przyszedł czas na podsumo-
wanie sezonu 2018/2019 w wykonaniu 
siatkarskich drużyn z Imielina.

- Był to dla nas trudny sezon ze wzglę-
du na reorganizację rozgrywek najwyż-
szej wojewódzkiej ligi czyli I ligi śląskiej 
kobiet. Polegała ona na zmniejszeniu 
liczby występujących w niej zespołów 
do 12. Jednocześnie z II ligi (centralnej) 
spadły dwa zespoły. To sprawiło, że do 
rozgrywek przystępowaliśmy jako outsi-
der skazany na spadek do II ligi śląskiej 
– zauważa Bartosz Kilijański, prezes 
MKS Imielin. - Dodatkowo przed sezo-
nem zdecydowaliśmy się, aby wszystkie 
treningi oraz mecze sekcji siatkówki 
przenieść do nowej hali sportowej przy 
SP nr 2 w Imielinie. Tak więc był to dla 
nas sezon pełen nowości i wątpliwości 
– kontynuuje prezes.

Drużyna seniorek ostatecznie w staw-
ce 12 zespołów zajęła 9 miejsce. Wygra-
ła 8 meczów, pewnie utrzymując się w I 
lidze śląskiej na kolejny sezon. – Głów-
nym założeniem w tym sezonie było 
utrzymanie drużyny w rozgrywkach I 
ligi. Już po pierwszych meczach widać 
było, że udało nam się zbudować zgrany, 

młody zespół, który może powalczyć 
w każdym meczu nawet z najlepszymi 
drużynami – ocenia Maciej Ryczko, 
trener zespołu seniorek. - Szczególnie 
trzeba podkreślić postawę dziewczyn 
w meczach, które odbyły się we własnej 
hali przy ul. Miarki. W całym sezonie 
zdobyły 24 punkty, z czego aż 18 w no-
wej hali. Tak więc można powiedzieć, 
że zdała ona egzamin – dodaje trener.

- Cieszy również fakt udziału więk-
szej ilości drużyn młodzieżowych       
w rozgrywkach Śląskiego Związku 
Piłki Siatkowej. Wielkim zaskocze-
niem in plus była postawa drużyny 
młodziczek, która od drugiego etapu 
rozgrywek wygrała 15 spotkań, osią-
gając nawet serię 7 zwycięstw z rzędu 
– podkreśla Anna Garus, wiceprezeska 
MKS Imielin oraz koordynatorka sek-
cji siatkówki.

- Chciałbym, aby trzon zespołu senio-
rek pozostał z obecnego sezonu. Mamy 
bardzo młodą, perspektywiczną dru-
żynę. Pracujemy również nad kilkoma 
wzmocnieniami, tak aby móc zadomowić 
się   w pierwszej czwórce tabeli i realnie 
myśleć o awansie w kolejnych sezonach 
– kończy Bartosz Kilijański. (zz)

Imielińskie crossy ekologicz-
ne, w ostatnich latach orga-

nizowane w czasie Dni Miasta, 
będą miały swoją zmienioną 
kontynuację! Po ćwierćwieczu 
impreza przybierze trochę inny 
charakter oraz zmieni nazwę. 

Nowa to: Duo Cross Imielin 
2019. Będą to biegi na dwóch 
dystansach: półmaraton i 10 
kilometrów, a także marsz 
Nordic Walking oraz biegi dla 

25 lat i… czas na zmianę 

Nowa hala zdała egzamin

Zofia Teresa Kuś urodzona 15 grudnia 2018 r. 
córka Dawida i Katarzyny 
chrzestni: Mario Miranda Garrido i Magdalena Kuś 

Alicja Raczak urodzona 3 grudnia 2018 r. 
córka Jakuba i Klaudii 
chrzestni: Grzegorz Burdyc i Magdalena Raczak 

Julia Bernadeta Wróbel urodzona 16 stycznia  
córka Dariusza i Anny 
chrzestni: Mateusz Biolik i Marlena Dziwak-Anlauf 

najmłodszych, czyli aktywna sobota której 
ukoronowaniem będą wieczorne koncerty  
z okazji Dni Miasta.

Trasy obu dystansów w części będą po-
krywały się, jednak by nie było zbyt tłoczno 
na trasie, start na poszczególnych dystan-
sach będzie dzielić bufor czasowy. Trasy, 
jakie planują organizatorzy, w części będą 
znajome uczestnikom poprzednich edycji, 
w części zaś mają to być całkowicie nowe 
ścieżki. Biegi dzieci jak zwykle odbędą się 
na miejskim stadionie. 

Jednym z głównych założeń organizato-
rów jest to, by trasy nie wiodły po asfalcie, 
jednak z uwagi na lokalizację nie da się ich 
wyeliminować zupełnie. Trasa przy Zbior-
niku Imielińskim z pewnością wynagrodzi 
pierwsze kilometry, a szutry, ścieżki leśne 
i piaszczyste fragmenty z pewnością dadzą 
sporo frajdy uczestnikom. Dodatkowo or-
ganizatorzy chcą nadal promować ekolo-
gię, kontynuując 25-letnią tradycję biegu. 
Więcej informacji oraz zapisy na stronie 
www.duocross.pl (zz)


