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Barbara Stolorz i jej Leśne Ludki.
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Medal Edukacji Narodowej 
to jedno z najwyższych 

nauczycielskich wyróżnień - w 
zeszłym roku przyznano go Ilo-
nie Michalskiej z SP1, a w tym  
Barbarze Stolorz z Przedszkola 
Miejskiego. Z powodu pande-
mii ubiegłoroczny medal został 
wręczony dopiero we wrześniu. 
Dlatego i my „nadrabiamy zale-
głości”, przedstawiając dopiero 
teraz ubiegłoroczną laureatkę 
obok nagrodzonej w tym roku. 

Praca jest przyjemnością
- Ta praca jest moim powo-

łaniem, w niej się realizuję. 
Chodzę do niej z przyjemnoś-
cią, jest tym, o czym marzyłam 
– mówi Ilona Michalska.

Od 2007 roku uczy w obecnej 
SP nr 1 (wcześniej gimnazjum) 
- najpierw głównie fizyki i che-
mii, a od dwóch lat po odbyciu 
studiów podyplomowych rów-
nież matematyki. Jej uczniowie 
dwukrotnie zostali laureatami 
konkursu przedmiotowego z 
fizyki, również dwukrotnie by-
li jego finalistami. Wygrywali 
liczne konkursy o zasięgu re-
gionalnym czy powiatowym.

- Praca sprawia mi przyjem-
ność, należy jednak pamiętać, 
że wiąże się z ciągłym samo-
doskonaleniem (szkolenia, śle-
dzenie portali edukacyjnych, 
wymiana doświadczeń). Wiele 
czasu wymaga przygotowanie 
do lekcji. By były one ciekawe, 
trzeba wykorzystywać różne 
metody pracy. Realizuję swoje 
projekty, ale chętnie czerpię 
również inspirację z innych 
źródeł – mówi I. Michalska.

Nowoczesne nauczanie
Komputery i nowoczesne 

technologie (programy, apli-
kacje) ułatwiają pracę, jednak 
wymagają umiejętności właś-
ciwego ich wykorzystania. 
– Pokazuję uczniom, że służą 
nie tylko zabawie czy grom, 
ale i stwarzają nowe możliwo-
ści poznawcze. Dlatego gdy 

trzeba, korzystamy też z telefo-
nów z dostępem do internetu, a 
wiedza teoretyczna przeplatana 
jest licznymi doświadczeniami 
– zauważa nauczycielka, której 
zależy na tym, by uczniowie 
wynieśli jak najwięcej korzyści 
z lekcji. Jej praca to również 
zajęcia dodatkowe: kółka za-
interesowań i zajęcia wyrów-
nawcze. – Na moją pomoc mo-
gą liczyć zarówno uczniowie 
szczególnie uzdolnieni jak i ci, 
którzy mają problemy z opano-
waniem wiedzy i umiejętności. 
Nikt nie jest pozostawiony sam. 
Sprawia mi radość, że ucznio-
wie radzą sobie z fizyką i ma-
tematyką – dodaje I. Michal-
ska. Coroczne diagnozowanie 
uczniów przynosi informację o 
ich postępach, przyroście wie-
dzy; mówią o tym też wysokie 
wyniki egzaminów. To kolejny 
element pracy, który jest źród-
łem satysfakcji i motywacją do 
podejmowania wysiłku. (zz)

Praca jest pasją
Z Barbarą Stolorz spotyka-

my się na szkolnym korytarzu 
w SP nr 2 i nie możemy zacząć 
rozmowy, bo co chwilę podbie-
ga do niej któryś uczniów, wita 
się, wpadają sobie w ramiona, 
uśmiechają… - To moje Leśne 
Ludki, które cztery lata temu 
wyszły z przedszkola – mówi 
nauczycielka. Widać obustron-

ną sympatię, serdeczność, au-
tentyczną radość ze spotkania.  

Barbara Stolorz jest nauczy-
cielką w przedszkolu od 33 lat, 
a w Imielinie od 20. Gdy zaczy-
nała, były tu cztery grupy przed-
szkolaków – dziś szesnaście (!) 
Na pytanie, czym dla niej jest pra-
ca, odpowiada, że pasją, że ją ko-
cha, sprawia jej radość, przynosi 
satysfakcję, chociaż fizycznie i 
psychicznie jest coraz trudniej-
sza, stawia też nowe wymagania. 
Trudniejsza jest też teraz niż wte-
dy, gdy zaczynała. Ale trzeba iść 
z duchem czasu, a dzieci są teraz 
bardziej medialne, dlatego zaba-
wy też się zmieniają.

Rytmika i muzyka
Jej „konikiem” są zabawy mu-

zyczno-ruchowe. Gdy miała w sali 
pianino, pracowała z wykorzysta-
niem tego instrumentu. Zawsze 
był taniec, śpiew, rytmika… rów-
nież na zajęciach dodatkowych, na 
kółku. - Dziś cieszy mnie widok 
moich dzieci – już     w starszym 
wieku - występujących podczas 
szkolnych akademii, pokazów, na 
uroczystościach, podczas Sobót-
ki na Kopcu. Pracując ze swoimi 
Ludkami, zawsze znajdowałam 
role dla wszystkich dzieci, anga-
żowałam każde z nich. – mówi 
nauczycielka. 

Mimo dużego stażu nie mo-
że sobie pozwolić na rutynę w 
pracy – stosuje nowe programy, 

Medale dla nauczycieli 

wprowadza innowacje, nowe po-
mysły. Łatwiej niż kiedyś przy-
gotować materiały do zabawy 
– bo dziś wykorzystuje się do 
tego komputery i multimedia, 
a dawniej wszystko robiło się 
ręcznie. Z drugiej strony trzeba 
tę nową i ciągle zmieniającą się 

technikę opanować – bo w jej 
latach szkolnych nie było kom-
puterów. 

Nie zmienia się natomiast 
stosunek do dzieci: - Zawsze 
są chciane i kochane – dodaje 
nauczycielka na koniec naszej 
rozmowy. (zz)

Ilona Michalska odebrała medal we wrześniu z rąk Urszuli Bauer, 
Śląskiej Kurator Oświaty.

Nagrody Burmistrza Miasta Imielin z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej w roku 2021 zostały przyznane: Annie Kubicy, 
Dagmarze Kupczyk, Renacie Prus (dyrektorzy placówek 
oświatowych) oraz nauczycielom: Ewelinie Rozmus (Szkoła 
Podstawowa nr 2), Katarzynie Wiosce (Przedszkole Miej-
skie), Tadeuszowi Bryszowi (Szkoła Podstawowa nr 1). 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
podziękowanie za trudną i odpowiedzialną 
pracę oraz życzenia zdrowia, wytrwałości         

i satysfakcji, składają wszystkim pracownikom 
oświaty w Imielinie 

Burmistrz Jan Chwiędacz
oraz radni Rady Miasta Imielin
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KRONIKA POLICYJNA

DYŻURY RADNYCH

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 
Adres do korespondencji: Biblioteka Miejska 41-407 Imielin, ul. Imielińska 
92, tel. 32/225 50 70, adres elektroniczny: kurier@imielin.pl 
Druk Infomax Katowice. Nakład 2350 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i opracowania 
nadesłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść ogłoszeń.

Ilona Duda 
Pedagog, 
trener 
umiejętności 
psycho-
społecznych

RADY PSYCHOLOGA

15 listopada (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta Imie-
lin w godz. 1600-1700 będą dyżurować radni: Agnieszka Chmie-
lewska, Zenon Kubica, Józef Pacwa. (um)

Ponad dwieście wniosków 

Paulina 
Siekańska
Notariusz 
w Imielinie

PORADY NOTARIUSZA

W codziennych rozmowach, kon-
taktach biznesowych, gdy trzeba 
coś uzgodnić, wynegocjować, 
najczęściej myślimy o wygranej. 
Nie myślimy często o rozmówcy, 
liczy się nasz sukces, nasz zysk. 
Jednak bardzo wpływowi ludzie, 
wielcy menedżerowie, wybitni 
handlowcy, naukowcy stosują za-
sadę wygrany – wygrany. Zasada 
ta pozwala odczuć każdej ze stron, 
że coś osiągnęła. Zig Ziglar mówi: 
„zdobędziesz wszystko, czego 
pragniesz, jeśli tylko pomożesz lu-
dziom osiągnąć to, czego pragną”. 
Pozwól więc odczuć rozmówcy, 
że osiągnął swój cel chociaż w mi-
nimalnym procencie. Jeżeli masz 
zamiar dokonać zakupu rzeczy, 
która będzie użytkowana przez 
wszystkich członków rodziny, np. 
kanapy, warto przygotować się do 
takiej rozmowy, ustalając czego 
oczekuję po tej rozmowie, czego 
pragną członkowie mojej rodziny, 

jakie minimum korzyści chcę od-
nieść, jakie problemy mogą poja-
wić się po drodze, co muszę zro-
bić, aby poradzić sobie z każdym 
z nich, jak zakończę rozmowę. 
Taką drogę nazywamy Myśle-
niem Ukierunkowanym Na Cel. 
Może wydać się ona dość skom-
plikowana lub długotrwała, ale 
tak nie jest, bo zajmuje zaledwie 
kilka minut. 

Gdy już jesteś przygotowany 
do rozmowy, wiesz, co chcesz 
osiągnąć, określiłeś swoje mini-
mum, podejmij działanie. Roz-
mowę warto rozpocząć od tematu 
niezwiązanego ze sprawą, z którą 
przychodzisz, np. pogoda, ładny 
element wystroju pomieszczenia, 
wydarzenie sportowe lub kultu-
ralne. Ma to być coś, co jest w 
obszarze zainteresowań rozmów-
cy. Podejmując rozmowę Dale 
Carnegie mówi, że „jedynym 
sposobem dobrego wpływu na 
drugiego człowieka jest rozmowa 
o jego pragnieniach i pokazanie 
mu, jak można je spełnić”. Po ta-
kim wstępie łatwiej teraz będzie 
przejść do tematu, który może 
jest trudny dla obu stron. 

Praw, którymi rządzi się per-
swazja, jest wiele. Prawo Kon-
trastu mówi o tym, że jeżeli dwie 
rzeczy różnią się od siebie to, 
jeżeli je pokażesz blisko siebie, 
to różnica będzie lepiej widocz-
na. W przypadku wspomnianej 
wcześniej kanapy, jeżeli całą ro-
dziną wybierzecie się do sklepu 
i zobaczycie dwie różne kanapy 
obok siebie, wtedy łatwiej doko-
nacie wyboru, niż tylko o nich 
rozmawiając. Uwaga! Często to 
prowadzi do zakupu droższego 
produktu, bo widząc różnicę w 
jakości, możesz mniejszą uwagę 
przywiązywać do ceny. 

Kolejnym prawem jest Prawo 
Limitu (niedostępności). Jeśli 
komuś wydaje się, że ilość pro-
duktów jest ograniczona, ceni je 
wyżej niż wtedy, gdy jest ich pod 
dostatkiem. Reklamy mówią „do 
wyczerpania zapasów”. Wtedy 
skłonność do zakupu wzrasta. 

Na początek przygody z ję-
zykiem perswazji pamiętaj                  
o prawach opisanych powyżej,        
a zobaczysz, jak trudna rozmowa 
może być przyjemna i prowadzić 
do sukcesu.

Przy każdej u-
mowie trzeba 

zakupu nieruchomości i aktu no-
tarialnego. W kancelarii notarial-
nej stawili się wszyscy, następnie 
notariusz sprawdziła tożsamość 
stron z dowodów osobistych (w 
tym rzekomego prezesa spółki), 
które nie budziły wątpliwości 
notariusza co do autentyczności, 
jedynie podpis prezesa spółki był 
nieczytelny. Umowę podpisano, 
a następnie D. zapłacił fałszywe-
mu sprzedającemu resztę ceny 
sprzedaży - to jest ponad 300 tys. 
zł gotówką, z czego pełnomocnik 
S. wziął 150 tys. zł, a resztę rze-
komy prezes.

Po pewnym czasie do notariu-
sza zgłosił się prawdziwy prezes 
spółki. Przeglądając księgę wie-
czystą zorientował się, że nieru-
chomość została sprzedana, a on 
posługiwał się amerykańskim 
paszportem, albowiem dowód 
osobisty zgubił. Poszkodowany 
w tej sprawie postanowił pozwać 
S. i notariusza, pominąwszy 
głównego oszusta oraz ubezpie-
czyciela notariusza, domagając 
się kwoty 150 tys. zł odszkodo-
wania, które sąd okręgowy zasą-
dził wyrokiem zaocznym wobec 
S., oddalił zaś powództwo prze-

ciwko notariuszowi i jego ubez-
pieczycielowi. Sąd Apelacyjny 
w Katowicach utrzymał wyrok, 
stwierdzając, że po stronie no-
tariusza nie ma żadnego zawi-
nienia. Poszkodowany następnie 
odwołał się do Sądu Najwyż-
szego stwierdzając, że notariusz 
ma obowiązek ze szczególną 
starannością stwierdzić tożsa-
mość osób biorących udział w 
czynności notarialnej. Sąd Naj-
wyższy orzekł, że notariusz ma 
obowiązek zachowania maksi-
mum „przezorności” na każdym 
etapie czynności notarialnej, ale 
należy pamiętać, że z reguły nie 
jest w stanie stwierdzić, czy oka-
zany dokument tożsamości jest 
sfałszowany, jeżeli nie wykazuje 
oczywistych cech fałszerstwa, i 
tym samym utrzymał wyrok Są-
du Apelacyjnego w mocy.

Dlatego przed dokonaniem 
transakcji należy sprawdzić sa-
modzielnie jej przedmiot i jej 
strony. Zwykle strony mają na 
to o wiele więcej czasu niż nota-
riusz, który kontakt osobisty ze 
stronami transakcji niejednokrot-
nie ma dopiero w dniu podpisania 
aktu notarialnego.

Notariusz sprawdza, ale sam też sprawdzaj

zachować staranność, bo nawet 
notariusz nie wychwyci każdego 
oszustwa - to wynika z najnow-
szego wyroku Sądu Najwyższe-
go (sygn. akt V CSKP 42/21) oraz 
z artykułu w „Rzeczpospolitej”.

D. był zainteresowany naby-
ciem gruntu. W tym celu spotkał 
się z S. - prawnikiem, który oka-
zał pełnomocnictwo od spółki 
rzekomo oferującej nierucho-
mość, którą był zainteresowany 
D. Ponadto okazał kupującemu 
odpis z KRS spółki i dokumenty 
dotyczące działki. S. zapropo-
nował, aby do zawarcia umowy 
sprzedaży doszło w kancelarii 
znanej mu notariusz. Przy pod-
pisaniu umowy miał być obecny 
prezes spółki.

D. sprawdził, iż spółka rzeczy-
wiście istnieje, nieruchomość nie 
jest obciążona hipoteką i wręczył 
S. 20 tys. zł zaliczki na poczet za-
kupu nieruchomości, a ten przy-
gotował niezbędne dokumenty do 

Język perswazji prowadzi do sukcesu 

Nowe nazwy ulic
Na sesji Rady Miasta Imielin, która odbyła się 30 września na-

dano nazwę ul. Złota części ul. Satelickiej położonej za autostradą. 
Ulica Złota prowadzi od ulicy Zachęty w kierunku wschodnim. 

Na tej samej sesji nazwę ul. Srebrna nadano drodze biegnącej 
prostopadle do nowej ul. Złotej, która zwrócona jest w kierunku 
autostrady A-4. (zz)

Rejon nr 9 - starszy aspirant Norbert Soj, tel. 47 85 272 48,   
727-032-211, e-mail: dzielnicowy.bierun.9@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon nr 10 - aspirant Mateusz Wiechaj, tel. 47 85 272 48,     
727-032-210, e-mail: dzielnicowy.bierun.10@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon nr 9 obejmuje część Imielina położoną po lewej stronie           
ul. Imielińskiej (patrząc w kierunku Mysłowic), rejon nr 10 po pra-
wej stronie ul. Imielińskiej. Spis ulic z rejonów znajduje się na stronie 
internetowej bieruńskiej policji. Można go też znaleźć w aplikacji na 
telefon „Moja Komenda”. Przy jej pomocy można odszukać najbliższą 
jednostkę policji na terenie całego kraju. W ramach każdej jednostki 
ustalimy (np. po nazwie ulicy gdzie mieszkamy, bądź się znajdujemy) 
namiary na dzielnicowego, jego adres e-mail, nr telefonu itp.

Na podane powyżej numery telefonów komórkowych można 
dzwonić do dzielnicowych tylko w trakcie ich służby. Telefony te 
mają polepszyć komunikację dzielnicowych z mieszkańcami, ale 
nie służą do zgłaszania pilnych interwencji. Aby to zrobić należy 
skontaktować się z dyżurnym bieruńskiej komendy lub zadzwo-
nić pod numer alarmowy 997 albo 112.

Kontakt z policją
Dane teleadresowe Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu: 

ul. Turystyczna 1A 43-155 Bieruń, centrala tel. 47 85 272 00.      
Oficer Dyżurny tel. 47 85 272 55, fax 47 85 272 44,  e-mail: dyzur-
ny@bierun.ka.policja.gov.pl

7 września na ul. Dunikowskiego poli-
cjanci zatrzymali nietrzeźwego kierujące-
go samochodem osobowym – 0,66 mg/l.

11 września ul. Hallera policjanci za-
trzymali nietrzeźwego kierującego sa-
mochodem – 1,38 mg/l.

16 września z niezamkniętego domu 
przy ul. Imielińskiej skradziono pieniądze i biżuterię.

23 września z samochodu na ul. Niemcewicza skradziono kom-
plet tablic rejestracyjnych.

25 września na ul. Wyzwolenia zatrzymany został nietrzeźwy 
kierujący pojazdem mechanicznym – 0,71 mg/l.

27 września doszło do oszustwa internetowego. Pod pozorem za-
kupu towaru za pośrednictwem portalu OLX uzyskano dostęp do 
konta bankowego osoby sprzedającej, skąd wypłacono 1 tys. zł.

Dzielnicowi w Imielinie

112 – jeden numer alarmowy 
W nagłych sytuacjach zagrożenia życia czy zdrowia w wyniku po-

żaru, wypadku lub innej sytuacji dzwonimy na numer 112. 
Od 9 września 2021 r. wybierając numer alarmowy Straży 

Pożarnej 998, mieszkańcy województwa śląskiego połączą się            
z operatorem numeru alarmowego 112. Jest to numer centrum 
powiadamiania ratunkowego, skąd operator przekaże nasze zgło-
szenie do odpowiedniej służby. (um)
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Imielin znalazł się na ósmym 
miejscu w „Rankingu Finan-

sowym Samorządu Terytorial-
nego w Polsce 2020” w kate-
gorii małych miast, która liczy 
236 pozycji. Ranking ten został 
przygotowany przez Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu. To 
kolejny rok, w którym miasto za-
jęło tak wysokie miejsce.

- Budżet miasta oparty jest na 
stałych, stabilnych dochodach, 
które w niewielkim stopniu są 
zależne od koniunktury gospo-
darczej –komentuje wyniki ran-
kingu burmistrz Jan Chwiędacz. 
- Dzięki tym dochodom możliwy 
jest zrównoważony rozwój Imie-
lina (bez nadmiernego zadłuża-
nia się). Tworzymy wieloletnie 
plany, które są konsekwentnie 
realizowane – bez względu na to, 
jakie są wyniki wyborów i bez 
zajmowania się politycznymi 
sporami – dodaje burmistrz. 

Ranking powstał w opar-
ciu  o 7 kryteriów związanych               
z finansami gmin. Dotyczą one 
ich dochodów, wydatków inwe-
stycyjnych, relacji wydatków 
bieżących do wynagrodzeń, 
udziału pieniędzy pochodzą-
cych z funduszy europejskich w 
ogólnych wydatkach, kredytów 
i pożyczek. Ranking wykorzy-
stuje takie kryteria, które mają 

Przebudowa ul. Wyzwolenia 
2 sierpnia od firmy Drogród 

Szymona Tetli z siedzibą w 
Ćwiklicach zostały odebra-
ne roboty na ul. Wyzwolenia.  
Stwierdzono, że zostały wyko-
nane prawidłowo. Ich koszt to 
2,2 mln zł, a gwarancja wynosi 
60 miesięcy. 

Projekt przebudowy 
ul. Skargi 

Podpisana została umowa 
na projekt budowlano-wyko-
nawczy przebudowy ul. Skargi 
(na odcinku od ul. Br. Alberta 
do ul. Kordeckiego) z Biurem 
Inżynierskim MK z siedzi-
bą w Oświęcimiu na kwotę             
23,1 tys. zł. Projekt ma powstać 
do 15 grudnia br. 

Ścieżka rowerowa 
i droga (ul. Wandy)

Umowa na budowę ścieżki 
rowerowej wraz z elementa-
mi drogi na ul. Wandy z fir-
mą Drogród opiewa na kwotę   
4,5 mln zł. Planowane zakoń-
czenie robót to początek listo-
pada br. 

Do 21 września została wy-
konana kanalizacja deszczowa, 
ułożono drenaż w likwidowa-
nych rowach przydrożnych, 
wykonano dolną część pod-
budowy oraz zabudowano 
krawężniki na odcinku drogi 
(od ul. Sikorskiego do ul. Mal-
czewskiego). Równolegle wy-
konywane są prace związane 
z ułożeniem kanału teletech-
nicznego.

Remont dachu w SP nr 1
Firma Elprom Michała Ma-

tusiaka z Warszawy wykona-
ła remont dachu na budynku 
szkoły za 211,7 tys. zł. Robo-
ty odebrano 6 września. Ich 
zakres to: wymiana pokrycia 
dachu papą termozgrzewalną, 
wymiana obróbek blachar-
skich, rynien i rur spustowych 
z blachy powlekanej, wymiana 
instalacji odgromowej, częś-
ciowa wymiana deskowania 
dachu, uzupełnienie czapek 
kominowych z wykonaniem 
tynku, montaż systemu anty-
oblodzeniowego rynien i rur 
spustowych.

Remont dachu w SP nr 2
Ta sama firma wymieniała 

rynny i rury spustowe w SP   
nr 2 za 48,6 tys. zł Roboty rów-
nież odebrano 6 września. 

Wykonany zakres robót: 
częściowy remont pokrycia 
dachu z papy termozgrzewal-
nej, wymiana obróbek blachar-
skich, rynien i rur, spustowych, 
uzupełnienie instalacji odgro-
mowej - zwodów poziomych 
na dachu, częściowa wymiana 
deskowania dachu, wykonanie 
tynku na kominach.

Budowa przedszkola
i żłobka 

Umowę na budowę przed-
szkola i żłobka wraz z parkin-
giem, zagospodarowaniem te-
renu i niezbędną infrastrukturą 
techniczną przy ul. Św. Brata 
Alberta w Imielinie podpisano 

z Przedsiębiorstwem Produk-
cyjnym i Usługowym Concret 
z Tychów na kwotę 17,5 mln zł. 
Planowany termin zakończenia 
robót to 31 maja 2023 r.

Do tej pory przebudowano 
linię średniego napięcia – od 
stacji transformatorowej przy 
ul. Adamskiego do kontene-
rowej stacji przy ul. św. Brata 
Alberta. Odwodniono drogę 
(łącznik) między ul. Adamskie-
go, a ul. Św. Brata Alberta, wy-
konano kanalizację deszczową  
parkingu i odwodnienie dachu, 
kanalizację sanitarną zewnętrz-
ną, przyłącze wodociągowe do 
budynku, kanalizację sanitarną 
wewnętrzną – poziomy, kana-
lizację deszczową wewnętrzną 
- odwodnienie dachu.

W segmencie żłobka: wyko-
nano ławy i ściany fundamen-
towe, ściany parteru, strop nad 
parterem, ogniomury, podkład 
betonowy pod posadzki, roz-
poczęto montaż ślusarki alu-
miniowej. 

W segmencie przedszkola: 
ławy i ściany fundamentowe, 
ściany parteru, strop nad par-
terem, ogniomury, podkład be-
tonowy pod posadzki. 

W segmencie kuchni i 
kotłowni: ławy i ściany fun-
damentowe, ściany parteru, 
ułożono płyty stropowe na 
parterem, podkład betonowy 
pod posadzki. W segmencie 
administracyjnym ławy i ścia-
ny fundamentowe, mury par-
teru, podkład betonowy pod 
posadzki. (um)

Inwestycje w Imielnie najważniejsze znacznie w ocenie 
kondycji finansowej gmin. 

„Epidemia COVID-19 i spo-
wodowane nią zmiany odbiły się 
na każdej sferze życia społeczne-
go – piszą autorzy rankingu - w 
tym na funkcjonowaniu samo-
rządów. To był swojego rodzaju 
test na wytrzymałość i adapta-
cyjność władz lokalnych. Nie-
dociągnięcia i błędy w działaniu 
samorządów, często niewidoczne 
w poprzednich latach, ujawniły 
się z całą ostrością. Z kolei sto-
sujący efektywne formy zarzą-
dzania pokazali w kryzysowej 
sytuacji swoje możliwości oraz 
skuteczność. Nasze samorządy, 
które istnieją ledwie 30 lat po 
raz kolejny, udowodniły swo-
ją żywotność i efektywność.” 
Miejsce Imielina w rankingu 
pokazuje, że jego samorząd z tej 
konfrontacji z epidemią wyszedł 
jako zwycięzca. 

W tej samej kategorii co Imie-
lin (czyli małych miast) klasy-
fikowane były również Bieruń 
i Lędziny. Ten pierwszy zajął      
99. miejsce, a Lędziny 116. W ka-
tegorii gmin wiejskich Chełm Śl. 
był 254. a Bojszowy 864. Powiat 
bieruńsko-lędziński sklasyfiko-
wany został na 16 miejscu w gru-
pie powiatów ziemskich, a Tychy 
na 2. w grupie dużych miast. (zz)  

Wysoka pozycja w rankingu 

Burmistrz Imielina nie 
uzgodnił warunków, na ja-

kich Minister Środowiska wydał 
decyzję o udzieleniu Polskiej 
Grupie Górniczej S.A. kon-
cesji na wydobywanie węgla 
kamiennego ze złoża „Imielin 
Północ”. W wyniku złożonego 
przez Polską Grupę Górniczą 

W budynku Urzędu Miasta 
od  21 czerwca działa biu-

ro rządowego programu „Czyste 
Powietrze”. Do tej pory pracow-
nicy pomogli wypełnić i przyjęli 

Na zebraniu sprawozdawczo-
wyborczym OSP Imielin, 

które odbyło się 26 września, wy-
brany został nowy zarząd. Jego 
skład to prezes Artur Marona, wi-
ceprezes Natalia Kocur, naczelnik 
Jacek Marona, zastępca naczel-
nika Krzysztof Kostka, skarbnik 
Damian Kosecki, sekretarz Na-
talia Brąś, gospodarz Kamil Ko-
secki. Skład komisji rewizyjnej 
stanowią: Jarosław Zwierzyna, 
Marek Dybała i Łukasz Sitko.

Na stronie internetowej 
informacji rządowych 

(www.gov.pl) czytamy, że 
opracowane zostały „Zasady 
postępowania podczas inter-
wencji prowadzonych w związ-
ku ze zgłoszeniem wystąpienia 
zagrożeń od rojów lub gniazd 
owadów błonkoskrzydłych”.

Straż pożarna podejmuje 
wszelkie niezbędne działania 
zmierzające do usunięcia roju lub 
gniazda owadów błonkoskrzyd-
łych z miejsc, w których stwarza-
ją one bezpośrednie zagrożenie 
dla życia lub zdrowia ludzkiego, 
w szczególności dotyczy to obec-

ności osób o ograniczonej zdol-
ności poruszania się, czy z bu-
dynków użyteczności publicznej 
oraz placówek oświatowych.

W pozostałych przypadkach, 
zgodnie z „Prawem budowla-
nym”, zapewnienie bezpieczne-
go użytkowania obiektu należy 
do właściciela lub zarządcy 
obiektu.

W sytuacji bezpośredniego 
zagrożenia zdrowia lub życia 
straż pożarna podejmuje inter-
wencje, jednak w innych przy-
padkach, właściwymi instytu-
cjami do likwidacji gniazd są 
firmy dezynsekcyjne. (zz)

S.A. zażalenia na to postanowie-
nie, sprawa została przekazana 
do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Katowicach. 
To kolejny krok oddalający w 
czasie realizację planów kopalni 
„Piast-Ziemowit” odnośnie wy-
dobycia węgla w północnej czę-
ści Imielina. (zz)

33 kompletne wnioski mieszkań-
ców o przyznanie dotacji na róż-
ne działania związane z termo-
modernizacją domu (wymiana 
okien, drzwi, kotła c.o.). Ponadto 

udzielili 158 porad w tym zakre-
sie. Pomagają również w rozli-
czaniu przyznanych dotacji. 

Biuro czynne jest od ponie-
działku do czwartku w godzinach 
800-1030 w pok. nr 12 na parterze 
budynku. Kontakt telefoniczny 
z pracownikiem można uzyskać 
pod  tel. 32 22 54 146 (w godz. pra-
cy biura). Wypełnianie wniosków 
do programu Czyste Powietrze od-
bywa się po telefonicznym umó-
wieniu terminu pod wymienio-
nym nr. telefonu. Przyznawanie 
dofinansowania i rozpatrywanie 
złożonych w gminnym punkcie 
konsultacyjnym wniosków należy 
do kompetencji  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. (zz)

Czystsze powietrze 

- Stawiamy na młodzież – ko-
mentuje wyniki wyborów po-
nownie wybrany na prezesa OSP 
A. Marona – po pierwsze moim 
zastępcą została młoda osoba 
- Natalia Kocur, dzięki czemu 
będziemy mieli lepszy kontakt 
z młodzieżą, po drugie zależy 
nam na szkoleniu młodzieży. 
Liczymy na ich potencjał, chęć 
wykazania się, zaangażowanie 
w sprawy ochrony pożarowej i 
naszą działalność. (zz)

Zmiana władz OSP

Osy, pszczoły i szerszenie

Negatywna opinia
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Liczba zaszczepionych w 
Imielinie minimum 1 dawką - 
5156 osób; w pełni zaszczepio-
nych - 5032. Zaszczepionych 
minimum 1 dawką - 55,6 % 
(przybylo ok. 1%) W pełni za-
szczepionych - 54,2%. Imielin 
zajmuje w rankingu ogólnopol-
skim 225 miejsce (przed mie-
siącem było to 235 miejsce).

Liczba zaszczepionych mi-
nimum 1 dawką - podział ze 
względu na wiek.
12-19 lat 369 osób (więcej o 30) 
20-39 lat 1324 osób (więcej o 40)
40-59 lat 1813 osób (więcej o 25)
60-69 lat  844 osób (więcej o 1)
70+ 806 osób (więcej o 27)

W powiecie Imielin jest na 
pierwszym miejscu pod wzglę-
dem procentu osób zaszczepio-
nych: 54,2 %, przed Bieruniem 
51,6 %, Lędzinami, Chełmem 
Śl. i Bojszowami – 49,9%. 

Najwięcej zaszczepionych w 
województwie śląskim jest w 
gminie Bobrowniki 60 %. Imie-
lin zajmuje w nim 44 miejsce, 
Przed miesiącem bylo to miej-
sce 32. (zz)

STATYSTYKA SZCZEPIEń 

Arytmetyka mentalna to nowa 
metoda szybkiego liczenia 

oraz system rozwoju inteligencji, 
zdolności umysłowych i twór-
czych. Ten sposób pracy z ucznia-
mi klas drugich został wprowa-
dzony w imielińskiej „jedynce”.

- Jestem pełna uznania wo-
bec innowacyjnego podejścia do 
edukacji wczesnoszkolnej przez 
naszych nauczycieli. Chcemy, 
aby dzieci mogły rozwijać nie 
tylko intelekt, ale także swoją 
kreatywność, a przy tym aby 
lekcje uczyły skupienia i koncen-
tracji. Wdrażana metoda stwarza 
takie możliwości i jest to w mo-
jej ocenie duży krok w edukacji 
najmłodszych uczniów naszej 
szkoły. Znam szkoły, (na razie 
nieliczne), gdzie efekty nauki 

arytmetyki mentalnej są nad wy-
raz zadowalające – mówi kierują-
ca szkołą Anna Kubica.  

Uczące w klasach młodszych 
Anna Żurawik, Ewa Szkołut, 
Weronika Koziorz i Nadia Bed-
narek odbyły w Warszawie cykl 
szkoleń, które przygotowały je do 
wdrożenia nowych metod pracy.

Arytmetyka mentalna jest 
metodą ustnego wykonywania 
szybkich, także skomplikowa-
nych obliczeń, według technik 
wypracowanych w krajach Azji 
Wschodniej. Początkowo dzie-
cko uczy się na liczydle, przesu-
wając koraliki obiema rękami. 
Już po kilku lekcjach przenosi 
obraz liczydła do swojej wy-
obraźni i wykonuje obliczenia 
mentalnie. Uczy się myślenia 

analitycznego, jak i twórczego. 
Klasyczne metody nauki w 

szkole dbają przede wszystkim 
o rozwój lewej półkuli móz-
gu, a prawą, która odpowiada 
za kreatywność, koncentrację, 
twórcze myślenie, pobudzają 
do działania w bardzo ograni-
czonym stopniu. Dzięki nowej 
metodzie obie półkule mózgowe 
rozwijają się harmonijnie.

Odpowiedni wiek na tego ty-
pu trening to między 5 a 12 lat, 
gdyż później zdolności mózgu do 
nabywania i wykorzystywania 
złożonych umiejętności zdecydo-
wanie spadają. 

Zajęcia praktyczne odbywają 
się w systemie 2 x 45 minut. Jedna 
lekcja to edukacja matematyczna, 
druga - zajęcia rozwijające. Na 
wyposażeniu nauczyciela oraz 
ucznia znajdują się liczydła aba-
kus. Pedagog prezentuje materiał, 
a uczniowie ćwiczą na swoim 
sprzęcie. Dodatkowo każdy ma 
swój zestaw podręczników oraz 
korzysta ze specjalnej platformy z 
wirtualną klasą, na której są mo-
nitorowane postępy w nauce oraz 
przesyłane dodatkowe materiały. 

Program pozwala wykorzystać 
potencjał młodego człowieka i le-
piej przygotowuje go do nauki w 
kolejnych latach. (sp1)

„Koniczynki” i „Myszki” 
czyli dwie spośród najstarszych 
grup wyjechały na wycieczkę 
do Zagrody „3 Siostry”, znaj-
dującej się w dzielnicy Rybnika 
– Kamieniu. Celem wyjazdu 
było rozwijanie u dzieci postaw 
proekologicznych. Nie lada prze-
życiem była dla przedszkolaków 
już sama podróż autokarem, 
ponieważ nie wszyscy mieli 
wcześniej okazję w taki sposób 
podróżować. 

Na miejscu na dzieci czekały 
liczne atrakcje. Już na wstępie 
przywitały je dwa szopy, z któ-
rych jednego można było nawet 
pogłaskać na powitanie. Wpraw-

na krótki spacer. Doszła przy 
tym do głosu samodzielność 
naszych przedszkolaków, które 
zdecydowanie wolały robić to 
samodzielnie, niż we współpra-
cy z opiekunem zwierzęcia. W 
zagrodzie alpak przedszkolaki 
spotkały też kucyka, owce i ma-
łą świnkę wietnamską. 

Chętne dzieci szczotkowały 
żółwie, używając do tego małych 
szczoteczek, inni karmili świnki 
morskie, króliki i kozy. Nie zabra-
kło też kur, kaczek i psa. Słowem 
– miały być alpaki, a znalazł się 
cały zwierzyniec. Dzieci miały 
też możliwość zajrzeć do ula i 
wszyscy chętnie z tego skorzy-

stali, chociaż pszczoły już spały. 
Taka to pora roku... 

Oprócz spotkań ze zwierzęta-
mi w zagrodzie przewidziano też 
warsztaty plastyczne, w ramach 
których dzieci malowały dynie. 
Był też czas na zabawy ruchowe 
na placu zabaw i posiłek, podczas 
którego dzieci zjadły pyszne kieł-
baski. Dodatkową atrakcją był 
spacer do pobliskiego lasu oraz 
nad staw. Do przedszkola dzieci 
wróciły w świetnych humorach i 
z głowami pełnymi wrażeń. 

Ci, którzy nie wyjechali na wy-
cieczkę autokarową, podróżowali 
po naszym mieście. Najczęściej 
były to wycieczki organizowane w 

Grypa jest ostrą chorobą 
zakaźną wywołaną przez 

zakażenie układu oddechowego 
wirusem grypy. Jest to choroba 
sezonowa i na półkuli północnej 
występuje od października do 
kwietnia.

Czynniki ryzyka zakażenia to:
- dłuższe przebywanie w bli-

skiej odległości od chorego na 
grypę bez zabezpieczenia (np. 
maseczka),

- niedostateczna higiena rąk,
- dotykanie skażonymi ręka-

mi okolicy ust, nosa i oczu,
- przebywanie w dużych sku-

piskach ludzi.
Grypa objawia się gorączką, 

uczuciem zimna, dreszczami, 
znacznym osłabieniem, bólem 
mięśni, bólem głowy oraz ob-
jawami ze strony układu od-
dechowego: ból gardła, objawy 
nieżytu nosa, suchy męczący 
kaszel. U osób starszych głów-
nymi objawami mogą być zabu-
rzenia świadomości.

Grypa może dawać powi-
kłania pod postacią zapalenia 
płuc, zaburzeń układu nerwo-
wego jak drgawki, zaburzenia 
świadomości, zapalenie móz-
gu. Może również wystąpić 
powikłanie pod postacią zapa-
lenia mięśnia sercowego, nie-

wydolności nerek, sepsy. Może 
również dojść do zaostrzenia 
chorób przewlekłych (astma 
oskrzelowa, cukrzyca, niewy-
dolność krążenia). 

Podstawową metodą profi-
laktyki grypy są szczepienia. 
Szczepienia pozwalają złago-
dzić przebieg choroby oraz 
zapobiec hospitalizacjom i zgo-
nom. 

Metody nieswoiste zapobie-
gania grypie to izolacja cho-
rych, należyta higiena rąk oraz 
noszenie maseczek zakrywają-
cych usta i nos.

Grypa to inna choroba niż 
Covid. Szczepienie przeciwko 
Covid nie zabezpiecza zaraże-
niu grypą.

Od początku października 
ZOZ w Imielinie realizuje pro-
gram szczepień przeciwko gry-
pie finansowany przez Miasto 
lmielin. 

Program dotyczy osób powy-
żej 65 roku życia,  dla których 
szczepienie przeciwko grypie 
jest bezpłatne.

Do szczepienia można zgła-
szać się codziennie w godzi-
nach pracy poradni. Szczepion-
kę można otrzymać po uprzed-
niej kwalifikacji lekarskiej. 

SPZOZ Imielin

Wykorzystać potencjał najmłodszych 

Bliskie i dalekie podróże 

Co warto wiedzieć o grypie 

celu obserwowania ruchu 
drogowego i nauki bez-
piecznego zachowania się 
na drodze. Nie zabrakło 
też jednak relaksacyjnych 
spacerów, podczas któ-
rych dzieci obserwowały 
przyrodę i zmiany zwia-
stujące nadejście jesieni. 
Dla maluchów to na razie 
wyprawy odpowiednie 
do ich wieku. (kw)

dzie tylko po łapce, 
ale i tak niewiele osób 
miało takie szczęście. 

Największą i naj-
bardziej oczekiwaną 
atrakcją było oczywi-
ście spotkanie z alpa-
kami, których miesz-
ka tam aż 5. Dzieci 
miały możliwość 
nakarmić, pogłaskać, 
a nawet wziąć alpakę 

Przez pierwsze dwa tygodnie 
września sytuacja epidemiczna 
w naszym powiecie była sta-
bilna. W pierwszym tygodniu 
średnio codziennie przebywa-
ło na kwarantannie 41 osób, w 
drugim 40. Odnotowano dwa 
przypadki zarażenia (9 wrześ-
nia). 

Zdecydowanie sytuacja w 
powiecie bieruńsko-lędzińskim 
zmieniła się w trzecim tygo-
dniu, gdy codziennie na kwa-
rantannie musiały przebywać 
64 osoby, natomiast zachoro-
wało na covid 6 osób. Podobnie 
było w tygodniu na przełomie 
września i października, gdy 
na kwarantannie było codzien-
nie 59 osób, a zachorowało 5. 

Jeśli spojrzymy na dwie ma-
py powiatów w Polsce – jedną 
pokazującą procent zaszcze-
pionych i drugą z liczbą przy-
padków zachorowań – to okaże 
się, że we wschodnich powia-
tach kraju, gdzie zaszczepiło 
się najmniej osób (procento-
wo), jest najwięcej chorych na 
covid. (zz)  
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Społeczność SP nr 2 uczciła  
beatyfikację swego patrona - 

kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Główne uroczystości kościelne 
odbyły się 12 września w War-
szawie w świątyni Opatrzności 
Bożej, ale ze względu na sytuację 
pandemiczną w kraju komitet or-
ganizacyjny uroczystości nie prze-
widywał udziału pocztów sztan-
darowych instytucji związanych 
z beatyfikowanym i zachęcał do 
udziału przez transmisję TV. We 
współpracy z ks. proboszczem 

nych uczniów) oraz uroczystym 
apelem, na którym społeczność 
odśpiewała hymn szkoły „Kar-
dynale Wyszyński przykład życia 
nam dałeś”. W krótkich słowach 
dyrektorka przybliżyła postać 
wybitnego Polaka i wraz z ucz-
niami złożyła kwiaty pod pamiąt-
kową tablicą patrona. Następnie 
uczniowie wzięli udział w zaję-
ciach, które w tym dniu nawiązy-
wały do historii z życia kardynała 
Wyszyńskiego. Przygotowano 
quizy, podchody, konkursy klaso-

W pierwszym miesiącu na-
uki w SP nr 2 obył się 

Dzień Kropki oraz Dzień Głoś-
nego Czytania. Ponadto rozpo-
częto wiele innowacji i projek-
tów edukacyjnych, które będą 
realizowane podczas zajęć lek-
cyjnych oraz pozalekcyjnych. 
Nie zapomniano również o po-
trzebujących. Zorganizowano 
pierwsze w tym roku szkolnym 
akcje charytatywne: „Wszyscy 
dla edukacji” – była to zbiórka 
artykułów szkolnych dla pod-
opiecznych Domu Dziecka w 
Mysłowicach oraz karmy dla 
zwierząt ze schroniska. Inicja-
torkami zbiórki były uczennice 

klasy 3b: Maja Matuła i Emilia 
Śliwiok. 

Pierwszaki wyruszyły na swo-
ją pierwszą szkolną wycieczkę 
do WORD-u w Tychach, gdzie 
wzięły udział w interaktywnych 
zajęciach, przypominając sobie 
zasady ruchu drogowego oraz 
bezpiecznego poruszania się 
po drodze. Zajęcia te odbyły się 
dzięki uprzejmości dyrektora 
placówki Janusza Freitaga. 

Klasy starsze wybrały się  na 
wycieczki m.in do Opola. Nie 
zapominając o bezpieczeństwie 
uczniów i pracowników szkoły, 
jak co roku zorganizowano rów-
nież próbną ewakuację. (sp2)

Od 20 do 24 września 31 
uczniów z klas piątych, 

szóstych, siódmych i ósmych 
imielińskiej „dwójki” przeby-
wało na warsztatach języko-
wych Euroweek. Tym razem 
zajęcia odbywały się w uzdro-
wiskowym Długopolu-Zdrój.

To szczególny rodzaj war-
sztatów językowych, podczas 
którego uczniowie uczą się 
efektywnej pracy w zespole, 
nabywają umiejętności prze-
wodzenia, dyskutowania i au-
toprezentacji oraz integrują 
się z uczniami innych szkół. A 
wszystko to dzieje się poprzez 
naukę i zabawę prowadzoną w 

Finisaż wystawy „Kocham 
Śląskie - ślady śląskości 

wokół nas” odbył się 14 wrześ-
nia w Bibliotece Miejskiej w 
Imielinie. Wystawa była pokło-
siem konkursu fotograficzne-
go, który miał na celu uchwy-
cenie śladów kultury i tradycji 
regionu. Na konkurs wpłynęło 

77 zdjęć. Prace zostały podzie-
lone ze względu na wiek twór-
ców na dwie kategorie: dzieci 
i dorosłych. Komisja oceniała 
prace według zgodności tema-
tu fotografii z tematyką kon-
kursu, zwracając szczególną 
uwagę na śląskość zawartą w 
kadrach. Oryginalne podejście 
do podjętej tematyki konkursu, 
wartość techniczną fotografii 
oraz ich wartość artystyczną. 
Komisja przyznała następujące 
nagrody:

Kategoria dorośli: I miejsce 
Wojciech Domagała, II miej-
sce Jadwiga Grzyśka, III miej-
sce Barbara Mastalerz, wyróż-
nienie Miłosz Mastalerz. 

Kategoria dzieci: I miejsca 
Zofia Mońka, Wojciech Ku-
czyński, II miejsce Agniesz-
ka Szuła, III miejsca Hanna 
Grzeszczak, Paulina Staniew-
ska, Dawid Kozielski. Wy-
różnienia otrzymali: Liliana 
Malarenko, Michał Marsza-
łek, Dawid Brzenk, Kamil 
Chwiędacz, Emilia Pilch, Fi-
lip Grzyśka, Antoni Grzyśka, 
Tomasz Krzanowski, Ireneusz 
Styziński, Zuzanna Ochabo-
wicz, Alicja Stachowska i Łu-
kasz Wilk. 

W podsumowaniu uczest-
niczyli przedstawiciele władz 
miasta, placówek oświato-
wych oraz Instytutu Myśli 
Polskiej im. Wojciecha Kor-
fantego w Katowicach. Projekt 
dofinansowano ze środków 
Ministerstwo Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu 
w ramach programu Narodo-
we Centrum Kultury „Bardzo 
młoda kultura 2019-21”. Ope-
ratorem programu w woje-
wództwie śląskim był Instytut 
Myśli Polskiej im. Wojciecha 
Korfantego w Katowicach. 
(mck)

Ostatni wrześniowy weekend 
grupa mieszkańców Imieli-

na spędziła na atrakcyjnym dwu-
dniowym wyjeździe do Kozłówki 
i Lublina zorganizowanym w ra-
mach turystyki kulturalnej. 

Pierwszy dzień poświęcony 
został Kozłówce – miejscowości, 
w której znajduje się wpisany na 
listę pomników historii magna-
cki pałac Zamoyskich. Zwiedza-
jąc wnętrza pałacowe można po-
dziwiać zachowany autentyczny 
wystrój z okresu jego świetności 
tj. przełomu XIX i XX wieku. 
Zobaczyć znajdującą się w zabu-
dowaniach pałacowych kaplicę, 
dawną powozownię oraz Gale-
rię Sztuki Socrealizmu. Mimo 
niesprzyjającej pogody udało się 
przespacerować po przepięknym 
ogrodzie i parku pałacowym, w 
którym znajduje się aż siedem 
pomników przyrody. 

Dzień drugi uczestnicy spę-
dzili w Lublinie, gdzie słońce 
towarzyszyło im przez resztę 
pobytu. Zwiedzanie rozpoczęli 
od niezwykłej trasy turystycz-
nej wiodącej przez podziemia 
browaru Perła. Odwiedzili sta-
romiejski rynek z piękną bryłą 
dawnego ratusza i Trybunału 
Koronnego, Bramę Grodzką, 
Bramę Krakowską z XIV w., 
Plac po Farze. Następnie przeszli 
ulicą Grodzką na Plac Zamkowy, 
gdzie udało się zobaczyć zalicza-
ną do najcenniejszych zabytków 
Kaplicę Trójcy Świętej z freska-
mi zamówionymi przez Włady-
sława Jagiełłę oraz podziwiać 
panoramę Lublina z zamkowej 
wieży widokowej. 

Miejskie Centrum Kultury 
dziękuje za udział w wycieczce i 
zaprasza do skorzystania z kolej-
nych ofert. (mck)

Beatyfikacja patrona szkoły 

we czy kodowanie oraz gry, które 
ufundowała dla szkoły parafia w 
Imielinie. 

Uczniowie klas starszych 
wzięli udział w konkursie wiedzy 
o patronie, przygotowanym przez 
katechetki, wykazując się ogrom-
ną wiedzą. Walka o zwycięstwo 
była bardzo zacięta. Ostatecznie 
na podium stanęły w kolejności 
klasy: 7b, 7d i 6a. Dzień ten przej-
dzie do historii szkoły, jako nie-
zwykle podniosły, pomimo trud-
nej sytuacji epidemicznej. (sp2) 

Eugeniuszem Murą 
kierująca szkołą Dag-
mara Kupczyk zapla-
nowała wobec tego 
uczczenie tego wyda-
rzenia w tygodniu po 
beatyfikacji. 

Dzień ten rozpo-
częto mszą świętą 
w parafii Matki Bo-
skiej Szkaplerznej w 
Imielinie (dla chęt-

języku angielskim przez wo-
lontariuszy z całego świata.

Zajęcia odbywały się w for-
mie warsztatów, ćwiczeń prak-
tycznych, prezentacji oraz gier 
mających na celu trenowanie 
konwersacji w języku angiel-
skim. Prowadzili je wolonta-
riusze z Meksyku, Nigerii i 
Włoch. Uczniowie wrócili peł-
ni wrażeń dzięki świetnej nauce 
poprzez zabawę. Dla większo-
ści z nich było to niesamowite 
doświadczenie, które zostanie 
na długo w pamięci. Opiekun-
kami grupy były: Magdalena 
Broniarczyk, Adriana Penczek 
i Ewa Brobrowska. (sp2)

Kocham Śląskie

Spuścizna Zamoyskich i Jagiełły Nareszcie stacjonarnie

Językowy tydzień 
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Od 8 do 11 września imie-
lińscy seniorzy zwiedzali 

Dolny Śląsk. W ciągu tych 4 
dni wraz z przewodnikiem po-
znaliśmy urokliwe górskie mia-
steczka m.in. Karpacz, Szklar-
ską Porębę, Świeradów-Zdrój, 
Cieplice-Zdrój, Wałbrzych 
i Krzeszów. Spacerując po 
uzdrowiskach, parkach można 
było się nie tylko dotlenić, ale 
podziwiać piękno przyrody w 
otoczeniu łagodnych pasm gór-
skich.

Zwiedzaliśmy perły archi-
tektury, małe górskie kościół-
ki i potężne miejskie katedry. 
Barokowe, renesansowe, goty-
ckie, drewniane i murowane. 
Wstępując do nich można by-
ło docenić arcybogatą polską 
kulturę sakralną.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy 
od Kościoła Pokoju w Świd-
nicy. Kościół wzniesiono z 
drewna i gliny. Mimo to jego 
wnętrze zachwycało przepy-
chem. Uwagę zwracały bogato 
zdobione empory, ołtarz, am-
bona i XVII-wieczne organy. 
Świątynia jest jedną z dwóch 
zachowanych na świecie tego 
typu budowli – druga stoi w 
Jaworze. Kościoły te są wpisa-
ne na Listę Światowego Dzie-

dzictwa Kulturalnego i Przy-
rodniczego UNESCO.

Zachwycił nas także Kościół 
Wang w Karpaczu - wybudo-
wany w XIII wieku w Norwe-
gii, a w 1842 roku przeniesiony 
w Karkonosze, by mógł służyć 
ewangelikom mieszkającym 
w Karpaczu i okolicach. Kon-
strukcję tego kościoła wyko-
nano bez użycia gwoździ. W 
ascetycznym wnętrzu zacho-
wały się oryginalne elementy 
wystroju m.in. rzeźby lwów 
nordyckich. Obok świątyni 
znajduje się zabytkowy cmen-
tarz, z którego rozciąga się 

przepiękny widok na Kotlinę 
Jeleniogórską i Karkonosze.

Natomiast Opactwo Cy-
stersów w Krzeszowie jest 
zabytkiem najwyższej klasy 
i zarazem uroczym miejscem 
sakralnym. Fasada kościoła 
klasztornego pod wezwaniem 
Najświętszej Marii Panny Ła-
skawej ozdobionej ogromnymi 
figurami, robiła niesamowite 
wrażenie, podobnie jak prze-
bogaty wystrój wnętrza. W 
barokowym kościele św. Jó-
zefa można było podziwiać 
freski wybitnego malarza ślą-
skiego Michała Willmanna 

W Domu Polskim w Bu-
dapeszcie 26 września 

odbyło się uroczyste otwarcie 
wystawy obrazów sześciu imie-
lińskich artystek należących do 
grupy „Kastalia” działającej 
przy Miejskim Centrum Kultu-
ry w Imielinie. Autorkami tych 
prac były: Anna Bierońska, Ur-
szula Figiel, Iwona Simka-Sur-
ma, Barbara Zientara-Chmiel 
oraz Katarzyna i Sandra Gawlik.                                                                                             
Na wernisaż złożyło się 20 
obrazów studyjnych i plene-
rowych wykonanych techni-
kami: akryl, olej, lawunek i 
aerograf. Organizatorem tego 
przedsięwzięcia było Stowa-
rzyszenie Kulturalne „Sokół”, 
które zainicjowało współpracę 
z Domem Polskim w Buda-
peszcie w 2018 roku. I już rok 
później (2019) chór parafialny 
„Harfa” wyjechał na koncerty 
do Budapesztu przeznaczone 
dla polonii węgierskiej. Kolej-
nym projektem była organiza-
cja wspomnianej wystawy prac 
artystów plastyków z Imielina, 

Imielin w Budapeszcie

Zwiedzali sudeckie zabytki 

oraz kaplice kalwarii wśród 
pól, a w mauzoleum Piastów 
świdnicko-jaworskich wszyst-
ko przypomniało o śmierci i 
przemijaniu.

Zwiedziliśmy największy 
zamek Śląska - Książ. Prze-
piękne baszty, bramy, dzie-
dzińce, ogrody widokowe tara-
sy z fontannami i klombami. To 
wszystko było wystarczającym 
powodem, by przyjechać w te 
strony i zobaczyć trzeci co do 
wielkości zamek w Polsce.

Także Pałac Wojanów, gdzie 
obecnie znajduje się hotel i no-
woczesne centrum konferen-

cyjne, okazał się romantyczną 
rezydencją dworską.

Pełnym uroku miejscem był 
wodospad Szklarka. Natomiast 
w Muzeum Minerałów „Juna” 
mogliśmy podziwiać bogaty 
zbiór kamieni szlachetnych i 
minerałów. Bardzo ciekawym 
miejscem była Leśna Huta. 
Obserwowaliśmy, jak wyko-
nuje się ręcznie formowanie 
szkła barwionego w masie. 
Obok Leśnej Huty znajdował 
się sklep, którego wnętrze było 
wypełnione wytopami różnych 
form szklanych - od ozdób po 
wazony i naczynia.

W czasie spacerów i zwie-
dzania towarzyszyła nam pięk-
na słoneczna pogoda. Hotel 
„Magnat”, do którego wraca-
liśmy po przebytym dniu, był 
usytuowany w pobliżu gór-
skiego potoku w Szklarskiej 
Porębie. Z balkonu można było 
usłyszeć szum wody w otocze-
niu wysokich drzew porastają-
cych zbocza gór. Było to miej-
sce relaksu i odpoczynku po 
całodziennym zwiedzaniu.

Wycieczka została dofi-
nansowana z miasta Imielin. 
Przewodnicząca PZERiI Koło 
Imielin oraz seniorzy dziękują 
za wsparcie finansowe. (hw)

połączona z promocją mia-
sta Imielin w stolicy Węgier. 
Pierwszy etap tego projektu 
rozpoczął się w październiku 
2020 r. i polegał na przygoto-
waniu 20 indywidualnych prac, 
oprawę obrazów i opracowa-
nie katalogu wystawy. Pier-
wotnie otwarcie ekspozycji w 
Budapeszcie miało nastąpić w 
końcu roku 2020, jednak unie-
możliwiła to sytuacja epide-
miologiczna. W porozumieniu 
z Domem Polskim w Budapesz-
cie wernisaż został przeniesio-
ny na jesień 2021 roku. Do 
stolicy Węgier udały się w/w 
artystki, Dyrektor Miejskiego 
Centrum Kultury Jadwiga Mi-
kunda, Prezes Stowarzyszenia 
Kulturalnego „Sokół” Ireneusz 
Starczynowski oraz sekretarz 
miasta Bożena Cała, która zaj-
mowała się promocją Imielina. 
Przedstawiono multimedial-
ne prezentacje naszego mia-
sta przygotowane przez MCK 
oraz Urząd Miasta Imielin. Ze 
strony gospodarzy na otwarcie 

wystawy przybyły m.in.: Ewa 
Ronayné Słaba - rzecznik do 
spraw polskich przy Parlamen-
cie Węgier, Joanna Urbańska 
- dyrektor Instytutu Polskiego 
w Budapeszcie, Alfred Wtulich 
- prezes Stowarzyszenia Kul-
turalnego im. Józefa Bema, ks. 
Krzysztof Grzelak - proboszcz 
Polskiej Parafii Personalnej 
oraz przedstawiciele polskich 
samorządów na Węgrzech. 
Nad całością pieczę sprawo-
wała Monika Molnárné Sagun 
- dyrektor Polskiego Ośrod-
ka Kulturalno-Oświatowego. 
Wernisaż poprzedzony został 
mszą św. w sąsiadującym z 
ośrodkiem polskim kościele 
Najśw. Marii Panny Wspomo-
życielki Wiernych. Wystawa 
spotkała się z ciepłym i ser-
decznym przyjęciem, z dużym 
zainteresowaniem wysłuchano 
również fachowych komenta-
rzy dotyczących prezentowa-
nych obrazów, które wygłosi-
ły Urszula Figiel oraz Iwona 
Simka-Surma. Miłą atmosferę 

całego wydarzenia podkreślały 
przywiezione z Imielina spe-
cjały kuchni śląskiej – smalec, 
wędliny, kiszone ogórki, chleb, 
kołocze itp., a dopełniało słyn-
ne węgierskie wino.

W podziękowaniu za za-
proszenie i organizację całej 
imprezy na ręce Moniki Mol-
nárné Sagun przekazano pre-
zent w postaci obrazu U. Figiel 
„Złoty kościół”, który przed-
stawia imielińską świątynię. 
Dodajmy, że w listopadzie br. 
cała wystawa będzie przewie-

ziona do Győr – najważniej-
szego miasta północno-za-
chodnich Węgier.

Realizacja merytorycznej 
strony projektu przez Stowa-
rzyszenie Kulturalne „Sokół” 
była możliwa dzięki dotacji 
miasta Imielin w ramach zada-
nia publicznego w latach 2020 
– 2021 „Promowanie osiąg-
nięć artystycznych plastyków 
z grupy „Kastalia” zrzeszają-
cej amatorów i artystów pla-
styków działających na terenie 
Imielina”.  (rj)
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Zapraszamy do Domu Kultu-
ry Sokolnia na ponad godzinę 
dobrej zabawy, wesołych pio-
senek, które dzieci będą nucić 
długo po zakończonym koncer-
cie, tańca z zakręconą stonogą 
i interaktywnej rozrywki. To 
muzyczne niezapomniane wi-
dowisko pełne figli, uśmiechu 
i radości. Wspólnie z Siostra-
mi Wajs nauczymy się ekologii 
na rockowo, uniesiemy ręce 

Zapraszamy na spektakl op-
arty na kanwie sztuki Gabrieli 
Zapolskiej „Moralność Pani 
Dulskiej”. Autorem przeróbki 
jest Marian Makula. Sztuka po-
kazuje chciwość, brak tolerancji 
i śmieszność mieszczańskiej fa-
milii. Fabuła opowiada o pery-
petiach typowej średniozamoż-
nej śląskiej rodziny. Główną 
bohaterką jest właścicielka fa-
miloka - Dulcyno, Ślązaczka z 
niemieckimi korzeniami - w tej 
roli Izabella Malik zamiennie 
z Ewą Grysko, jej mąż Dulcyn 
kresowiak ze Lwowa (K. Wierz-
chowski / M. Tomaszewski), ich 
syn Richat (Kamil Baron / P. 
Hauke) urzędnik państwowy, 

Po rocznej przerwie spowo-
dowanej pandemią, znowu 

ruszył Uniwersytet Trzecie-
go Wieku w Imielinie na za-
jęciach stacjonarnych. To już 
szósty raz imielińscy seniorzy 
rozpoczęli rok akademicki. 
Uroczysta inauguracja kolej-
nego roku UTW odbyła się 4 
października w Sokolni. 

UTW obecnie działa pod 
skrzydłami Uczelni Nauk 
Społecznych z Łodzi, dyrek-
torem imielińskiego UTW 
jest Ilona Duda, pełnomoc-
nik Rektora UNS. Z ramienia 
Miasta opiekę nad słuchacza-
mi sprawują Jadwiga Mikun-
da oraz Mirosława Strojny. 
Zajęcia na UTW rozpoczęła 
liczna grupa - ponad pół setki 
słuchaczy.

Dobrego roku akademickie-
go i mile spędzanych chwil 
życzył słuchaczom burmistrz 
Jan Chwiędacz. - Cieszę się, 
że znowu ruszył u nas UTW, 
że nie zniechęciła was pande-
mia i po przerwie wróciliście 
do zajęć – powiedział na inau-
guracji. Na dobry rok nauki 
słuchaczy pobłogosławił pro-
boszcz imielińskiej parafii ks. 
Eugeniusz Mura.

List inaugurujący nowy rok 
akademicki przysłał dr Piotr 
Domżał, kanclerz Uczelni 
Nauk Społecznych, który w 
jego imieniu odczytała Ilona 
Duda. „Życzę Wam zadowo-
lenia z wykładów – pisał w 
liście kanclerz - z każdego 

dnia przeżytego wspólnie z 
koleżankami i kolegami słu-
chaczami. Jesteście elitarnym 
towarzystwem ludzi z nieba-
gatelnym doświadczeniem 
życiowym, a z racji waszej 
aktywności życiowej nawet 
nie wypada nazywać was se-
niorami. Jako uczelnia jeste-
śmy zaszczyceni patronatem 
naukowym nad waszym Uni-
wersytetem, jesteśmy otwarci 
na wasze propozycje tematów 
podczas zajęć i wykładów. 
Wykład inauguracyjny pt. 
„Niebagatelne” doświadczenie 
życiowe - zasób czy przeszko-
da? o roli dziadków w życiu 
rodziny” wygłosiła Ilona Du-
da. Wzbudził on wiele dysku-
sji i rozmów wśród obecnych 
na inauguracji. 

W programie pierwszego 
semestru roku akademickiego 
2021/2022 wpisane są języki 
obce, zajęcia ruchowe - pilates, 
warsztaty dietetyczne, a także 
- co jest nowością – warszta-
ty rozwojowe. Nie zabraknie 
wykładów na ciekawe tematy, 
następny już 25 października 
będzie wygłoszony przez fi-
zjoterapeutę Macieja Merkela. 
Zajęcia i wykłady odbywać się 
będą w bibliotece i w Sokolni. 
Zajęcia już się rozpoczęły, ale 
chętnych, albo jeszcze nie-
zdecydowanych mieszkańców 
Imielina zapraszamy do wstą-
pienia w szeregi słuchaczy 
UTW. Wolne miejsca na liście 
jeszcze są! Zapraszamy!  (da)

Już działa Uniwersytet 
10 października (niedziela) – godz. 16.00 – Uśmiechnięte 
Dźwięki – koncert dla dzieci w wykonaniu zespołu 
Siostry Wajs&Stonoga

w rytmach reggae, poznamy 
świat słodkich owoców przy 
dźwiękach owocowej samby. W 
świat kolorowej stonogi wpro-
wadzą także tancerze, którzy w 
porywających choreografiach 
podkreślą blask najnowszych 
przebojów zespołu SIOSTRY 
WAJS & STONOGA.

Na koncert obowiązują bi-
lety w cenie 5 zł do nabycia w 
placówkach MCK w Imielinie.

16 października (piątek) – Ewa Uryga
Koncert przeniesiony. Nowy termin 13 lutego 2022.
Zakupione bilety można zwrócić w placówkach Miejskiego 
Centrum Kultury w Imielinie. 

Jan Wojdak to piosenkarz 
i kompozytor, lider zespołu 
Wawele, z którym rozpoczął 
współpracę w 1971 roku. Jest 
kawalerem Orderu Uśmiechu 
za działalność koncertową 
kierowaną do dzieci. Celem 
festiwalu, którego eliminacje 
regionalne odbędą się w Sokol-
ni, jest promowanie dziecięcej i 
młodzieżowej twórczości arty-
stycznej, a także wyszukiwanie 
młodych talentów. Ma charakter 
przeglądu, w którym wystąpić 
mogą indywidualni wykonawcy 
i grupy wokalne (maksymalnie 
5 osób, łącznie z chórkiem) w 4 
kategoriach wiekowych (decy-
duje rok urodzenia): kategoria 
I do 7 lat, kategoria II od 8 lat 
do 11, kategoria III od 12 lat do 
15, kategoria IV od 16 lat do 21. 
Każdy z uczestników przygoto-
wuje dwie piosenki z zestawu 
proponowanego przez organiza-
torów na profesjonalnym pod-
kładzie muzycznym lub z włas-
nym akompaniamentem. Wszy-
scy wykonają obowiązkowo po 
jednym utworze, natomiast na 
prośbę jury mogą dodatkowo 
zaprezentować drugi utwór.

17 października (niedziela) 22. Ogólnopolski Festiwal 
Dzieci i Młodzieży „Piosenki Jana Wojdaka” 
– przesłuchania eliminacyjne 

Karty zgłoszeniowe na eli-
minacje w Domu Kultury So-
kolnia przyjmowane są do 12 
października br.

23 października (sobota) – 
godz. 18.00 – Kwiat Jabłoni 
(bilety wysprzedane)

21 listopada (niedziela)-  
godz. 18.00 – Jeji Zacność 
Dulcyno czyli współczesny 
wodewil na kanwie sztuki 
Moralność Pani Dulskiej 
Gabrieli Zapolskiej

hulaka i imprezowicz, dwie cór-
ki Lila i Cila, siostrzenica Dul-
cyny Julka (S. Szyda / P. Janik-
Żak oraz pochodząca z Ukrainy 
służąca Lena. A. Gorzała / I. 
Malchar i jej matka chrzestna 
(M. Tadla / I. Papkala), a także 
jedna z lokatorek familoka.

Na spektakl obowiązują 
wejściówki w cenie 30 zł - do 
nabycia w placówkach MCK w 
Imielinie. (mck)
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Najlepsi szachiści w archidiecezji
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Swoje XX-lecie Skat Klub 
„Sokół” Imielin świętował 

turniejem skata sportowego, 
który odbył się 18 września w 
Sokolni. Było to zarazem III 
Grand Prix Okręgu Katowice. 
Zorganizował je Zarząd Klubu 
przy współpracy Miejskiego 
Centrum Kultury w Imielinie. 
W zawodach uczestniczyło 48 
osób z województwa śląskiego.

W turnieju zwyciężył Da-
riusz Orel (Chorzów) przed 

W pierwszą sobotę paź-
dziernika zmagania w 

rozgrywkach I Ligi Śląskiej Ko-
biet rozpoczęły siatkarki MKS 
COPCO Imielin. W pierwszym 
meczu bez problemów pokona-
ły na własnym parkiecie BKS 
Stal Bielsko-Biała II 3:0 (25:11, 
25:15, 25:10).

- Przed nami długi, ciężki se-
zon. Budowaliśmy zespół z jas-
nym celem: awansem do II ligi 
PZPS. Byłaby to sytuacja bez 
precedensu – możemy stać się 
pierwszą drużyną w najnowszej 
historii Imielina i naszego po-
wiatu, która może awansować 
do rozgrywek ogólnopolskich 
w dyscyplinach zespołowych 
– podkreśla Bartosz Kilijański, 
prezes MKS COPCO Imielin.

Zespół oprócz walki o koń-
cowy triumf w I Lidze Śląskiej 
Kobiet oraz tytuł mistrza Ślą-
ska, weźmie udział w rozgryw-
kach Pucharu Polski. Będzie to 
idealna okazja do przetarcia się 
z zespołami z wyższych klas 
rozgrywkowych. Mecz pierw-
szej rundy Pucharu Polski już 
13 października w imielińskiej 
hali z zespołem KSZO SMS 
Ostrowiec Świętokrzyski. 

- MKS COPCO Imielin to 
zespół z aspiracjami na awans 
do drugiej, ogólnopolskiej ligi 
siatkówki kobiet. Warto wspo-
mnieć o wykwalifikowanej 
kadrze trenerskiej oraz bardzo 
dobrej organizacji w klubie. 
W sezonie 2021/22 drużyna 
seniorska będzie mieszanką 
młodości i doświadczenia, a 
to wielki atut dla imielińskiej 
społeczności. Dodatkowo chce-
my dobrze zaprezentować się w 
Pucharze Polski i namieszać 
trochę w tych rozgrywkach! 
– mówi Aleksandra Buczek, 
kapitan zespołu, do niedawna 
występująca w zespołach za-

plecza TAURON Ligi: Asotra 
Płomień Sosnowiec, Grupa 
Azoty PWSZ Tarnów czy też 
7R Solna Wieliczka.

Pomimo problemów zdro-
wotnych, z jakimi zmaga się 
kilka zawodniczek, sztab tre-
nerski jest pełen optymizmu po 
pierwszym meczu w sezonie.

- Niestety kilka zawodniczek 
uległo mniej lub bardziej po-
ważnym kontuzjom. Jednak nie 
poddajemy się i nadal walczy-
my o najwyższe cele! Uważam, 
że Imielin to świetne miejsce 
na siatkówkę. To ludzie pełni 
pasji i zaangażowania w nasz 
projekt. Zarówno Imielin jak 
i powiat bieruńsko-lędziński, 
które posiadają tak wspaniałą 
bazę sportową, zasługują na to, 
żeby reprezentował je przedsta-
wiciel na szczeblu ogólnopol-
skim. Wierzę, że razem nam się 
uda! – dodaje Rafał Kalinow-
ski, pierwszy trener zespołu.

Dodatkowo przed sezonem 
w roli sponsora tytularnego do 
klubu dołączyła firma COPCO. 

– Stawianie tak ambitnych 
celów nie byłoby możliwe bez 
wsparcia miasta Imielin. Jed-
nak nie bazujemy jedynie na 
miejskiej dotacji i staramy się 
zarażać naszą pasją lokalnych 

przedsiębiorców. Zaangażowa-
nie firmy COPCO Tto fanta-
styczna wiadomość tuż przed 
startem rozgrywek. Mam na-
dzieję, że to tylko początek 
wspólnej, fantastycznej przy-
gody – dodaje Bartosz Kilijań-
ski.

Imielinianki wszystkie do-
mowe mecze będą rozgrywać w 
hali sportowej w Imielinie przy 
ulicy Karola Miarki 7. Informa-
cje o meczach są publikowane 
na stronach www.facebook.
com/mksimielin oraz mks.imie-
lin.pl. (bk)

Parafia Matki Boskiej Szka-
plerznej w Imielinie była po 

raz trzynasty organizatorem Tur-
nieju Szachowego archidiecezji 
katowickiej o puchar prezesa Ak-
cji Katolickiej. Turniej odbył się 2 
października.

Jak co roku prężną grupę sta-
nowili miejscowi szachiści z Klu-
bu „Diagonalia” pod wodzą Kry-
stiana Klimczoka, oni też zgarnęli 
wiele nagród wśród młodszych 
zawodników.

Najmłodszym zawodnikiem 
turnieju został sześciolatek Mak-
symilian Nowak z Lędzin. Maks 

Na co stać siatkarki w nowym sezonie? Turniej na XX-lecie

W pierwszym rzędzie od lewej: Janusz Stęchły, Marian Waniek, Ro-
man Pioskowik, Roman Cyroń. W drugim rzędzie od lewej: Roman 
Palka, Andrzej Chmielewski, Zbigniew Rak, Jarosław Szydłowski, 
Ryszard Misterek, Henryk Hozakowski, Zbigniew Goleniak, Jacek 
Hericht. Do klubu należą również nieobecni na zdjęciu: Kazimierz 
Knopek, Sławomir Kopyciński oraz Arkadiusz Przyłucki. 

Piotrem Cholewińskim (Gór-
nik Wesoła) i Kazimierzem Zo-
wadą (Katowice-Ligota). 

W kategorii kobiet najlepsza 
była Helena Broda z Amicusa 
Katowice.

Aktualny Zarząd Skat Klubu 
„Sokół” Imielin to: Marian Wa-
niek (prezes), Janusz Stęchły 
(sekretarz), Roman Pioskowik 
(skarbnik) oraz Zbigniew Rak 
i Zbigniew Goleniak (członko-
wie zarządu). (js)

chodzi do zerówki, od roku gra w 
imielińskim klubie szachowym 
„Diagonalia” pod okiem Kry-
stiana Klimczoka i Dawida Gon-
dzika. Najstarszym graczem był 
80-letni Andrzej Musialski z Ka-
towic. W turnieju, po uprzednich 
eliminacjach w swoich parafiach, 
wzięło udział ponad 30 zawodni-
ków z archidiecezji katowickiej 
(z Mysłowic, Tychów, Łazisk, 
Jaworzna i powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego).

W kategorii do lat 10 puchary 
i tytuł najlepszych szachistów 
w archidiecezji, zdobyli: I miej-

sce Maciej Nowak z Imielina, II 
Maksymilian Nowak z Lędzin, 
III Michał Myszor z Mysłowic.

W kategorii do lat 15: I miejsce 
zajął Jakub Sputowski z Łazisk, II 
Wojciech Tim z Katowic, III Filip 
Nowara z Imielina.

W kategorii seniorów: I miej-
sce Dawid Gondzik z Hołduno-
wa, II Artur Szleter z Orzesza-
Zawiści, III Janusz Waszek z 
Brzęczkowic.

Zawodnikom pogratulował 
proboszcz, ks. Eugeniusz Mura: 
- Myślę, że każdy kto u nas zagrał 
w turnieju, świetnie się bawił. Za-
praszam was za rok do Imielina.

Sędzią turnieju była jak co ro-
ku Kornelia Tryjańska z Dąbro-
wy Górniczej. Pomocą służyli 
członkowie imielińskiego koła 
Akcji Katolickiej pod kierunkiem 
Bibianny Lamik.

Nagrody dla zawodników 
ufundowała redakcja Małego 
Gościa Niedzielnego, Urząd 
Miasta Katowice oraz Akcja 
Katolicka. Były puchary, sło-
dycze i drobne upominki dla 
każdego zawodnika biorącego 
udział - od najmłodszego do 
najstarszego. (da)


