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Kryzys energetyczny i zwią-
zany z nim wzrost cen 

energii elektrycznej wymusza 
na samorządach wprowadzenie 
oszczędności – zarówno gdy 
chodzi o zmniejszenie jej zuży-
cia, jak i ograniczenie wydat-
ków z budżetu gminy.

Coraz to dowiadujemy się 
o wyższych cenach, po jakich 
firmy energetyczne (w zdecy-
dowanej większości to pań-
stwowe spółki) chcą sprzeda-
wać prąd gminom. W skrajnych 
przypadkach są to podwyżki 
nawet o 1000 (tysiąc!) procent 
i więcej w stosunku do ubiegłe-
go roku. Jakich ograniczeń w 
związku z tym należy spodzie-
wać się w Imielinie?

Bez kiermaszu i oświetlenia 
świątecznego 

Radni na posiedzeniu Ko-
misji Budżetu, Gospodarki i 
Rozwoju, które odbyło się 26 
września zaproponowali, by 
w okresie Bożego Narodzenia 
oświetlenie świąteczne ogra-
niczyć do kapliczki (symbolu 
miasta) i jednej choinki. Ponad-
to zawnioskowali, by nie orga-
nizować w tym roku kiermaszu 
świątecznego, a także wyłą-
czyć podświetlenie wszystkich 
budynków użyteczności pub-
licznej na terenie miasta (poza 
kapliczką). Nie będzie zatem 
corocznej świątecznej ilumi-
nacji miasta, która robiła takie 
wrażenie – szczególnie na prze-
jeżdżających przez Imielin. 

W ubiegłym roku oświetle-
nie na Boże Narodzenie kosz-
towało prawie 100 tys. zł.    

O szczegóły związane z kosz-
tami energii i oszczędnościami 
zapytaliśmy burmistrza Jana 
Chwiędacza. – Najpierw trzeba 
wyjaśnić, że zakupów energii 
dokonujemy w formie przetargu 
wraz z innymi gminami nale-
żącymi do Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii (GZM), co 
pozwala nam w grupie na uzy-
skanie korzystnych cen, gdyż 

„duży może więcej”, czyli w 
tym przypadku taniej ją kupić 
– wyjaśnia burmistrz. – Kolej-
na sprawa, to podpisaliśmy w 
2021 r. (jak i kilkanaście innych 
gmin w GZM, ale nie wszystkie) 
umowę na zakup energii na dwa 
lata (2022 i 2023 r.) po cenie co 
prawda o 40 proc. wyższej niż 
poprzednio, ale i tak znacznie 
niższej niż to, co oferuje się obec-
nie. Przewidywaliśmy bowiem, 
że cena może jeszcze rosnąć. To 
okazało się bardzo dobrym posu-
nięciem, gdy widzimy, co dzieje 
się teraz na rynku energii.

Oszczędności energetyczne 
można wprowadzać na różne 
sposoby. W innych miastach 
najczęściej myśli się o włącze-
niach nocą oświetlenia ulic lub 
przynajmniej ograniczeniem 
go, obniżeniem ogrzewania 
w budynkach komunalnych, 
inwestycji w fotowoltaikę 
oraz zużywające mniej prądu 
oświetlenie.   

Lampy uliczne 
nie będą wyłączne

Dopytywaliśmy również J. 
Chwiędacza o szczegóły budże-
towych i energetycznych ogra-

niczeń. – Nie przewidujemy 
wyłączeń oświetlenia uliczne-
go w godzinach nocnych, gdyż 
to spowodowałoby zagrożenie 
bezpieczeństwa na drogach jak 
i bezpieczeństwa publicznego 
(przestępczość), a koszty tym 
spowodowane, byłyby więk-
sze niż oszczędności - wyjaś-
nia burmistrz. Nie zamierza 
się także obniżać temperatury 
ogrzewania pomieszczeń w 
szkołach czy przedszkolu.

Oszczędnościowa 
inwestycja

organizacji przyszłorocznych 
Dni Imielina – rozważane jest 
ich odwołanie albo ogranicze-
nie imprez do jednego dnia. 
To co prawda nie jest wydatek 
związany ściśle z oszczędnoś-
cią energii, ale z ogranicze-
niem kosztów funkcjonowania 
miasta.

Złapani w kleszcze 
Burmistrz zwraca uwagę na 

jeszcze jeden problem zwią-
zany z bieżącymi wydatkami 
miasta – to koszty odprowa-
dzania ścieków i zaopatrze-

nia w wodę, czym zajmuje się 
Miejska Spółka Komunalna. W 
obu przypadkach istotny udział 
w tych kosztach ma energia 
elektryczna, którą kupuje się od 
państwowej firmy energetycz-
nej po coraz wyższych cenach. 

Od stycznia 2023 roku na-
stąpi wzrost o 32 % ceny wody 
kupowanej hurtowo od GPW 
Katowice, a także wzrost o po-
nad 200 % cen za odpady po-
wstające w procesie oczyszcza-
nia ścieków. Po drugiej stronie 
jest (również państwowa) in-
stytucja Wody Polskie, z którą 
trzeba uzgadniać taryfy i która 
nie wyraża zgody na podwyżki 
cen za wodę i odprowadzenie 
ścieków. W ten sposób miejska 
spółka zarządzająca dostawami 
wody i ściekami zostaje „złapa-
na w kleszcze”: ma coraz wyż-
sze koszty, a nie może podnieść 
cen.

To nie pierwszy (i zapewne 
nie ostatni) przykład tego, jak 
państwo narzuca swoje reguły 
gry samorządom, ogranicza 
ich działalność, decydując jak 
powinny zarządzać swoim 
majątkiem. Ponadto centra-
lizuje podejmowanie decy-
zji, co oznacza po prostu, że 
władze w Warszawie wiedzą 
lepiej, jak powinno się żyć i 
gospodarować pieniędzmi w 
Imielinie i tysiącach innych 
gmin. (zz)

Oszczędzamy 

Już trzy la-
ta temu miasto 
zainwestowało 
w zużywające 
mniej energii 
n o w o c z e s n e 
oświetlenie le-
dowe, zamiast 
sodowego i rtę-
ciowego, ma 
więc już za sobą 
ten etap, o któ-
rym myśli się 
w wielu innych 
gminach. Pro-
wadzone są dys-
kusje na temat 

Z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej 

dziękujemy wszystkim nauczycielom 
i pracownikom oświaty 

za codzienną pracę wkładaną 
w wychowanie i wykształcenie 

młodego pokolenia.
Życzymy, by praca ta znajdowała 
uznanie, przynosiła satysfakcję  

i była dla Was źródłem zadowolenia. 

      Radni Rady               Burmistrz
    Miasta Imielin       Jan Chwiędacz
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PORADY NOTARIUSZA

Gmina Imielin otrzymała 
z Sejmiku Województwa 

Śląskiego dotację  w wysokości 
28 527 zł na działalność Świetli-
cy Socjoterapeutycznej. 

Pieniądze te są przeznaczone 
na zadanie pod nazwą „Wzmoc-
nienie działalności placówek 
wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży na terenie woje-
wództwa śląskiego” przewi-
dziane do realizacji przez gmi-
ny województwa śląskiego.  

Taki jest wynik konkursu 
pod nazwą „Wspieranie lokal-
nych systemów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów 
uzależnień oraz przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie z 
problemem alkoholowym w 
województwie śląskim w 2022 
roku”.

Z otrzymanych środków bę-
dzie realizowany projekt „Je-
stem sobą”, a pieniądze zostaną 

Miejska Spółka Komunalna (MSK) w Imielinie informuje o 
bezpłatnej akcji wymiany wodomierzy u mieszkańców Imielina, 
którzy nie posiadają wodomierzy przystosowanych do zdalnego 
odczytu.

Planowana wymiana będzie przeprowadzana od 17 do 21 paź-
dziernika br. w godz. 14.30- 20.00 odbiorcom spółki zamiesz-
kałym w rejonie ulic: Lipowej, Akacjowej, Klonowej, Leśnej i 
Wierzbowej. Natomiast w dniach 24-28 października w godz. 
14.30-20.00 odbiorcom zamieszkałym w rejonie ulicy Św. Brata 
Alberta (za torami).

W związku z powyższym MSK prosi o umożliwienie bezprob-
lemowego dostępu do licznika celem przeprowadzenia wymiany 
przez pracowników spółki. W przypadku braku możliwości wy-
miany w/w terminach, MSK prosi o kontakt telefoniczny pod nr 
32 225 84 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-14.00 
w celu ustalenia dogodnego terminu. (msk)

Członkowie Sto-
warzyszenia Przed-
siębiorców Imie-
lina (prezes Karol 
Szczygieł, skarbnik 
Magdalena Krzy-
żowska i Józef Ha-
chuła) 9 września 
wzięli udział w 
spotkaniu z przed-

Znamy potocz-
ne stwierdzenie 

padku egzekucyjnej sprzedaży.
Najczęściej mamy do czynie-

nia z hipoteką, którą ustanawia 
właściciel nieruchomości, bę-
dący jednocześnie dłużnikiem 
osobistym na rzecz wierzyciela, 
czyli np. kredytobiorca/pożycz-
kobiorca na rzecz banku.

Możliwe jest także ustanowie-
nie hipoteki na nieruchomości 
lub prawie przez właściciela, któ-
ry wcale dłużnikiem nie jest, ale 
wyraża zgodę na to, aby cudzy 
dług zabezpieczyć swoją nieru-
chomością.

Hipoteka stanowi najbezpiecz-
niejsze i najczęściej stosowane 
zabezpieczenie jednej lub kilku 
wierzytelności. W przypadku 
banku hipoteka zabezpiecza 
także odsetki, prowizje i inne 
świadczenia uboczne związane z 
udzieleniem kredytu.

W przypadku niespełnienia 
świadczenia przez dłużnika oso-
bistego wierzyciel może docho-
dzić zaspokojenia z nieruchomo-
ści obciążonych hipoteką. Sama 
hipoteka powstaje z chwilą wpisu 
do księgi wieczystej prowadzonej 
dla nieruchomości obciążonej.

Czy można sprzedać nieru-
chomość obciążoną hipoteką? 
Oczywiście, taka sprzedaż dość 
często występuje w dzisiejszych 
czasach. W takim przypadku 
zmienia się właściciel nierucho-
mości, natomiast bank jest nadal 
zabezpieczony na nieruchomo-

ści. Zmiana właściciela nigdy nie 
powoduje wygaśnięcia hipoteki. 
Kupując nieruchomość obciążo-
ną hipoteką, kupujący akceptuje 
to obciążenie. W takiej transak-
cji aby zminimalizować ryzyko 
dla kupującego, bank albo inny 
wierzyciel wydaje zaświadczenie 
o aktualnej wysokości wierzytel-
ności hipotecznej i podaje numer 
rachunku bankowego, na który 
należy wpłacić taką część ceny 
sprzedaży, która spłaci całko-
wicie wierzytelność hipoteczną. 
Dłużnik nie ma dostępu do tego 
konta, więc nie ma ryzyka, że 
zabierze całą kwotę sprzedaży 
i zniknie, a kupujący drugi raz 
będzie musiał wpłacić kwotę pie-
niężną na spłatę hipoteki.

Można też dążyć do tego, aby 
dług był spłacony przed aktem 
notarialnym, jednakże najczęściej 
sprzedający nie dysponuje taką 
kwotą oszczędności, stąd bardziej 
realna jest opcja opisana powyżej.

Hipoteka co do zasady z chwi-
lą wygaśnięcia zabezpieczonej 
wierzytelności, lecz wymaga 
jeszcze wykreślenia z księgi wie-
czystej. Wierzyciel nie ma obo-
wiązku wykreślenia hipoteki z 
księgi wieczystej. Obowiązek ten 
leży po stronie właściciela nieru-
chomości lub dłużnika osobiste-
go. Wykreślenia dokonuje się na 
wniosek złożony na stosownym 
formularzu wraz z dowodem 
uiszczenia opłaty sądowej.

Co to jest hipoteka?

przeznaczone na zakup żywno-
ści w celu przygotowania posił-
ków, organizację wyjazdów do 
kina i na basen, spotkań oko-

1 września zgłoszono, że 17 sierpnia 
dokonano w Imielinie przestępstwa in-
ternetowego. Nieznany sprawca przeła-
mał zabezpieczenia elektroniczne ser-
wera i uzyskał dostęp do informacji dla 
niego nieprzeznaczonych.

9 września na ul. Imielińskiej doszło 
do przywłaszczenie pieniędzy w kwocie 11400 zł.

10 września na ul. Ściegiennego policjanci zatrzymali 37-let-
niego mieszkańca powiatu za kierowanie gróźb karalnych i znisz-
czenie mienia.

26 września na ul. Imielińskiej nieznany sprawca z otwartego 
pojazdu skradł elektronarzędzia oraz portfel z z dokumentami, 
powodując straty w wysokości 3730 zł. (kpp)

Spotkanie z wicemarszałkinią senatu 

stawicielami organizacji pozarządowych zorganizowanym przez 
senatorkę Gabrielę Morawską-Stanecką. - Pani marszałek była 
bardzo zainteresowana problemami, z jakimi borykamy się jako 
lokalni przedsiębiorcy, wyrażała zatroskanie, zrozumienie i soli-
darność – relacjonował nam po spotkaniu K. Szczygieł. - Z uwagi 
na mnogość spraw, jakie poruszyliśmy, pani marszałek wyszła z 
inicjatywą bliższego przyjrzenia się problemom lokalnych przed-
siębiorców i przyjęła nasze zaproszenie na spotkanie w Imielinie, 
które odbędzie się w Imielinie w listopadzie – dodał przedsiębior-
ca. Bliższe dane o terminie spotkania zostaną podane w listopa-
dowym wydaniu „Kuriera”. (zz)

Wymiana wodomierzy 

Paulina 
Siekańska
Notariusz 
w Imielinie

„Mam czystą hipotekę”, co ozna-
cza, że często hipoteką nazywa 
się księgę wieczystą, do której na 
marginesie hipotekę się wpisu-
je, żeby ona powstała. Hipoteka 
to jedno z kilku ograniczonych 
praw rzeczowych uregulowa-
nych w kodeksie cywilnym. Po-
zwala zabezpieczyć wykonanie 
zobowiązania - analogicznie jak 
poręczenie.

Hipoteka umożliwia wierzy-
cielowi uzyskanie należnych mu 
pieniędzy z kwoty uzyskanej ze 
sprzedaży nieruchomości przez 
komornika w sytuacji, kiedy 
dłużnik sam nie mógł albo nie 
chciał zapłacić.

W celu zabezpieczenia wierzy-
telności pieniężnej wynikającej 
z konkretnego stosunku praw-
nego (najczęściej zwrot kredytu 
bankowego), dłużnik albo inna 
osoba może ustanowić na nieru-
chomości, własnościowym spół-
dzielczym prawie do lokalu czy 
prawie użytkowania wieczystego 
gruntu hipotekę na rzecz wierzy-
ciela. Określa się wówczas kwo-
towo sumę hipoteki, jako górną 
granicę odpowiedzialności dłuż-
nika, czyli kwotę, jaką komornik 
przekaże wierzycielowi w przy-

Pieniądze dla świetlicy

Imielin zajął 90 miejsce w 
skali całego kraju w rankingu 
najbardziej aktywnych gmin 
wdrażających program „Czyste 
powietrze”. Z tego tytułu otrzy-
mał nagrodę w wysokości 25,6 
tys. zł z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach. 

Ponadto Fundusz wsparł gmi-
nę dodatkowym finansowaniem 
na realizację tego programu w 
wysokości 35 tys. zł. (um)

licznościowych, zakup materia-
łów do prowadzenia zajęć - w 
tym materiałów plastycznych, 
sportowych oraz gier plan-
szowych, wynagrodzenie dla 
wychowawców oraz realizację 
programu „Szkoła dla rodziców 
i wychwawców”. (zz)

Nagroda za 
„Czyste powietrze”

14 listopada (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta Imielin  
w godz. 1600-1700 będą dyżurować radni: Anna Piwecka, Dariusz 
Kasperczyk, Tadeusz Hericht. (um)
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UM Imielin informuje, że jest 
jeszcze jedno wolne miejsce na 
dotację do wymiany kotła węglo-
wego na kocioł gazowy w ramach 
Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji. Dotacja wynosi 80%, 
lecz nie więcej niż 8 tys. złotych. 
Wnioski można składać do 28.10. 
(piątek) do  godz. 14. Liczy się 
kolejność zgłoszeń. Informacje 
dodatkowe można uzyskać w 
Referacie Ochrony Środowiska 
tel. 32 22 54 121. (um)

Dodatkowy nabór 
na wymianę kotła 
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Parę tygodni temu roboty na ul. Imielińskiej zostały wstrzymane. 

W drugiej połowie września 
stanęły roboty na drodze 

wojewódzkiej nr 934 przebiega-
jącej przez Imielin. O wyjaśnienie 
tego stanu rzeczy poprosiliśmy 
burmistrza Jana Chwiędacza. - Z 
informacji uzyskanych od inwe-
stora wynika, że roboty zostały 
wstrzymane ze względu na to, że 
natrafiono na kolizję z nieozna-
kowanym kablem. Trzeba się 
dowiedzieć, kto jest jego właści-
cielem i zdecydować albo o prze-
łożeniu go, albo likwidacji. To 

wymaga rozesłania informacji 
do wszystkich instytucji, które 
mogłyby być jego właścicielem. 

Druga sprawa to likwidacja 
sieci energetycznej napowietrz-
nej, która zasila budynki i zastą-
pienie jej siecią kablową. Zwią-
zane to jest również z wymianą 
betonowych słupów oświetlenia 
ulicznego na metalowe.

Tymczasem Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich (ZDW) informuje na 
swojej stronie, że wprowadzono 
ograniczenia na tej drodze na 

Największą uciążliwością 
technologiczną podczas 

mechanicznego sortowania od-
padów jest popiół z kominków, 
czy pieców grzewczych – syp-
ki, lepki i pylący. W zakładzie 
Spółki Master często powodo-
wał on awarię przenośników, 
zacierając szybko obracające się 

W majowym wydaniu „Ku-
riera” pisaliśmy o tym, że 

trwają prace nad Gminną Ewi-
dencją Zabytków oraz Gmin-
nym Programem Opieki nad 
Zabytkami dla Imielina. Poza 
budynkami i innymi nierucho-
mościami w Gminnej Ewidencji 
Zabytków są ujęta stanowiska 
archeologiczne.

Wojewódzka Ewidencja 
Zabytków prowadzona przez 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Katowicach za-
wiera 18 kart stanowisk archeo-
logicznych położonych w Imie-
linie. Większość stanowią ślady 
osadnicze. Największe zagęsz-
czenie stanowisk występuje w 
dzielnicy Jazd (8 stanowisk) 
oraz Jamnice (4 stanowiska). 
Pozostałe znajdują się na Pa-
sieczkach (2 stanowiska), Pod-
łężu (1 stanowisko) i w Imieli-
nie (3 stanowiska). Część sta-
nowisk na terenie Jazdu została 
zlokalizowana na trasie oraz w 
obszarze odcinka autostrady A4 
(stanowiska: Jazd 2, Jazd 28). 
Wykaz tych stanowisk arche-
ologicznych i obiektów, mapa, 
na której zaznaczone są punkty 
występowania stanowisk arche-
ologicznych (wg liczby porząd-
kowej w tabeli z wykazem) oraz 
ich karty zostały zamieszczone 
na stronie internetowej miasta 
Imielin www.imielin.pl w za-
kładce Ważne.

Wszystkie zinwentaryzowa-
ne stanowiska archeologiczne 
widnieją w ewidencji zabytków 
i są pod jurysdykcją urzędów 
konserwatorskich odpowied-
nich dla poszczególnych woje-

B I O
K U C H E N N E

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY?
– INFORMACJA NT. WŁAŚCIWEGO SPOSOBU SEGREGACJI POPIOŁU

WWW.MASTER.TYCHY.PL

POPIÓŁ
POJEMNIK/WOREK
CZARNY
- przeznaczony

na popiół
i żużel 

WRZUCAMY: 
• popiół i żużel z kotłowni, 

pieca kuchennego i centralnego 
ogrzewania, kominka, grilla, 
papierosa,   

• sadzę, 
• popiół ze spalania węgla i drewna.

NIE WRZUCAMY: 
• NIE NALEŻY MIESZAĆ 

POPIOŁU Z INNYMI 
ODPADAMI!

NIE ZAPOMNIJ:
WAŻNE: 
• ZE WZGLĘDÓW 

BEZPIECZEŃSTWA DO 
POJEMNIKÓW NALEŻY 
WRZUCAĆ WYŁĄCZNIE
ZIMNY POPIÓŁ!

• NIE WOLNO SPALAĆ 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W DOMOWYCH PIECACH

PYLĄCY PROBLEM 
- DLACZEGO SEGREGUJEMY POPIÓŁ? 

SZCZEGÓŁY:
www.ekomaster.tychy.pl  -  SEGREGACJA POPIOŁU

Największą uciążliwością technologiczną 
podczas mechanicznego sortowania 
odpadów jest popiół z  kominków, czy 
pieców grzewczych – sypki, lepki 
i pylący. W zakładzie Spółki Master często 
powodował on awarię przenośników 
zacierając szybko obracające się elementy.

Najczęstszym problemem w  procesie 
odzysku surowców, jest zanieczyszczenie 
odpadów segregowanych popiołem. 
Apelujemy, aby popiół i  żużel – zimny 
– zbierać w  pojemnikach, workach 
specjalnie do tego przystosowanych 
– czarnych (odpowiednio opisanych). 
Dzięki temu unikniemy wielu przestojów 
linii sortowniczej spowodowanych 
czyszczeniem.

W tym zakresie MASTER-Odpady i Energia 
Sp. z o.o. realizuje kampanię „Segregacja 
popiołu” w ramach której, we współpracy 
z  gminami, podstawiane zostają na 
bieżąco pojemniki na popiół, które zgodnie
z  harmonogramem odbierane są od 
mieszkańców.

odcinku od skrzyżowania z DW 
780 w Chełmie Śl. do skrzy-
żowania z ul. Prywatną w No-
wym Bieruniu, gdzie nastąpiło 
„całkowite zamknięcie ruchu. 
Warunkowo dopuszczony (jest) 
dojazd do posesji. Objazd wy-
znaczono DK 44 do Tychów w 
prawo na S-1 do m. Brzęczkowi-
ce w prawo na DW 934. W prze-
ciwnym kierunku analogicznie. 
Termin realizacji wskazanego 
etapu wiosna 2023.” Tyle komu-
nikat ZDW. (zz)

Na ul. Imielińskiej 

Jak segregować popiół
W tym zakresie MASTER-

Odpady i Energia Sp. z o.o. re-
alizuje kampanię „Segregacja 
popiołu”, w ramach której, we 
współpracy z gminami, podsta-
wiane zostają na bieżąco pojem-
niki na popiół, które zgodnie z 
harmonogramem odbierane są 
od mieszkańców. (master)

wództw. Teren Imielina podle-
ga Wojewódzkiemu Śląskiemu 
Konserwatorowi Zabytków z 
siedzibą w Katowicach przy 
ul. Francuskiej 12. W ewidencji 
zabytków (wojewódzkiej oraz 
gminnej) są też obiekty (m.in. 
stanowiska archeologiczne, bu-
dynki), które mają wpis do reje-
stru zabytków.

Stanowiska archeologiczne 
odkryte w trakcie badań po-
wierzchniowych lub podczas 
wcześniejszych inwestycji 
(niektóre częściowo przebada-
ne wykopaliskowo), stanowią 
własność Skarbu Państwa i 
podlegają bezwzględnej ochro-
nie konserwatorskiej na podsta-
wie Ustawy z 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami.

Wykonując obowiązki usta-
wowe związane z utworzeniem 
Gminnej Ewidencji w celu 
weryfikacji danych w kartach 
adresowych stanowisk arche-
ologicznych lub budynków 
(obecnie ujętych w ewidencji 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków) zainteresowani są 
proszeni o kontakt z pracow-
nikami Referatu EZKS Urzędu 
Miasta Imielin, ul. Imielińska 
81 w godzinach pracy Urzędu 
do 30 listopada 2022 roku.

Po utworzeniu Gminnej Ewi-
dencji Zabytków zostanie opra-
cowany i przyjęty Gminny Pro-
gram Opieki nad Zabytkami dla 
Miasta Imielin. Przyjmie go ra-
da gminy, po uzyskaniu opinii 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków i będzie obowiązy-
wał 4 lata. (um)

ster” apeluje, aby popiół i żużel 
(zimny):

– zbierać w pojemnikach, 
- w workach specjalnie do tego 

przystosowanych, czarnych (od-
powiednio opisanych). 

Dzięki temu uda się uniknąć 
przestojów linii sortowniczej 
spowodowanych czyszczeniem.

Karty zabytków i stanowisk 
archeologicznych

Nagrody Burmistrza Miasta 
Imielin w roku 2022 zostały przy-
znane następującym dyrektorom 
i nauczycielom zatrudnionym 
w placówkach oświatowych w 
Imielinie: Annie Kubicy, dyrek-
torce Szkoły Podstawowej Nr 1, 
Dagmarze Kupczyk, dyrektorce 
Szkoły Podstawowej Nr 2, Rena-
cie Prus, dyrektorce Przedszkola 
Miejskiego, Jadwidze Lis, na-
uczycielce w Szkole Podstawowej 
Nr 2, Beacie Kubicy, nauczyciel-
ce w Szkole Podstawowej Nr 1, 
Danucie Papoń, nauczycielce w 
Przedszkolu Miejskim. 

Medale Komisji Edukacji Na-
rodowej otrzymały z rekomen-
dacji Oddziału Międzygminnego 

Związku Nauczycielstwa Polskie-
go w Mysłowicach: Renata Prus, 
Anna Stolarczyk, nauczycielki 
w Przedszkolu Miejskim, Maria 
Stolecka, nauczycielka w Szko-
le Podstawowej Nr 2. Te same 
medale z rekomendacji Między-
zakładowej Organizacji Związ-
kowej NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników Oświaty otrzymały: 
Beata Zbolalik, nauczycielka w 
Szkole Podstawowej Nr 1 i Kata-
rzyna Krzyżowska, nauczycielka 
w Szkole Podstawowej Nr 1. Na-
tomiast z rekomendacji Dyrek-
torki Przedszkola Miejskiego w 
Imielinie medal otrzymała Ka-
tarzyna Wioska, nauczycielka w 
Przedszkolu Miejskim. (um)

Medale i nagrody dla nauczycieli

elementy - czytamy w 
ulotce, którą udostępnia 
Spółka, która zajmuje 
się segregacją odpadów 
komunalnych. 

Najczęstszym prob-
lemem w procesie od-
zysku surowców, jest 
zanieczyszczenie od-
padów segregowanych 
popiołem. Spółka „Ma-

Szanowni Mieszkańcy Imielina!
Przypominamy, że pojemniki 

oraz worki na odpady należy prze-
trzymywać wyłącznie na swoich 
nieruchomościach, w miejscu do 
tego przeznaczonym, w odpo-
wiedniej odległości od granicy 
sąsiedniej nieruchomości i udo-
stępniać je do opróżnienia w dniu 
odbioru odpadów. Zabronione jest 
umieszczanie na stałe tych pojem-
ników w pasach drogowych.

Kolejna sprawa to zabrudzenia 
jezdni ziemią. Mogą one dopro-
wadzić do zagrożenia dla bezpie-
czeństwa użytkowników ruchu 
drogowego, co stanowi ewidentne 
złamanie przepisów ruchu drogo-
wego. Stąd apel do kierowców o 
oczyszczanie kół pojazdów przed 
wyjazdem na drogi.

Przypominamy również o 
obowiązku deratyzacji (odszczu-
rzania). Każdy właściciel nieru-

chomości zobowiązany jest do 
jej przeprowadzenia w kwietniu 
oraz we wrześniu każdego roku.

Zwracamy się do wszystkich 
mieszkańców o stosowanie ogól-
nie panujących reguł, w tym tych 
określonych przepisami prawa. 
Utrzymanie porządku wymaga 
zaangażowania nie tylko władz 
samorządowych, ale także miesz-
kańców.  

Urząd Miasta Imielin

Apel o utrzymanie czystości i porządku
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Przywieźliśmy pierwsze, 
drugie i trzecie miejsce. 

Sukces cieszy, ale nie zwalnia-
my tempa. Przed nami kolejne 
zawody, w których liczymy na 
następne wygrane - tak skomen-
towała Barbara Wojtowicz, na-
uczycielka wychowania fizycz-
nego w Szkole Podstawowej nr 
1 w Imielinie, występ uczniów 
w Powiatowych Biegach Prze-
łajowych, które odbyły się w 
Bieruniu.

Wśród uczestników zameldo-
wały się wszystkie szkoły z nasze-
go powiatu, tym bardziej zwycię-
stwo smakuje lepiej. Na najwyż-
szym medalowym podium stanęli 
uczniowie z klasy 6a - sportowej, 
którzy biegli na dystansie 6x1000 
metrów. Drugie miejsce wywal-
czyły dziewczyny z klas ósmych 
w rywalizacji 6x800 metrów. 
Podium uzupełnili ich koledzy z 
rocznika, zajmując trzecie miej-
sce w biegu 6x1000. Drużyna 
dziewczyn oraz chłopcy z roczni-
ka 2010 będą teraz reprezentować 
szkołę w zawodach rejonowych, 
które niebawem odbędą się w Ła-
ziskach Górnych.

W zawodach wzięli udział: 
Artur Pawliczek, Michał Kaiser, 
Alan Kaiser, Maciej Siwoń, Kon-
rad Bercal, Hubert Szkołut, Mi-
chał Janik, Adam Kitlas, Kamil 
Matczak, Jan Pielorz, Szymon 
Pudełko, Paweł Żurek, Maria 
Mieszczakowska, Malwina Pio-
skowik, Melania Duży, Barbara 

Pudełko, Eliza Bukowiec, Mal-
wina Rozmus.

Każda wygrana niezmiernie 
cieszy, ale taki sukces wymaga 
odpowiednich przygotowań. Już 
od klas czwartych realizowany 
jest trening biegowy, przygotowa-
ny przez nauczycieli wychowania 
fizycznego w ten sposób, aby nie 
zniechęcić uczniów do późniejszej 
rywalizacji. Na początku to rodzaj 
zabawy, która wciąga i pokazuje 
możliwe do osiągnięcia rezultaty. 
W dalszej kolejności nauczyciele 
pracują nad motoryką, a ćwiczenia 
proste zamieniane są na bardziej 
skomplikowane. Istotne jest rów-
nież przygotowanie siłowe, szyb-
kość, wytrzymałość i gibkość. 
Taki nawyk, utrwalony w sporcie, 
rzutuje na całe życie, podnosząc 
sprawność organizmu. 

Ostatnim etapem pracy jest 
doskonalenie techniki biegu, tak-
tyki, przekazywania pałeczki. 
Później należy już tylko czekać 
na efekty. 

Taki cykl treningowy przygo-
towany przez Barbarę Wojtowicz 
i Piotra Klimczoka, przyniósł do-
skonałe rezultaty, gdyż to właśnie 
oni stoją za sukcesami swoich 
podopiecznych. - Nieraz przecho-
dziliśmy trudne chwile. Jednak 
uśmiech zwycięzcy na mecie 
jest nagrodą dla każdego trenera. 
Wracamy z tarczą – dodaje pan 
Piotr. Wszystkim gratulujemy i z 
niecierpliwością czekamy na dal-
sze sukcesy! (sp1) 

1 października na lotnisku mo-
delarskim w Bieruniu Nowym 
przy ul. Warszawskiej odbyło się 
XXIV Powiatowe Święto Lataw-
ca. Wśród uczestników nie zabra-
kło młodzieży z Imielina repre-
zentującej modelarnię działającą 
przy MCK-u. 

Do domu z dyplomami i pucha-
rami wrócili: Franciszek Dubiel, 

We wrześniu 
na kapitań-

ski mostek w SP nr 
2 wkroczyła Ewe-
lina Rozmus, która 
w tym roku szkol-
nym pełnić będzie 
obowiązki wice-
dyrektora. - Mam 
taki polonistyczny 
kubek z miarką. 
Kiedy jest pełny 
- liryka, w poło-
wie pusty - epika, 
a przy samym dnie 
- dramat. Trzymaj-
cie kciuki, aby mój 

talent, potrafisz to zrobić, jesteś 
wyjątkowy/a! Uważamy, że dba-
nie o uczniowskie serca jest rów-
nie ważne, co troska o wyniki 
w nauce - zauważa polonistka. 
Zapraszamy na nasz profil www.
facebook.com/spimielin, gdzie 
znajduje się fotorelacja nie tylko 
z tego wydarzenia!

Solidarni z Ukrainą
W szkole uczy się dzieci 19 

uczennic i uczniów z ukraiń-
skich rodzin uchodźczych. Jed-
nym z największych wyzwań, 
jakie stoją przed nimi, jest na-
uka języka. - To niełatwe do-
świadczenie i wielka odpowie-
dzialność - mówi z przejęciem, 
ucząca języka polskiego jako 
obcego, Kinga Frank. Dzieci 
chodzą na dodatkowe zajęcia - 
minimum 6 godzin w tygodniu. 
To spore obciążenie, zwłaszcza, 
że większość korzysta również 
z zajęć zdalnych, organizowa-
nych przez ojczyste placówki. 
- A nauczyciele? no cóż… Prze-
kładamy „Balladynę” za pomo-
cą google tłumacza i nie wiemy, 
czy się śmiać, czy płakać. Naj-
ważniejsze jednak, że dzieci 
są u nas otoczone opieką, bez-
pieczne - dodaje optymistycznie 
nauczycielka. 

Zdrowym być
Szkoła zaangażowała się w 

Tydzień dla profilaktyki chorób 
zakaźnych. - Uczniowie wiedzą, 
jak ważna jest profilaktyka, po-
trafią wskazać zalety szczepień, 
wiedzą, jak dobrze myć ręce 
- wylicza Adriana Penczek, ko-
ordynatorka wydarzenia. - W 
tym tygodniu oglądaliśmy fil-
my edukacyjne, rozmawialiśmy 
o szczepieniach i profilaktyce 
chorób, robiliśmy doświadcze-
nia, prezentacje, notatki i karty 
obrazkowe. 

Weź to na chłodno
Automat ze zdrowymi prze-

kąskami i bułkami to urządze-
nie, które dzięki inicjatywie 
Rady Rodziców stanęło na kory-
tarzu I piętra i od tej pory cieszy 
się popularnością, której poza-
zdrościć mógłby niejeden lokal-
ny celebryta. - Piękna sprawa ten 
nowy automat - mówi ósmokla-
sistka, Maja Patałąg, przewodni-
cząca szkoły w poprzednim roku 
szkolnym. - Można podejść i na-
ładować baterie między spraw-
dzianem z matmy, a kartkówką z 
fizyki. - Batony z muesli - pycha, 
musy owocowe - bomba, bułka z 
krakowską - spoko - podsumo-
wuje Majka. Każdy wie, jak waż-
ne jest zdrowe drugie śniadanie, 
którego nie może zabraknąć w 
żadnym uczniowskim plecaku. 

O bezpieczeństwie 
20 września uczniowie klas 

pierwszych wzięli udział w 
spotkaniu z policjantką. - Przy-
pomniano zasady zachowania 
bezpieczeństwa na drodze do i 
ze szkoły - relacjonuje Magda 
Szymańska, wychowawczyni 
klasy I. - Mówiła o bezpiecznym 
przechodzeniu przez ulicę, za-
chowaniu się na przejściach dla 
pieszych oraz używaniu roweru i 
hulajnogi. W prezencie wszyscy 
otrzymali odblaskowe przypin-
ki, które po powrocie do klasy 
zaczepiliśmy przy plecakach - 
opowiada nauczycielka. 

Natomiast 23 września w 
szkole odbył się próbny alarm 
przeciwpożarowy. Celem ewa-
kuacji było sprawdzenie stop-
nia naszego przygotowania do 
działań w sytuacji zagrożenia. 
- Akcja przebiegła prawidłowo: 
sprawnie i bezpiecznie - ocenia 
Dagmara Kupczyk. - Oby cały 
rok szkolny tak właśnie upły-
nął. (sp2)

Działo się w szkole 

wewnętrzny kubek był zawsze 
(przynajmniej) w połowie pełny 
- żartuje nauczycielka. 

W wirtualnych okularach
W ramach programu La-

boratoria Przyszłości szkoła 
pozyskała nowoczesny sprzęt. 
Celem skierowanej do szkół 
podstawowych inicjatywy ME-
iN jest budowanie kompetencji 
kreatywnych oraz technicz-
nych wśród uczennic i uczniów. 
- Urządzenia, które pozyskali-
śmy z programu Laboratoria 
Przyszłości: laptopy, drukar-
ki 3D czy okulary wirtualne, 
urozmaicają naszą codzienną 
pracę, pozwalając szkole i nam, 
uczącym, nadążać za szybko 
zmieniającą się rzeczywistoś-
cią - cieszy się Anna Dylong-
Moskwa, nauczycielka geogra-
fii, która wraz z Marią Lubo-
wiecką, Urszulą Haber i Barba-
rą Byciną, prowadzi zajęcia w 
jednej z nowych pracowni. 

Młodzież rządzi
W szkole wybrano nowy sa-

morząd szkolny. Zuzanna Pudeł-
ko, Ireneusz Styziński, Wiktoria 
Ścierska i Maciej Grudniok zdo-
byli najwięcej głosów. - Serdecz-
nie gratulujemy zwycięzcom, 
trzymamy kciuki i czekamy na 
realizację Waszych kampanij-
nych pomysłów - mówi Marek 
Piłka, opiekun samorządu. 

W kropce - nie 
w kropki - tak!

15 września szkoła kolejny już 
raz wzięła udział w Dniu Krop-
ki. - Ta inicjatywa to wielkie 
święto kreatywności - tłumaczy 
Joanna Rogalska, nauczycielka 
hiszpańskiego i polskiego. - W 
stronę naszych uczennic i ucz-
niów popłynął tego dnia szcze-
gólnie mocny przekaz: masz 

Wszystkie miejsca 
na podium

który zajął I miejsce w kategorii 
najmłodszej (klasa latawców pła-
skich), w kategorii klas starszych 
(3-6) II miejsce zajął Jakub Pie-
cka, III miejsce Igor Piecka, a V 
miejsce Paweł Dubiel. Laureatom 
gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów. Do zawodów przygo-
towała ich instruktorka Sylwia 
Komandera. (mck)

Święto latawca
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Tradycją już się stało, że za-
wsze we wrześniu Miejskie 

Centrum Kultury w Imielinie or-
ganizuje w ramach tzw. turystyki 
kulturalnej wycieczkę do cieka-
wych architektonicznie miejsco-
wości. W tym roku wybór padł na 
Kórnik i Poznań. 

Kórnik to niewielkie, urocze 
miasto z rezydencją rodu Dzia-
łyńskich – zamkiem zbudowa-
nym na miejscu pierwszej śred-
niowiecznej warowni rycerskiej 
z XIV w. To perła pod względem 
architektury i umiejscowienia 
– zamek otoczony jest parkiem 
krajobrazowym z arboretum li-
czącym kilka tysięcy okazów 
roślin drzewiastych, których ko-
lekcja została założona jeszcze za 
czasów rodziny Działyńskich. Po 
zwiedzeniu zamku udaliśmy się 
do Poznania na Ostrów Tumski, 
czyli przepiękną wyspę na War-
cie połączoną z lądem pięcioma 
mostami. Tam zobaczyliśmy 
kościół Najświętszej Marii Pan-
ny oraz Bazylikę Archikatedral-
ną Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła, a perełką była wizyta 
w Muzeum Archeologicznym 

Poznania. Wieczorem indywidu-
alnie można było pospacerować 
wokół poznańskiego rynku pięk-
nie oświetlonymi uliczkami.

Niedziela to zwiedzanie: Za-
mku Przemysła, Kolegium Jezu-
ickiego, Biblioteki Raczyńskich 
i Muzeum Powstania Wielko-
polskiego... Dodatkową atrakcją 
był pokaz, który przybrał cha-
rakter komicznego stand-upu 
o tajemnicach i wypieku rogali 

W niedzielne popołudnie 25 
września w Miejskim Centrum 
Kultury – Domu Kultury „Sokol-
nia” odbył się koncert w wykona-
niu uczniów Jacka Piłatyka, który 
zainaugurował nowy sezon arty-
styczno-dydaktyczny w MCK.

W wykonaniu młodych arty-
stów usłyszeliśmy utwory kla-
syczne wykonane na fortepianie i 
akordeonie kompozytorów takich 
jak: F. Chopin, W. A. Mozart, Ch. 
Graupner,  J. Haydn, G. F. Tele-
mann, C. Reinecke, C. Guvlitz, 
F. Spindler, J. F. Burgmüller, P. 
Czajkowski, F. Curtiz, L. V. Bet-
hoven, H. Necke.

Wykonawcami były dzieci i 
młodzież (głównie z Imielina 
oraz okolicznych miejscowości), 
którzy uczestniczą w lekcjach 
nauki gry na fortepianie w MCK 
w Imielinie. Fortepianowi wyko-
nawcy koncertu to: Piotr Pudełko, 
Jagoda Kozdra, Emilia Boruch, 
Hanna Grabka, Lena Dziekan, 
Aleksandra Jucha, Hanna Kuś, 
Katarzyna Jaśkowiec, Antoni 
Grzyśka, Jagna Tomala, Jakub 
Ziegler, Antonina Łytko, Bartło-
miej Pytel, Michalina Nowak, 
Maksymilian Król, Emilia Kula, 
Zofia Kula, Marta Parysz, Alicja 
Magosz, Jakub Szostak, Mateusz 

W Galerii Domu Kultury So-
kolnia 16 września odbył 

się uroczysty wernisaż wystawy 
malarstwa Anny Marii Rusinek 
pt. „Spotkania”. W przestronnym 
wnętrzu galerii zaprezentowano 
obrazy autorki. Przybyła liczna 
publiczność mogła zaznajomić się 
z talentem artystki, a prace były 
rzeczywiście godne uwagi. Szcze-
gólnie przyciągał ją tryptyk „Nie-
bieski” o wymiarach 6 x 1,5 m.

Wiodącym motywem wysta-
wy były obrazy kobiet wpisane w 
mniej lub bardziej abstrakcyjny 
pejzaż. To właśnie kobieta jest dla 
malarki największą inspiracją.

Malarstwo dla Anny Marii 
Rusinek jest pasją, dla której 

Międzynarodowy Dzień 
Kropki (15 września) to 

w przedszkolu było święto krea-
tywności i odkrywania talentów. 
Dzieci obejrzały bajkę pod tytu-
łem „The Dot” („Kropka”), od 
której wzięła się nazwa tego dnia. 
Bajka stała się punktem wyjścia 
do rozmów i poszukiwania przez 
dzieci własnych mocnych stron, 
umiejętności i talentów. Było też 
wiele kreatywnych zabaw i prac 
plastycznych - oczywiście z krop-
ką w roli głównej. Przedszkole w 
ten sposób wspiera dzieci w pozy-
tywnym postrzeganiu siebie.

Dzień Przedszkolaka przypa-
dał 20 września i był dla dzieci 
okazją do utożsamiania się ze 
swoją rolą – członka społeczności 
przedszkolnej, a ponadto okazją 
do zabawy: z chustą animacyjną, 
z balonami, sportowe i kolorowe 
foto-budki. Dzieci przypominały 
sobie też swoje prawa i umowy 
zawarte w ramach grupowych 
kodeksów przedszkolaka. Dy-
rektorka Renata Prus odwiedziła 
wszystkie dzieci w ich salach, 
wręczając kolorowe baloniki i 
czekoladki, a nauczycielki przy-
gotowały pamiątkowe dyplomy 
lub medale. Był też słodki poczę-
stunek.

30 września świętowali 
przedszkolacy Dzień Chłopaka. 
Atrakcje były różne, ale wszę-
dzie czekały na chłopaków ja-
kieś niespodzianki:  pamiątkowe 
zdjęcia, medale i dyplomy su-
perchłopaków. Jak zwykle były 
też zabawy wybierane głównie 
przez milusińskich płci męskiej. 

W tym miesiącu zajmowano 
się również bezpieczeństwem. 
Film z prelekcją przygotowały 
nauczycielki w ramach działań 
zespołu ds. profilaktyki. Obej-

rzały go dzieci z budynku przy 
ul. Sapety, a dzieci z oddziałów 
przy ul. Dobrej spotkały się z po-
licjantami. Była to okazja, by po-
chwalić się wiedzą na temat zna-
jomości zasad bezpieczeństwa. 

Ostatnie dni września przy-
niosły długo oczekiwaną nie-
spodziankę: dowieziono nowy 
sprzęt i rozpoczął się montaż 
urządzeń ogrodowych. Już nie-
długo powstanie nowy, kolo-
rowy i bezpieczny plac zabaw. 
(kw)

Od Dnia Kropki do placu zabaw 

Dzień Przedszkolaka. Stokrotki w foto-budce.

Tym razem Kórnik i Poznań 
świętomarcińskich, nie zabra-
kło w nim z elementów gwa-
ry i historii Poznania. Z okien 
renesansowej kamienicy jaką 
jest Muzeum Rogala oglądali-
śmy panoramę starego rynku 
ze słynnymi koziołkami, które 
stanowią symbol miasta. Pełna 
pozytywnych emocji kolejna 
wycieczka za nami i intensyw-
nie rozpoczęliśmy plany nad ko-
lejnym wyjazdem. (mck)

Spotkania Anny Marii Rusinek
warto się poświęcić, która daje 
satysfakcję i poczucie spełnie-
nia. Jej sztuka jest powrotem do 
coraz rzadszej dziś rzetelnej pra-
cy technologicznej. Szczególnie 
bliska jest jej art deco przefil-
trowana przez jej wrażliwość w 
niepowtarzalny sposób, nadają-
cy jej obrazom rys nieprzeciętnej 
indywidualności.

Artystka zajmuje się również 
pracą pedagogiczną, prowadzi 
profesjonalne warsztaty malar-
stwa i rysunku. Maluje także 
portrety na zamówienie. Prace 
malarki można zobaczyć w jej 
pracowni oraz autorskiej galerii 
malarstwa „Fabryka wstążki” w 
Imielinie. (mck)

Cupiał, Oskar Hachuła i Mate-
usz Lipart. Na akordeonie zagrał 
Daniel Balicki. A na zakończenie 
koncertu wystąpiła Natalia Ka-
pica, która zaśpiewała utwór z 
repertuaru zespołu ABBA – „The 
Winner Takes It All” („Zwycięz-
ca bierze wszystko”). Natalia 
występowała niejednokrotnie na 
koncertach i festynach organizo-
wanych przez MCK oraz wraz z 
orkiestrą dętą pod batutą Andrze-
ja Króla.

Końcowym punktem było 
wręczenie nagród i dyplomów 
uczestnikom przez Jadwigę Mi-
kundę, dyrektorkę MCK. (mck)

Koncert inaugurujący  

Medal dla bokserki
Nadia Kowalska, która na co 

dzień trenuje w klubie MKS-          
-Boks Imielin, wywalczyła brą-
zowy medal w prestiżowej impre-
zie, jaką były Mistrzostwa Polski 
w Boksie Olimpijskim Młodzi-
ków i Młodziczek. Zawody te 
odbywały się od 25 września do 
1 października w Bytowie. Po 
drodze na podium Nadia wygrała 
z aktualną medalistką mistrzostw 
Europy Zuzanną Gołębiewską. 
Trenerem młodej zawodniczki 
jest Krzysztof Kowalski. (zz)
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Na pewno są wyjątkową kla-
są – nie dlatego, że właśnie (24 
września) spotkali się 50 lat po 
maturze, ale z tego powodu, że ta-
kie koleżeńskie zjazdy organizują 
co roku. To absolwenci technikum 
na kierunku automatyka przemy-
słowa w Śląskich Technicznych 
Zakładach Naukowych w Kato-
wicach z roku 1972. W pierwszej 
klasie pięcioletniej szkoły zaczy-
nało ich 42, szkołę ukończyło 27, 
a maturę zdało 13, natomiast na 
studia poszli niekoniecznie poli-
techniczne. 

Na spotkaniu w Imielinie zor-
ganizowanym przez jednego z 
absolwentów, Rafała Nowrockie-
go było kilkunastu. O roczniko-
wych spotkaniach zaświadcza 
gruba księga pełna zdjęć i wpi-

sów uzupełnionych co roku przy 
tej okazji.  

Andrzej Malcherek, Walde-
mar Bereszko, Roman Plewnia i 
Rafał Nowrocki obecni tego dnia 
w Imielinie na pytanie o to, co 
spowodowało, że tak często się 
spotykają, odpowiadają: - Dosta-
waliśmy wiele razy od nauczy-
cieli „w kość”, ale i stawialiśmy 
opór – to nas tak jednoczyło i wy-
tworzyło więzi, które przetrwały 
długie lata po ukończeniu szkoły. 
Nawet podjęliśmy strajk przeciw-
ko przeniesieniu szkoły do inne-
go budynku, który co prawda 
nic nie dał, ale w ten sposób nie 
po raz pierwszy pokazaliśmy, że 
„mamy charakterek”. To musiała 
być naprawdę wyjątkowa klasa w 
szczególnym roczniku. (zz)

W tym roku już po raz ósmy 
ruszył Uniwersytet Trze-

ciego Wieku (UTW) w Imielinie. 
Uroczysta inauguracja kolejnego 
roku odbyła się 3 października w 
Sokolni. 

UTW od dwóch lat działa pod 
skrzydłami Uczelni Nauk Spo-
łecznych z Łodzi, a kierownikiem 
imielińskiego UTW jest Ilona 
Duda - pełnomocniczka rektora 
uczelni. Opiekę nad słuchacza-
mi jako koordynatorka sprawuje 
Jadwiga Mikunda. - Zajęcia na 
imielińskim UTW rozpoczęło 45 
osób, ale lista – jak mówi dyrek-
tor Jadwiga Mikunda – nie jest 
zamknięta, jeszcze czekamy na 
zapisy, na kolejnych słuchaczy, 
których chętnie przyjmiemy. Za-
praszamy, gdyż oferta jest bardzo 
ciekawa, można wybrać coś cie-
kawego dla siebie, w przyjaznej 
atmosferze słuchacz może odkryć 
ukryte swoje talenty.

Inaugurację prowadził Roman 
Jochymczyk, który przywitał 

wszystkich obecnych. Miłych 
chwil w gronie przyjaciół, satys-
fakcji ze zdobywania wiedzy i 
zadowolenia z tego życzył bur-
mistrz Jan Chwiędacz. Kilka 
słów powitania skierowała do słu-
chaczy również Ilona Duda, która  
podziękowała władzom miasta 
za uruchomienie kolejnego roku 
UTW, słuchaczom za przybycie 
i chęć udziału. - Przygotowali-
śmy dla państwa wiele ciekawych 
zajęć, te które były rok temu, ale 
też uzupełnione nowymi. Jest to 
język angielski, niemiecki, pila-

Rodzinny piknik pod hasłem  
„Kulturożercy” odbył się 11 

września przy Miejskim Centrum 
Kultury. Była sprzyjająca pogoda, 
dużo dobrej zabawy oraz prezen-
tacja zajęć i kółek w MCK i tam 
działających. 

Można było poznać instruk-
torów, porozmawiać z nimi, 
zapisać się na wybrane zajęcia i 
wziąć udział w zabawie, skosz-
tować słodkości, poczęstować 
się watą cukrową i popcornem. 
Było dużo muzyki, zabawy na 
dmuchańcach, wyścigi samocho-
dzików zdalnie sterowanych, dla 
tych co nie lubią jednak słodkie-
go znalazły się kiełbaski z grilla, 

Na łowisku Mi-
chalik 3 września 
odbyły się zawody 
z okazji jubileuszu 
50-lecia Koła PZW 
nr 17 Imielin. Na-
tomiast uroczyste 
spotkanie, podczas 
którego rozdano 
puchary i nagrody, 
zorganizowano w 
restauracji „Łabędź” 
w Imielinie.

Zawody rozpo-
częły się o 8.50 i 
trwały 4 godziny po 
uprzednim wyloso-
waniu stanowisk. 
Mimo kapryśnej 

50 razy 50 lat po maturze

10 września na rynku w Imie-
linie i nad zalewem mieszkańcy 
mieli okazję posłuchać muzyków 
z Teatru Rozrywki z Chorzowa.

Był to koncert plenerowy w 
ramach projektu „Orkiestra w 
miasta” sfinansowanego z Mar-
szałkowskiego Budżetu Obywa-
telskiego Województwa Śląskie-
go na rok 2022. 

Klasyczne utwory muzyki roz-
rywkowej bardzo się podobały, 
bo występ muzyków zgromadził 
dość liczną publiczność. (da)

Muzycy na rynku

które przygotowali niezawodni 
w tym fachu „grillmajstrowie” z 
Imielina, czyli Andrzej Malorny 
i Adam Czamberg. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszyły się 
warsztaty czekoladowe, podczas 
których każde dziecko mogło 
spróbować swoich sił  wykonu-
jąc czekoladki według własnego 
pomysłu. Przy długich stołach 
młodzi czekoladnicy w białych 
fartuchach i pracowali wytrwale, 
stwarzając pyszne pralinki, które 
mogli zabrać w specjalnych pu-
dełeczkach do domu.

Fabryka czekolady to była 
prawdziwa frajda i niecodzien-
na przygoda dla wszystkich 

Kulturożercy z Imielina

- nawet dla ki-
bicujących ro-
dziców. Szcze-
gółowy wykaz 
zajęć znajduje 
się w wydanym 
przez MCK 
s p e c j a l n y m 
i n for matorze 
k u l t u r a l ny m 
na rok 2022/23 
oraz na stronie 
internetowej i 
facebooku. (da)

Wiwat akademia

tes, fitness, zajęcia z dietetyki, 
treningi pamięci. Powodzeniem 
cieszyły się zajęcia z dekoratorni, 
więc będziemy je kontynuować 
– mówiła Ilona Duda.

Wykład inauguracyjny na 
temat języka i różnic słowniko-
wych w naszym języku wygło-
siła prof. dr hab. Helena Syno-
wiec (na zdjęciu). Z wykładem 
dla UTW prof. H. Synowiec 
była już po raz drugi, bo cieszą 
się one powodzeniem i widocz-
nym zainteresowaniem uczest-
ników. (da)

Wędkarze świętowali 50-lecie 

Gminy Chełm Śl.), starosta bieruń-
sko-lędziński Bernard Bednorz, 
Anna Kubica (przewodnicząca 
Rady Powiatu), Andrzej Amrozik 
(właściciel łowiska nr 517 „Micha-
lik”), a także sponsorzy: Justyna 
Partyka (przedstawicielka Banku 
Silesia w Katowicach), Magdalena 
Głowacka (przedstawicielka Ban-
ku Silesia, oddział w Imielinie), 
Piotr Żogała, Marek Lorens, Alek-
sander Blumkowski, Arkadiusz 
Kopacz (COPCO Imielin), przed-
stawiciele Kopalni Dolomitu sp. z 
o.o. i Kopalni Dolomitu REK.

Oprócz pucharów i nagród 
wszyscy przybyli otrzymali pa-
miątkowe statuetki, a burmistrz 
Imielina, wójt Chełmu Śl. i staro-

pogody udało się wyłonić zwy-
cięzców, a zostali nimi: Adam 
Dandyk z koła PZW nr 8 Bieruń 
Nowy (5910 punktów) przed Ma-
rianem Kowalskim z koła PZW nr 
87 Sazan w Woli (4830) i Jackiem 
Grzelakiem z koła PZW nr 113 
Kobiór (4210). 

W spotkaniu uczestniczy-
li: Edward Totoń (wiceprezes 
OPZW), Zygmunt Witkowski 
(członek ZO), Ryszard Chrobok 
(opiekun Rejonu V), burmistrz 
Jan Chwiędacz, Tadeusz Hericht 
i Krzysztof Hajduczek (przewod-
niczący i wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Imielin), wójt gminy 
Chełm Śl. Stanisław Jagoda i Hen-
ryk Buchta (przewodniczący Rady 

sta bieruńsko-lędziński podzięko-
wania za zasługi w rozwoju węd-
karstwa. (st)
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Festiwal Dzieci i Młodzieży „Piosenki Jana Wojdaka”
16 października (niedziela) – zgłoszenia do 12 października

W czasach kiedy świat był jeszcze ta-
ki mały, że „na kulawym koniu można go 
było przejechać we dwa dni”, królował w 
Królestwie Srebrnego Szczytu król Patyk z 
królową Tasiemką. Bardzo kochali oni swoją 
córkę królewnę Marysię. Dziewczynka była 
bardzo śliczna, ale będąc ciągle chwaloną i 
rozpieszczaną stała się samolubna, kapryśna 
i nieznośna dla innych. Rodzice postanowili 
wydać ją za mąż licząc, że inne kochające 
serce odmieni charakter ich córki. Tylko kto 
chciałby mieć tak kapryśną i samolubną żo-
nę? Czy udało się odmienić królewnę i jaką 
rolę w tym odegrał czarny łabędź i lodowa 
góra dowiemy się w spektaklu pt. „Bajka o 
królewnie Marysi i lodowej górze”. 

Przedstawienie uczy dzieci, dlaczego 
nie warto postępować egoistyczne i jak 

Zespół występował na najważniejszych krajowych festiwalach bluesowych, gościł 
również poza granicami kraju. Ma na swoim koncie wspólne koncerty z takimi gwiaz-
dami bluesa jak: Johnny Winter, Carey Bell, Big Joe Turner, Mick Taylor, Mud Morgan-
field, Carlos Johnson, Charlie Musselwhite, Ten Years After, Sugar Blue, Eric Sardinas 
czy Stan Webb`s Chicken Shack. Z grupą koncertowali i nagrywali również giganci 
polskiego jazzu - Jan Ptaszyn Wróblewski, Wojciech Karolak, Marek Stryszowski i 
Adam Wendt.  Do maja 2004 roku zespół występował pod nazwą Tortilla Flat.

ok. godz. 19:30 – Patsy Gamble Band

Patsy Gamble to niezwykle utalentowana saksofonistka, ale także wokalistka i kom-
pozytorka, która przez lata pracy na scenie zapracowała na miano jednego z najbardziej 
wziętych brytyjskich muzyków sesyjnych. Lista tych, z którymi współpracowała jest 
niezwykle długa, ale warto zwrócić uwagę na rozrzut stylistyczny, w jakim zgrabnie 
się porusza: Rod Stewart, Mick Jagger, Steve Winwood czy Chris Farlow, ale także 
Sister Sledge, Gypsy Kings czy Glorya Gaynor. Patsy prowadzi również własny zespół 
The Patsy Gamble Band, którego muzyka oscyluje na pograniczu jazzu, soulu i funky. 
Na koncertach z powodzeniem wykonuje standardy jazzowe i bluesowe. Podczas kolej-
nej trasy koncertowej zespół będzie promował swój najnowszy album.

Bilety na dwa koncerty w cenie 20 zł już do nabycia w placówkach MCK.

Sebastian Mierzwa i zespół Wesoła Biesiada -  Biesiada Śląska
Dom Kultury „Sokolnia” 27 listopada (niedziela) godz. 18:00  

Kolejna odsłona jesiennej biesiady śląskiej wpisanej na stałe w harmonogram im-
prez odbywających się w „Sokolni”.

Sebastian Mierzwa to konferansjer, prezenter muzyczny i radiowy. Współpraco-
wał z największymi gwiazdami śląskich szlagierów m. in. Marianem Makulą, Grze-
siem Poloczkiem. „Od zawsze jestem związany ze Śląskiem i gwarą, muzyka to moja 
pasja, którą rozwijam i pielęgnuję podczas prowadzenia autorskich programów ra-
diowych. Kiedy po raz pierwszy zasiadłem za radiowym mikrofonem wiedziałem, 
iż to jest miejsce stworzone dla mnie. Teraz radio to nie tylko skrzyneczka, z której 
gadam, ale magia i tę magię chcę tworzyć. Lubię „poklachać” i zadawać ludziom 
niełatwe pytania, co nieraz udowadniałem w swoich audycjach radiowych podczas 
„SzlagListy” w Radiu Silesia, a teraz w Radiu Piekary prowadząc „Kawa(ł) z Brodą” 
czy przepytując gwiazdy w telewizji TVS. Jestem pasjonatem dobrego jedzenia, mi-
łośnikiem rolady, klusek i modryj kapusty, kuchnia to moje drugie imię”.

Zespół „Wesoła Biesiada”, czyli trzy dziołchy ze Śląska, swoją działalność arty-
styczną rozpoczął w 2010 r. W tym czasie uświetniał m.in. imprezy Radia Piekary, 
Radia Fest, Telewizji Silesia oraz Śląskie Gale Biesiadne. W swoim repertuarze po-
siada liczne piosenki biesiadne oraz repertuar autorski, który regularnie podbija ślą-
skie listy przebojów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy scenicznej zespół 
doskonale odnajduje się na wszelkiego rodzaju imprezach plenerowych, karczmach, 
jak również na kameralnych koncertach.

Bilety w cenie 20 zł do nabycia w placówkach MCK.

12. Jesienny Imieliński Tercet Litera-
cki już za nami. 3 października bibliote-
ka gościła Małgorzatę Zarębską, autorkę 
książek dla dzieci i dorosłych. W spot-
kaniu z pisarką udział wzięła młodzież 
z klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 1 
i nr 2 w Imielinie. Spotkanie nosiło ty-
tuł  jednej z książek autorki „Jak Maciek 
Szpyrka z dziadkiem po Nikiszowcu wę-
drował” (była książką roku 2013.). Mał-
gorzata Zarębska  przybliżyła uczniom 
Śląsk i jego gwarę. Dzieci uczestniczyły 

Tomasz Jachimek – recital kabaretowy 
23 października (niedziela) – godz. 18:00 Dom Kultury „Sokolnia”. Bilety 30 zł.

Bajka o lodowej górze i królewnie Marysi
6 listopada (niedziela) – godz. 16:00 Dom Kultury „Sokolnia”

wiele znaczą przyjaźń, miłość czy bycie wrażliwym na drugiego człowieka. Insceni-
zacja łączy plan żywy i plan lalkowy, obfituje w humorystyczny język Kornela Ma-
kuszyńskiego i korowód barwnych postaci. Jak w każdym spektaklu Grupy O!Teatr 
dzieci wciągane są w wydarzenia i zabawy. Wejściówki w cenie 5 zł już do nabycia 
w placówkach MCK.

Święto Niepodległości na rynku
11 listopada (piątek) – godz. 14:00 

Jak co roku obchody Święta Niepodległości w Imielinie będą miały uroczysty 
charakter. Zapraszamy wszystkich mieszkańców na rynek, gdzie pod pomnikiem 
powstańców zostaną złożone kwiaty oraz odbędzie się koncert Imielińskiej Or-
kiestry Dętej z nowym repertuarem obejmującym także specjalnie napisane nowe 
aranżacje pieśni powstańczych.

XII Imielin Blues Festiwal Dom Kultury „Sokolnia”
Dustin Arbuckle & the Damnations
19 listopada (sobota) ok. godz. 18.

Dustin Arbuckle przez 15 lat współtworzył roots-rockowe trio Moreland & Arbu-
ckle. Po nagraniu siedmiu albumów i zagraniu niezliczonej ilości koncertów w ponad 
dwudziestu krajach całego świata, zespół zakończył działalność w 2017 roku, a har-
monijkarz i wokalista Dustin Arbuckle stworzył nowy projekt - Dustin Arbuckle & 
the Damnations. Muzyka kwartetu (harmonijka/śpiew, gitara, bas, perkusja), określana 
przez członków zespołu jako „retro roots music” to autorska muzyczna mieszanka, na 
którą składają się różne stylistyczne wpływy - od Charley’a Pattona, przez The Band 
do brzmienia wytwórni Stax, od the Allman Brothers Band, przez Johnny’ego Casha do 
Toma Petty. Wraz z Dustinem współtworzy go m.in. perkusista Kendall Newby, znany 
z Moreland & Arbuckle.
Bilety na koncert w cenie 15 zł już do nabycia w placówkach MCK.

20 listopada (niedziela)
Tortilla Flat, godz. 18:00  

Tortilla to zespół doskonale znany z dokonań bluesowych, reprezentujący jako jedna 
z nielicznych grup w Polsce, autentycznego bluesa elektrycznego. Czerpie z bluesowych 
korzeni, jednak wyraźnie przełamuje narzuconą w tym nurcie konwencję, podążając 
własną, niebanalną drogą. Efektem tego jest unikalny i rozpoznawalny styl, który ce-
chuje szacunek do tradycji czarnoskórych wykonawców, rock’n’rollowa energia typowa 
dla białych muzyków oraz jazzowy puls. Największymi atutami zespołu są żywiołowe 
koncerty, znakomity kontakt z publicznością oraz sposób interpretacji i niezwykła barwa 
głosu wokalistki zespołu. W nagraniach studyjnych grupa w interesujący sposób wzbo-
gaca swoje brzmienie, dzięki zastosowaniu różnych instrumentów takich jak: akordeon, 
saksofony, organy Hammonda i Farfisa, czy sekcja smyczków. Charakterystyczne dla 
kompozycji własnych Tortilli są teksty autorstwa poetów Waldka Ślefarskiego i 
Pawła Tańskiego utrzymane w żartobliwej absurdalno-lirycznej konwencji.

W trzecim i ostatnim dniu Tercretu od-
było się to spotkanie z Jolantą Reisch-Klo-
se - dziennikarką prasową i radiową, laure-
atką ogólnopolskich nagród branżowych, 
autorką opowiadań dla dzieci. Pani Jolanta 
przedstawiła przedszkolakom uczestni-
czącym w spotkaniu wiele powodów, dla 
których warto czytać książki, podkreśli-
ła w łatwy sposób, że czytanie stymuluje 
rozwój, wpływa na wzbogacenie zasobu 
słownictwa oraz sprawia, że każdy chętnie 
się wypowiada. (mck)

Tercet Literacki

w kilku zabawach przeprowadzonych 
przez autorkę by kilka słów gwaro-
wych pozostało w pamięci.

Drugi dzień Tercetu był promocją 
najnowszej książki Bernarda Kopca 
„Paul Jackisch - śląski architekt neo-
gotyku”. Album przedstawia wszyst-
kie odkryte i poznane do roku 2022 
kościoły i budynki komunalne, które 
zaprojektował Paul Jackisch.
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Witamy we wspólnocie 
Dziecko ochrzczone 10 września w imielińskim kościele
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Aniela Maria Rechul 
Córka Sebastiana i Katarzyny 
chrzestni: Wojciech Wachowiak i Hanna Maślanka 
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Najlepsze załogi startujące w cyklu Sa-
mochodowych Mistrzostw Tychów 

miały okazję zmierzyć się 10 września 
podczas Silesia Rally Sprint. W zawodach 
wzięły udział dwie załogi z Imielina: Kamil 
Wioska i Jan Wioska, którzy na volkswage-
nie golfie zajęli pierwsze miejsce w klasie 
retro oraz Karol Szczygieł i Barbara Gaw-
lik, którzy również zwyciężyli w kategorii 
cento, jadąc na fiacie seicento. 

Wyścig został rozegrany na jednym 
z odcinków specjalnych Rajdu Śląska 

Drużyna MKS COPCO Imielin udanie 
rozpoczęła swój debiutancki sezon w 

rozgrywkach II ligi kobiet. Beniaminek z 
Imielina w pierwszej  kolejce zmierzył się 
na wyjeździe z KS Marba Sędziszów Ma-
łopolski i po emocjonującym meczu, który 
trwał 2 godziny i 40 minut, wygrał 3:2.

Przypomnijmy, że MKS Imielin w po-
przednim sezonie nie doznał porażki w 
żadnym z 25 meczów I Ligi Śląskiej Ko-
biet oraz w turniejach: półfinałowym oraz 
finałowym (6 meczów) o wejście do II li-
gi i pewnie awansował do rozgrywek na 
szczeblu centralnym. Natomiast zespół KS 
Marba Sędziszów Małopolski w minionym 
sezonie zasadniczym II ligi przegrał jedy-
nie 3 mecze, z czego tylko 1 na własnym 
parkiecie oraz rywalizował w turniejach 
półfinałowych o wejście do I ligi.

- Podekscytowanie rozpoczęciem se-
zonu było spore. Start w rozgrywkach 
na szczeblu centralnym wymagał od nas 
ogromu pracy organizacyjnej. Myślę, że 
udało nam się zbudować bardzo ciekawy 
zespół - mieszankę doświadczenia z mło-
dością. Pomimo problemów zdrowotnych, 
które dotknęły nasz zespół, jestem pozy-
tywnie nastawiony do pierwszych meczów. 
Jak pokazał pierwszy mecz, nie będziemy 
drużyną do bicia i mam nadzieję, że namie-
szamy w układzie tabeli na koniec sezonu! 
– mówi Bartosz Kilijański, prezes klubu. 

Po stosunkowo łatwo wygranym pierw-
szym secie przez imielinianki (25:19), na 
początku drugiego nastąpiło rozluźnie-
nie w szeregach MKS-u, co wykorzystał 
zespół gospodyń i odskoczył na kilku-
punktową przewagę (8:2). Pomimo prób 
dogonienia rywalek, Marba nie oddała 
prowadzenia w tym secie i ostatecznie 
zwyciężyła w drugiej partii 25:20. Praw-
dziwy pokaz siatkówki kibice obserwo-
wali w 3. i 4. odsłonie meczu. Długie 
wymiany, efektowne obrony i walka o 
każdy punkt – ostatecznie 3. partia padła 
łupem zespołu z Imielina (27:25) a 4. set 
na swoją korzyść zakończył KS Marba 
Sędziszów Małopolski (32:30). Tie-break 
do stanu 5:5 toczył się punkt za punkt. Po 
serii dobrych zagrywek Natalii Pustelnik, 
zespół z Imielina odskoczył na 3 punkto-
wą przewagę (8:5). Po zmianie stron MKS 
nie oddał już prowadzenia i zwyciężył w 
decydującym secie 15:11.

- Nasz skład to właściwie całkiem nowy 
zespół i ciągle musimy szukać zgrania. 
Liczyliśmy się z tym, że zespół z Sędzi-
szowa, mając w swoich szeregach zawod-
niczki z historią w Tauron Lidze, będzie 
bardzo trudnym przeciwnikiem. Mecz 
stał na bardzo wysokim poziomie. Była 
to prawdziwa reklama żeńskiej siatkówki 
z wieloma, bardzo długimi akcjami. A co 
najważniejsze: sięgnęliśmy po pierwszy, 

historyczny triumf w rozgrywkach na 
poziomie centralnym - podkreśla trener 
Rafał Kalinowski. MVP meczu została 
wybrana Partycja Wardęga - przyjmująca 
zespołu z Imielina.

W drugiej kolejce (8 października) 
zespół z Imielina zainaugurował sezon 
we własnej hali z zespołem AZS UMCS 
AS Lublin. Również ta inauguracja II li-

gi zakończyła się sukcesem. Tym razem 
zawodniczki z Imielina nie dały szans 
rywalkom z Lublina, wygrywając 3:0 
(25:15, 25:21, 25:14), a MVP spotkania 
została wybrana Natalia Pustelnik. Pełna 
hala w Imielinie i gorący doping sprzyjały 
gospodyniom spotkania. 

Działalność klubu jest dofinansowywa-
na przez UM Imielin. (bk)

Udany debiut ligowy

Rajdowcy z Imielina

Zawodniczki UKS Energia Imielin zdo-
były w Mistrzostwach Śląska w gim-

nastyce artystycznej dwa tytuły mistrzow-
skie i jeden wicemistrzowski.  

Zawody odbyły się 3 września w hali 
Ośrodka Sportowego Kolejarz w Katowi-
cach. Brały w nich udział wszystkie kluby 
gimnastyki artystycznej z województwa 
śląskiego. 

- W tym roku do zawodów przystąpi-
ło siedem zawodniczek, które trenują w 
klubie w trybie wyczynowym 16 godzin 
w tygodniu - relacjonuje nam Agnieszka 
Chmielewska. - Dziewczynki spisały się re-
welacyjnie. Ogromne gratulacje należą się 
również naszym starszym zawodniczkom, 
które startowały z czterema układami i za-
jęły miejsca tuż obok podium w pierwszej 
punktowanej ósemce. To ogromny sukces 
naszego klubu, w którym pracuje kadra 
sprawdzonych i wyspecjalizowanych tre-
nerów. To również zasługa pracujących sy-
stematycznie dzieci - dodaje. Do zawodów 
dziewczynki zostały przygotowane przez 
trenerki, które pracują w klubie od samego 
początku. Są to: Wiktoria Malina, Magda-
lena Krawiec, Marcelina Wilk i Aneta Pa-
jąk-Cwojdzińska.

Trzy tygodnie później, 24 września 
w Bielsku-Białej, klub również odniósł 
kolejny ogromny sukces. W Międzywo-
jewódzkich Mistrzostwach Młodzików, 
czyli w najważniejszych w zawodach w 
tym sezonie dla zawodniczek do lat 9, Zu-
zanna Ochabowicz zdobyła brązowy me-
dal w wieloboju oraz złoty medal w finale 
z piłką i srebrny medal w finale w układzie 
tanecznym. Zuzia jest uczennicą SP nr 1 
w Imielinie, a treningi w klasie sportowej 
oraz w klubie przyniosły upragnione rezul-
taty. - Jesteśmy dumni i mamy nadzieję, że 

wśród naszych najmłodszych zawodniczek 
naborowych, których w tym roku jest bar-
dzo dużo, rosną również przyszłe mistrzy-
nie gimnastyki artystycznej - dodaje na 
koniec A. Chmielewska. 

Zajęcia UKS Energia są dofinansowy-
wane przez UM Imielin. (zz) 
Wyniki pierwszych zawodów:

Kategoria I Krok 2015 i młodsze: mi-
strzyni Śląska Livia Demarczyk (pierwsze 
miejsce w wieloboju, układzie tanecznym i 
obręczy). Krysia Pielorz (czwarte miejsce w 
wieloboju, układzie tanecznym i obręczy).

Kategoria Klasa Młodzieżowa: mistrzy-
ni Śląska Zuzanna Ochabowicz (pierwsze 
miejsce w wieloboju, układzie tanecznym, 
obręczy i wieloboju, drugie miejsce w 
piłce). Wicemistrzyni Śląska Żaneta Hu-
dzikowska (drugie miejsce w wieloboju, 
pierwsze w ukladzie tanecznym, drugie w 
obręczy, czwarte w piłce). 

Klasa III: Zuzanna Pacwa (czwarte miej-
sce w wieloboju, obręczy, piłce, maczu-
gach i wstążce).  Hanna Wisiorek (szóste 
miejsce w wieloboju, siódme w obręczy, 
piłce, maczugach i wstążce). Pola Adam-
ska (siódme miejsce w wieloboju, piąte w 
obręczy, piłce, szóste w maczugach i piąte 
we wstążce). 

Mistrzynie Śląska

2022 - Kryterium 100-lecia Powstań 
Śląskich na błoniach Stadionu Ślą-
skiego. Ten sam odcinek pokonywali 
uczestnicy Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski oraz Rajdowych Sa-
mochodowych Mistrzostw Śląska.

Na Silesia Rally prowadzona była tylko 
klasyfikacja generalna z wszystkich bio-
rących w niej udział załóg, ale najszybsze 
samochody dorównywały tempem samo-
chodom Rajdowych Samochodowych Mi-
strzostw Polski. (zz)

Kornelia Zuzanna Przecherka 
córka Arkadiusza i Katarzyny 
chrzestni: Michał Przecherka i Monika Gil


