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Dokończenie na str. 3

W połowie sierpnia firma 
Strabag rozpoczęła pla-

nowany na dwa lata remont 
drogi wojewódzkiej nr 934 z 
Imielina do Nowego Bierunia 
(w Imielinie to ul. Imielińska), 
a remontowany ma być odcinek 
od ul. Dobrej. W końcu sierpnia 
przyjrzeliśmy się prowadzonym 
pracom. Zamknięty dla ruchu 
dwustronnego został liczący ok. 
300 metrów odcinek ul. Imie-
lińskiej od ul. Aptecznej do ul. 
Brata Alberta. Na tym fragmen-
cie drogi ruch odbywa się w 
sposób wahadłowy, a reguluje 
go sygnalizacja świetlna. 

Nowe światła pojawiły się 
również przy wjeździe na ul. 
Imielińską z ul. Brata Alber-
ta. Zapala się zielona strzałka 
umożliwiając (ma przemian) 
skręt albo w lewą albo w prawą 
stronę. Gdy bezpośrednio przed 
światłami stoi kierowca, który 
chce skręcić w lewo, a strzałka 
wskazuje skręt w prawo wów-
czas blokuje ruch pozostałym 
kierowcom. Podobnie rzecz 
się ma w odwrotnej sytuacji. 
Oczywiście wydłuża to ocze-
kiwanie na włączenie się do 
ruchu na ul. Imielińską. Miej-
scowi kierowcy dobrze znają 
objazdy i unikają tego miejsca. 
Inni denerwują się, oczekując 
w korku. Oczywiście długie 
kolejki tworzą się na ul. Imie-
lińskiej i od strony Chełmu Śl. 
i od strony Mysłowic – zwłasz-
cza w godzinach szczytu. 

Niełatwo mają też piesi – w 
obrębie centrum miasta zlikwi-
dowano trzy przejścia przez ul. 
Imielińską. Aby dostać się na 
drugą stronę drogi trzeba nieraz 
pokonać kilkaset metrów. Sze-
reg osób nie chce wędrować tak 
daleko i przebiega przez drogę 
w miejscu, gdzie umieszczono 
światła ruchu wahadłowego – 
jeśli akurat pali się czerwone, a 
auta jadące z przeciwka jeszcze 
nie zdążyły nadjechać. 

Wraz z remontem połowy 
jezdni rozkopano również 

chodnik po tej samej stronie 
drogi. Na remontowanym od-
cinku drogi kierowcy muszą 
zachować szczególną ostroż-
ność, gdyż wykopy są bardzo 
głębokie i w razie zjechania 
z pasa jezdni bez poważnych 
uszkodzeń pojazdu się nie 
obejdzie (nie wspominając o 
totalnym paraliżu komunika-
cyjnym, który może być tego 
konsekwencją). 

Trudności związane z re-
montem są poważne i takich 
należało się spodziewać. Są 
też zapewne nieuniknione – 
trudno sobie wyobrazić, by ich 
nie było. A zatem gorzej już 
chyba nie będzie, za to przez 
następne lata spodziewać się 
można tylko lepszej sytuacji 
drogowej. 

Pod koniec lipca zapytali-
śmy wykonawcę remontu czyli 
firmę Strabag oraz inwestora 
czyli Zarząd Dróg Wojewódz-
kich (ZDW) w Katowicach o 
harmonogram robót i o to, od 
której strony zacznie się re-
mont - czy od Imielina, czy od 
Bierunia? Rzecznik Strabaga 
odpowiedział, że wszelkich 
informacji na ten temat udziela 
inwestor. 29 lipca Ryszard Pa-

cer z ZDW napisał, że „w tym 
roku rozpoczną się prace na od-
cinku od przejazdu kolejowego 
w Bieruniu do skrzyżowania z 
ul. Górnośląską w Kopciowi-
cach”. Jednak dwa zdania niżej 
dodał, że „jest możliwe, że na 
pewnym, krótkim odcinku pra-
ce w Imielinie będą prowadzo-
ne już w tym roku. Decyzja w 
tej sprawie zapadnie w połowie 
sierpnia br.”

W związku z tym 29 sierpnia 
zadaliśmy ZDW 8 pytań. Pyta-
nie 1. „Dlaczego, wbrew wcześ-
niejszej informacji, prace na 
drodze 934 rozpoczęły się rów-
nocześnie w Bieruniu i Imieli-
nie?” (de facto w Bieruniu się 
nie rozpoczęły, tylko kilkaset 
metrów od przejazdu kolejowe-
go w Nowym Bieruniu – już w 
Kopciowicach, czyli w granicy 
Chełmu Śl). 2 września z ZDW 
nadeszła odpowiedź: „Miesiąc 
temu informowałem Pana, że 
jest możliwe rozpoczęcie prac 
w Imielinie we wrześniu. Oraz 
o tym, że decyzja zapadnie w 
połowie sierpnia br. Taka de-
cyzja zapadła.” No tak, gdyby 
literalnie odczytać pierwszą 
informację ZDW, to rzeczy-
wiście wynika z niej, że prace 

rozpoczną się w tym roku i nie 
wiadomo gdzie, bo każda wer-
sja jest możliwa, czyli to żadna 
odpowiedź, a decyzja dopiero 
zostanie podjęta. 

Moglibyśmy tak analizować 
kolejne odpowiedzi na pytania 
zadane ZDW. Zamiast tego 
przytaczamy bez komentarza 
treść naszego maila i odpowie-
dzi ZDW.  

„Kurier” Pytanie 2. Dlaczego 
o rozpoczęciu robót w Imieli-
nie, które stwarzają bardzo po-
ważne utrudnienia w centrum 
miasta, nie poinformowano 
wcześniej mieszkańców? 

ZDW Odpowiedź 2: Infor-
mowałem o możliwości rozpo-
częcia tych robót (p. ad 1).

Pyt. 3. Dlaczego w związku 

Zaczęli na ul. Imielińskiej  
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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.

10 października (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta 
Imielin  w godz. 1600-1700 będą dyżurować radni: Maria Biskup-
ska, Ireneusz Kotela i Tomasz Kaiser. (um)

Ponad dwieście wniosków 

Uczniowie, którzy są 
mieszkańcami Imielina 

i  uczęszczają do szkół pod-
stawowych i ponadpodstawo-
wych, kończących się egzami-
nem dojrzałości (z wyjątkiem 
uczniów klas I–III szkoły pod-
stawowej) mogą się ubiegać o 
stypendia naukowe przyzna-
wane pzrez Miasto Imielin.

Na sesji Rady Miasta Imielin, która odbyła się 31 sierpnia, skarb-
nik Katarzyna Lamik poinformowała, że dochody budżetu miasta 
za I półrocze zrealizowane zostały w wysokości 27 886 935,22 zł 
tj. 47,50% planu. W porównaniu do roku 2021 tego samego okresu 
zrealizowane dochody wyniosły 32 041 579,18 zł tj. 53,81% założo-
nego planu. Na niższe wykonanie niż przed rokiem w tym samym 
okresie wpływ miało to, że decyzje podatkowe na 2022 rok nie 
zostały doręczone w I kwartale br. w związku z przeprowadzoną 
modernizacją gruntów przez Starostwo Powiatowe w roku 2021. 

Plan wydatków ogółem na koniec I półrocza zrealizowany został 
w wysokości 26 861 013,75 zł, co stanowi 42,23% planu. 

Skarbnik miasta oceniła, że w tym czasie miasto uzyskało do-
chody, które pozwoliły na realizację zaplanowanych działań. Pod-
jęto też decyzje o oszczędnościach niektórych wydatków bieżących 
celem utrzymania nadwyżki operacyjnej, a tym samym niepogor-
szenia sytuacji finansowej miasta. Wykonanie wydatków w więk-
szości działów jest zgodne z zaplanowanymi wielkościami i są rea-
lizowane zgodnie z przyjętymi planami finansowymi na rok 2022.

Radni zapoznali się również z pozytywną opinią Regionalnej Iz-
by Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonej przez burmistrza 
Imielina informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze 
półrocze 2022 roku.

Informacja o wykonaniu budżetu miasta za I półrocze wraz z 
załącznikami została przyjęta przez Radę Miasta Imielin jedno-
głośnie  – 15 głosami „za”. (zz)

Cztery programy zdrowotne 
skierowane do mieszkań-

ców Imielina finansuje miasto 
z własnego budżetu. Program w 
zakresie wczesnego wykrywa-
nia ryzyka chorób układu krą-
żenia skierowany jest do osób 
liczących sobie 40 lat i więcej. 
Bezpłatnie na grypę mogą za-
szczepić się wszyscy liczący 

Nazwa phis-
hing związana 

Nagłówki artykułów: „stra-
cili oszczędności życia”, 
„oszustwo”, „wyczyścili kon-
to” pojawiają się w prasie co-
dziennej coraz częściej.

Przestępcy komputerowi nie 
muszą włamywać się przez 
nasze zapory komputerowe, 
ale wykorzystują środki psy-
chologiczne i metody manipu-
lacji, abyśmy sami udostępnili 
im dane do kont bankowych. 
Liczą na anonimowość w sie-
ci komputerowej. Najczęściej 
wysyłają sms-y lub e-maile z 
niebezpiecznymi linkami.

O czym należy pamiętać, 
żeby nie dać się wykorzystać? 

Pierwsza podstawowa zasa-
da dotyczy ograniczonego za-
ufania. Nie ufajmy nawet roz-
mówcy, który przedstawia się 
jako pracownik banku, nawet 
jeśli w telefonie wyświetlają się 
informacje „Bank XXX dzwo-
ni”. Najczęściej przestępcy 
podszywają się pod powszech-
nie rozpoznawalne firmy i in-
stytucje – banki, urzędy, por-
tale aukcyjne, firmy kurierskie 
i telekomunikacyjne. W takiej 
sytuacji najlepiej zakończyć 
rozmowę i zadzwonić na in-
folinię banku lub obsługującą 
nas placówkę.

Druga zasada to nieinstalo-
wanie jakiegokolwiek niezna-
nego oprogramowania – żaden 
bank nas o to nie poprosi. 

Trzecia zasada: dokładnie 
sprawdzajmy link – adres www 

naszego banku. Często przed-
stawiona przez przestępców 
strona jest kalką strony banku, 
a adres różni się np. jedną lite-
rą. Polecam również korzystać 
z programu antywirusowego, 
który może zablokować atak.

Co robić, jeśli dojdzie do 
przestępstwa?

Jeżeli już coś takiego nam 
się przydarzy, trzeba jak naj-
szybciej poinformować o tym 
bank, aby zablokował kartę 
lub też zmienił hasło do banko-
wości internetowej. Warto też 
jak najszybciej złożyć rekla-
mację w swoim banku. Ważne 
jest również powiadomienie 
o popełnionym przestępstwie 
Policji. Zgodnie z przepisami 
prawa (w dużym skrócie) banki 
powinny niezwłocznie zwrócić 
skradzioną kwotę. W rzeczywi-
stości sprawa jest jednak bar-
dziej skomplikowana. Nawet 
Biuro Rzecznika Finansowego 
wskazuje, iż banki nie robią 
tego  niezwłocznie i szukają 
sposobów, aby zwrot odwlec 
w czasie. Praktyka pokazuje, 
iż w podobnych przypadkach 
coraz więcej spraw przeciwko 
bankom trafia do sądu. Policja 
również wykrywa coraz więcej 
przestępców komputerowych 
i ponoszą oni za to odpowie-
dzialność karną. Warto więc 
być czujnym, ostrożnym, a w 
razie, gdy niestety zostaniemy 
pokrzywdzeni, dochodzić swo-
ich praw i nie poddawać się. 

31 lipca doszło do przestępstwa in-
ternetowego polegającego na tym, że 
nieznany sprawca przełamał zabez-
pieczenia informatyczne i uzyskał 
dostęp do konta bankowości interne-
towej mieszkańca Imielina.

8 sierpnia popełniono kolejne prze-
stępstwo internetowe. Nieznany spraw-

ca w nieustalony sposób pokonał zabezpieczenia konta bankowego 
mieszkańca Imielina, w wyniku czego dokonał 20 nieautoryzowanych 
transakcji na kwotę 4831,82 zł.

9 sierpnia w motelu na ul. Turystycznej doszło do kradzieży pie-
niędzy z pokoju.

18 sierpnia policjanci zatrzymali mężczyznę z Imielina, który znę-
cał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną oraz kierował wobec niej 
groźby pozbawienia życia.

18 sierpnia na ul. Wandy policjanci zatrzymali nietrzeźwego kieru-
jącego rowerem - 0,35mg/l.

22 sierpnia w domu na ul. Satelickiej nieznany sprawca uszko-
dził okno. 

22 sierpnia doszło do przestępstwa internetowego: nieznany spraw-
ca przełamał zabezpieczenia bankowości internetowej na szkodę 
mieszkańca Imielina. 

25 sierpnia popełniono oszustwo internetowe za pośrednictwem 
aplikacji Messenger. Nieznany sprawca uzyskał dostęp do konta ban-
kowego mieszkańca Imielina, powodując straty w wysokości 500 zł.

27 sierpnia na ul. Hallera policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 
mieszkańca powiatu, który na drodze publicznej kierował samocho-
dem osobowym pomimo sądowego zakazu prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych. (kpp)

Katarzyna Pa-
stuszka-Gołę-
biowska - adwo-
kat w Imielinie. 

PORADY ADWOKATA

Phishing czy fishing co to za ryba...
Od redakcji: Pan Dariusz Orzeł 
zrezygnowal z pisania porad w 
„Kurierze”. Dziękujemy mu 
za ponad 8 lat współpracy i 
dziesiątki artykułów, który-
mi wspierał mieszkańców 
Imielina. Jednocześnie wi-
tamy na naszych łamach 
panią Katarzynę Pastuszkę-
Gołębiowską, która prowadzi 
działalność adwokacką w Imie-
linie. 

jest z dwoma angielskimi sło-
wami: fish- ryba i password 
czyli hasło”. W skrócie prze-
stępstwo polega na „łowieniu 
haseł”. Dlaczego wiedza o tego 
typu przestępstwach jest nie-
zbędna w dzisiejszym świecie? 
Dlatego, że złodzieje, włamy-
wacze i inni przestępcy czę-
sto szukają sposobu, aby nas 
pozbawić dorobku. Wiedzą, że 
minęły już czasy, kiedy kosz-
towności, pieniądze w gotówce 
znajdowały się każdym domu. 
Ponadto włamać się do czyje-
goś domu jest niezwykle trud-
no - trzeba bowiem wyczuć od-
powiedni moment, uważać na 
przeróżne zabezpieczenia oraz 
ominąć czujne oczy sąsiadów. 
A przestępstwa komputerowe 
często popełniane są w białych 
rękawiczkach. 

Budżet miasta po półroczu

O stypendium może się sta-
rać uczeń, który w roku szkol-
nym 2021/2022 został: laure-
atem lub finalistą konkursu 
przedmiotowego na szczeblu 
co najmniej wojewódzkim 
organizowanym przez kura-
torium oświaty, a także lau-
reatem lub finalistą olimpiady 
przedmiotowej na szczeblu 

ogólnopolskim organizowa-
nych przez komitety główne 
olimpiad przedmiotowych.

Wnioski o stypendium na-
leży składać w Urzędzie Mia-
sta Imielin, ul. Imielińska 81 
(Biuro Obsługi Mieszkańca, 
pok. 15, parter) w terminie do 
30 września bieżącego roku. 
(um)

sobie powyżej 65 lat. Nato-
miast uczniowie szkoły podsta-
wowej w wieku 9 i 10 lat mogą 
bezpłatnie skorzystać z progra-
mu zapobiegania próchnicy. 
Czwarty z programów dotyczy 
profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego (hpv). 
W tym programie poza edu-
kacją skierowaną do dzieci w 

wieku 13 lat oraz ich rodziców 
zostaną zaszczepieni dziewczę-
ta i chłopcy w wieku 13 lat po 
uprzednim uzyskaniu zgody ich 
rodzica.

Programy te realizowane są 
od 1 września do 15 grudnia 
przez SP Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Imielinie przy ul. 
Piotra Skargi 2. (zz)

Programy zdrowotne

Stypendia naukowe
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Zaczęli na ul. Imielińskiej

Nowe rondo na ul Nowozachęty i Wandy. 

Lato jak co roku było sezonem 
wielu prac budowlanych w 

Imielinie. W ubiegłym miesiącu 
opisywaliśmy postęp robót na 
największej miejskiej inwestycji, 
jaka jest budowa przedszkola i 
żłobka. Poniżej skrótowy prze-
gląd innych prac, które w ostat-
nich miesiącach podejmowane 
były w mieście.

  
Przebudowa ul. Drzymały 

W lipcu odebrane zostały prace 
wykonane na ul. Drzymały i Klo-
nowej od wykonawcy, którym by-
ła firma Usługi Remontowo-Bu-
dowlana Leszka Goczoła z Imie-
lina. Koszt robót to 791 tys. zł.  

Projekt na ul. Sikorskiego
 i Adamskiego

Do końca sierpnia za nie-
spełna 89 tys. zł wykonana 
została dokumentacja projek-
towa i specyfikacja techniczna 
przebudowy ul. Sikorskiego w 
Imielinie. Zrealizowało ją Biu-
ro Inżynierskie MK z siedzibą 
w Oświęcimiu.

Ta sama firma zajmuje się 
wykonaniem dokumentacji pro-
jektowej i specyfikacji technicz-
nej wodociągu na ul. Adamskie-
go. Mają być zrealizowana do 
końca lutego przyszłego roku 
kosztem 119 tys. zł.

 
Projekt i montaż 
oświetlenia 

Trwają prace projektowe na 
montaż oświetlenia przejścia 
dla pieszych na ul. Brata Al-
berta w obrębie skrzyżowania 
z  ul. Skargi.

Wykonuje je PUH Palian z 
Tychów za niespełna 50 tys. zł. 
Całość prac ma być wykonana 
do końca listopada br. 
 Rozbiórki 

W czerwcu i lipcu wykona-
no rozbiórki budynków: miesz-

kalnego przy ul. Ściegiennego 
37 oraz dwóch gospodarczych 
przy ul. Drzymały. Koszt tych 
robot to 87 tys. zł. 

Malowanie kapliczki 
W czerwcu firma PPHU MAX 

Bogumiły Nowak z Mysłowic za 
26 tys. zł pomalowała kapliczkę 
na skwerze przy ul. Imielińskiej. 
Prace ponadto obejmowały uzu-
pełnienie tynków wewnętrznych 
i montaż cokolika kamiennego 
przy schodach.

Remont dachu 
Do końca września powinien 

zakończyć się remont dachu 
budynku urzędu miasta. Obej-
muje on częściową przekładkę 
dachówki, wymianę stolarki 
okiennej oraz obróbek blachar-
skich z blachy miedzianej. Wy-
konuje je również firma PPHU 
MAX Bogumiły Nowak z My-
słowic kosztem 79 tys. zł. 

Budowa ronda
Miasto wspólnie z powia-

tem sfinansowało przebudowę 
skrzyżowania ul. Nowozachęty 
(drogi powiatowej) z ul. Wandy 
(drogą gminną). 

Oprócz ronda kosztem 2,3 
mln zł (udział miasta to 590 

tys. zł) powstały chodniki, 
ścieżki rowerowe oraz oświet-
lenie. Wykonawcą robot była 
firma JKM z Mikołowa.

Kanalizacja i zbiornik  
W lipcu rozpoczęła się bu-

dowa kanalizacji sanitarnej w 
rejonie ul. Rzemieślniczej i 
Przemysłowej oraz moderni-
zacja oczyszczalni ścieków. 
Do tej pory wykonano 720 
metrów rurociągu tłocznego 
wzdłuż ul. Nowozachęty (od 
ul. Przemysłowej do ul. Za-
chęty), a na budowie zbior-
nika przekładki kanalizacji 
deszczowej rurociągów ka-
nalizacji sanitarnej oraz pra-
ce przygotowawcze do prze-
kładki wysokoprężnej sieci 
gazowej.

Inwestycja wykonywa-
na kosztem 4,8 mln zł przez 
konsorcjum firm: RRHU Da-
nama Lucyny Turczyńskiej z 
Imielina i AMP Anny Proksy 
z Jaworzna ma być gotowa za 
rok. (zz)

W związku z wejściem w ży-
cie ustawy o dodatku węglowym 
Urząd Miasta Imielin informuje, 
że wnioski o dodatek dostępne są 
na stronie internetowej Urzędu i 
można je składać w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Imielinie.

Dodatek węglowy przysłu-
guje gospodarstwu domowemu, 
w przypadku gdy głównym 
źródłem ogrzewania w nim jest 
kocioł na paliwo stałe, kominek, 

Inwestycje i remonty w mieście 

koza, ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, piecokuchnia, 
kuchnia węglowa lub piec ka-
flowy na paliwo stałe, zasilane 
paliwami stałymi, wpisane lub 
zgłoszone do centralnej ewiden-
cji emisyjności budynków.

Wniosek można złożyć rów-
nież drogą elektroniczną, jeśli 
dysponuje się tzw. podpisem 
kwalifikowanym. Uwaga: zło-
żenie wniosku przez platformę 
ePUAP nie jest możliwe. (um)

z remontem w Imielinie nie 
wprowadzono ograniczenia 
dla tonażu pojazdów i duże 
samochody przemieszczają 
się w obu kierunkach zwężoną 
jezdnią, powodując poważne 
zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa?

Odp. 3. Organizacja ruchu 
na drogach wojewódzkich 
zatwierdzana jest przez mar-
szałka województwa. Projek-
tant nie zaproponował wyłą-
czenia pojazdów o większej 
masie z ruchu na czas prze-
budowy drogi. Nasza opinia 
o tym projekcie była pozy-
tywna. Kierowcy wszystkich 
pojazdów powinni przestrze-
gać przepisów, dostosować 
prędkość i styl jazdy do ist-
niejących warunków. Trzeba 
pamiętać, że jakiekolwiek 
ograniczenia w ruchu powo-
dują zwiększone koszty u 
przewoźników. Dlatego nie 
proponujemy ich, gdy nie są 
konieczne.

Pyt. 4. Dlaczego remont w 
Imielinie rozpoczęto w tym 
miejscu, a nie od początku 
planowanego odcinka (od ul. 
Dobrej)?  

Odp. 4. Jest to w gestii wy-
konawcy. O ile nie stoją za tym 
ważne przesłanki techniczne, 
społeczne lub ekonomiczne, 
nie ingerujemy w decyzje 
wykonawcy, który w procesie 
przetargowym przedstawił 
swe wysokie kwalifikacje.

Pyt. 5. Czy istnieje harmo-
nogram robót, czy też decyzje 
w tej sprawie podejmowane 
są ad hoc (na co wskazywało-

by nieplanowane rozpoczęcie 
robót w sierpniu)? 

Odp. 5 Istnieje. Decyzje 
nie są podejmowane ad hoc. 
Naturalnie z istotnych powo-
dów, harmonogram może ulec 
zmianie. Na przykład z waż-
nych przesłanek społecznych, 
czy też wpływu zdarzeń at-
mosferycznych.

Pyt 6. Kiedy zakończony 
zostanie obecny remont? Czy 
obejmie również drugą poło-
wę jezdni na tym samym od-
cinku?

Odp. 6. Prowadzimy cał-
kowitą przebudowę DW 934. 
Dlatego druga połówka jezd-
ni będzie także rozebrana. Po 
obecnie przebudowywanej 
będzie się odbywał ruch po 
warstwie podbudowy. Stanie 
się to za kilka tygodni. Na 
koniec obie połówki będą po-
kryte warstwą wiążącą. Ca-
łość prac zakończyć się ma, 
zgodnie z umową, we wrześ-
niu 2024 roku.

Pyt. 7. Który odcinek dro-
gi 934 w Imielinie będzie 
remontowany w następnej 
kolejności? Kiedy będą roz-
poczęte te prace?

Odp. 7 Kończąc prace na 
danym odcinku, sukcesywnie 
wykonawca będzie przebudo-
wywał kolejne odcinki. Będą 
różnej długości, co zależy od 
warunków technologicznych i 
wymogów organizacji ruchu.

Pyt. 8. Jakie prace remon-
towe na drodze 934 w Imie-
linie będą prowadzone we 
wrześniu br.? 

Odp. 8. Będzie trwała prze-
budowa DW 934. (zz)

Wniosek o dodatek węglowy

Dokończenie ze str. 1
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Nowy rok szkolny 

Rok szkolny 2022/23 w SP 
nr 2 rozpoczęło 488 uczniów, 
którzy podjęli naukę w 22 od-
działach. W trzech klasach 
pierwszych uczyć się będzie 
60 uczniów, w tym 39 w kla-
sach z programem innowacji z 
języka angielskiego. - To wyj-
ście naprzeciw oczekiwaniom 
społeczności szkolnej - mówi 
dyrektorka Dagmara Kupczyk 
- już od kilku lat widzieliśmy 
potrzebę otwarcia klas z posze-
rzonymi zajęciami języka an-
gielskiego. Pomysł został przy-
jęty z ogromnym entuzjazmem 
przez rodziców i z planowanej 
jednej klasy, po przeprowadzo-
nym wstępnym teście zdecy-
dowaliśmy się za zgodą miasta 
otworzyć dwa oddziały pierw-
sze. Uczniowie w tych klasach 
będą mieli oprócz dwóch go-
dzin obowiązkowych języka 
angielskiego wynikających z 
ramowych planów nauczania, 
także 3 dodatkowe, na których 
będą realizowane treści progra-
mu innowacji „English step by 
step”, napisanej przez anglistki 
panie Magdalenę Broniarczyk, 
Annę Dylong-Moskwę, Alek-
sandrę Wajdę Celem tych zajęć 
jest przede wszystkim zwięk-

nadzieję, że nowy rok szkol-
ny przebiegnie w spokojnej, 
sprzyjającej zdobywaniu wie-
dzy atmosferze. Co prawda do 
nauki zdalnej jesteśmy przygo-
towani, ale z pewnością woli-
my tę tradycyjną. Cieszymy się 
z sukcesów naszych absolwen-
tów i wierzymy, że tegorocz-
ni ósmoklasiści go powtórzą. 
Dobrego, tak po prostu, nowe-
go roku szkolnego wszystkim 
życzę - kończy Dagmara Kup-
czyk. (sp2)

W Szkole Podstawowej nr 1 
75 uczniów z klas 1-3 w 

czasie wakacji uczestniczyło 
w programie nauki pływania. 
Zajęcia realizowane były przy 
współpracy z Miejskim Klu-
bem Sportowym „Copco Imie-
lin”, a organizowane w ramach 
projektu „Umiem pływać”. Za-
danie zostało sfinansowane ze 

środków Funduszu Zajęć Spor-
towych Ministerstwa Sportu i 
Turystyki i częściowo dofinan-
sowane przez miasto Imielin. 
Wyjazdy odbywały się co so-
botę (łącznie dziesięć tygodni) 
do Bierunia. - Planujemy konty-
nuację tego programu również 
jesienią tego roku – dodaje dy-
rektor Anna Kubica.

W trakcie wakacji w szkole  
odnowiono kilka pomieszczeń, 
pomalowano wszystkie drzwi 
(35 sztuk) na  kolory: żółty, 
niebieski, zielony i szary, obok 
zamontowano dużą i przejrzy-
stą numerację sal. Urządzono 
na nowo szatnie dla uczniów. 
Wszyscy w tym roku szkol-
nym będą mieli własne szafki 

zamykane na kluczyk. Prace te 
zostały wykonane własnymi si-
łami przez pracowników obsłu-
gi szkoły, a także administracji 
i dyrekcji szkoły. W trosce o 
bezpieczeństwo zamontowany 
został monitoring wizyjny – 14 
kamer wysokiej rozdzielczości 
rozmieszczono wewnątrz i na 
zewnątrz budynku.

Jedno z pomieszczeń w hali wi-
dowiskowo-sportowej przezna-
czono na szkolne zajęcia świetli-
cowe. Nie ma w nim stolików ani 
krzeseł, ponieważ będą się tam 
odbywać  zajęcia relaksacyjne, 
sportowe i zabawy. Dzieci będą 
mogły korzystać z dywanu inter-
aktywnego i klocków konstruk-
cyjnych do tworzenia budowli 
na specjalnych platformach. Jest 
chusta animacyjna czy rurki mu-
zyczne. Wyposażenie dodatkowe  
stanowi sprzęt multimedialny  
-  tablica interaktywna i pufy 
również uszyte przez pracow-
ników szkoły. Na interaktywnej 
podłodze wyświetlane będą gry 
ruchowe, intelektualne i inne. 
Pieniądze na ten sprzęt pozyska-
liśmy spoza budżetu miasta - z  
programu Ministerstwa Edukacji 

i Nauki – „Laboratoria przyszło-
ści” - wyjaśnia A. Kubica.

1 września naukę w szkole 
rozpoczęło 409 uczniów (o 13 
więcej niż przed rokiem) w 18 
oddziałach. W klasach drugiej 
i trzeciej są po trzy oddziały, 
a w ósmej cztery. W placówce 
nie ma klas siódmych, pozosta-
łe roczniki liczą po dwie klasy. 
W rozpoczętym roku szkolnym 
uczniów czekają różne nowości. 
- Już w pierwszych klasach re-
alizować będziemy sprawdzony 
przez nas program arytmetyka 
mentalna. Jest to program szyb-
kiego liczenia, który rozwija 
zdolności dzieci oraz ich twór-
cze myślenie. Klasy trzecie bę-
dą go kontynuować, a pierwsze i 
drugie rozpoczną od podstaw.

Ponadto najmłodszych  będzie-
my uczyć j. angielskiego metodą 
Teddy Eddy, czyli bez podręczni-
ków i zeszytów, zwracając szcze-
gólną uwagę na konwersację.

Nowa kadra nauczycielska 
szkoły to anglistka Monika Ka-
wecka, katechetka siostra Maria 
Stella i Katarzyna Krzyżowska 
- nauczycielka nauczania po-
czątkowego. (zz)

szenie motywacji do nauki j. 
angielskiego, wzbogacenie za-
sobu słownictwa i wdrażanie 
uczniów do samodzielności w 
procesie uczenia się języka ob-
cego. Uczniowie będą nie tylko 
mówić, ale i śpiewać, odgry-
wać scenki, wykonywać prace 
projektowe, pracować meto-
dami TIK z wykorzystaniem 
najnowszych narzędzi multi-
medialnych. 

Od września w szkole nadal 
uczyć się będzie ponadto 24 
uczniów z Ukrainy, z czego 10 
w klasach I-III. - Wszyscy ucz-
niowie zostali przypisani do 
klas, także ci, którzy chodzili 
do oddziału przygotowawcze-
go, stąd liczebność uczniów w 
klasach zdecydowanie wzrosła 
–mówi dyrektorka - większość 
uczniów kontynuuje naukę w 
naszej szkole, zaledwie kilku 
to uczniowie przyjęci podczas 
wakacji. Nadal dla nich organi-
zujemy zajęcia języka polskie-
go i będziemy dostosowywać 
formy pracy na lekcjach. Z 
rozmów przeprowadzanych z 
rodzicami uczniów wiemy, że 
raczej planują oni pozostać w 
Polsce przez dłuższy czas lub 
na stałe.

W szkole podczas wakacji 
przygotowano także nowe 
sale lekcyjne. Powstała sala 
artystyczno-techniczna wy-
posażona w sprzęt i pomoce 
naukowe z programu „Labo-
ratoria przyszłości”, z którego 
szkoła zyskała ponad 130 tys. 
zł.  Zakupiono z niego nie tyl-
ko pomoce dydaktyczne po-
trzebne do realizacji podsta-
wy programowej z techniki tj. 
narzędzia do obróbki drewna, 
sprzęt kuchenny, maszyny do 

szycia itp., ale również nowo-
czesny sprzęt, który będzie 
wykorzystywany na zajęciach 
biologii, geografii, chemii, 
informatyki czy na zajęciach 
pozalekcyjnych. Znalazły się 
wśród nich drukarki 3D, ro-
boty, okulary VR, sprzęt do 
nagrywania filmów, obróbki 
zdjęć. 

Ponadto odświeżono i po-
malowano salę z matematyki, 
historii, która znalazła swo-
ją nową lokalizację. - Mamy 

W Szkole Podstawowej nr 2
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Serdeczne podziękowanie 
wszystkim, którzy tak 
licznie uczestniczyli 

w ostatnim pożegnaniu 

śp.ARTURA NAGIEGO
za okazane współczucie 
i złożone kwiaty skladają 

              ŻONA i RODZICE

W przedszkolu
Przedszkole Miejskie w Imie-

linie po raz kolejny 1 września 
powitało dzieci w 10 oddziałach 
budynku przy ul. W. Sapety 10 i 
w 6 przy ul. Dobrej 2. W tym ro-
ku progi przedszkola przestąpiło 
401 dzieci - w tym pięcioro dzieci 
z Ukrainy. Nowo przyjęte przed-
szkolaki zapisane zostały przede 
wszystkim do trzech grup 3-lat-
ków i jednej grupy 4-5-latków, 
ale pojedyncze nowe dzieci uzu-
pełniły również składy starszych 
grup. 

Wakacje były w tym roku 
szczególnie pracowite. W lipcu 
do przedszkola uczęszczało 200 
dzieci (w tym 166 przedszkola-
ków z Imielina i 34 z Chełmu Ślą-
skiego), więc większość pracow-
ników na zasłużone urlopy poszła 
dopiero w sierpniu. Niestety nie 
wszyscy. Po rozstrzygnięciu dru-
giego przetargu podpisana zo-
stała umowa na budowę nowego 
placu zabaw w ogrodzie przed-
szkolnym przy ul. W. Sapety 10. 
Przystąpiono zatem do likwidacji 
starych zabawek. Zatrudniony w 
przedszkolu rzemieślnik rozebrał 
wszystkie urządzenia, a pracow-
nicy spółki komunalnej pomogli 
usunąć je z przedszkolnego ogro-
du. W cięższych pracach, takich 
jak usuwanie betonowych funda-
mentów wspomogli przedszkole 
państwo Szymurowie – rodzice 
jednego z przedszkolaków. Mając 
własną firmę i dysponując kopar-
ką zaoferowali pomoc w rozbiór-
ce. Wyrównany i przygotowany 
plac zabaw czeka obecnie na 
nowe urządzenia, które mają być 
zamontowane w połowie wrześ-
nia. Pracownicy przedszkola ma-
ją nadzieję, że wszystko się uda i 
dzieci będą miały niespodziankę 
z okazji Dnia Przedszkolaka. 

We wrześniu dzieci powitały 
czyste ściany w szatni, korytarzu 
i innych pomieszczeniach. Wy-

48 osób (dzieci i ich opiekuno-
wie) 16 sierpnia rankiem wsiadło 
do autokaru, który czekał na nich 
na imielińskim rynku. Były to 
ukraińskie dzieci, które miesz-
kają w Imielinie. Na wycieczkę 
do parku rozrywki Twinpigs w 
Żorach zaprosiła ich działają-

Tak śpiewano 26 sierpnia w 
polskich kościołach z oka-

zji przypadającego w tym dniu 
święta Matki Bożej Częstochow-
skiej. W Imielinie jak co roku od-
prawiona została poranna msza 
w intencji miasta, jego miesz-
kańców, pracowników Urzędu, 
władz, radnych przy zabytkowej 
kapliczce poświęconej często-
chowskiej Madonnie. Mszę cele-
brował proboszcz ks. Eugeniusz 
Mura i ks. senior Paweł Buchta. 
Uroczystość jak co roku uświet-
niła Imielińska Orkiestra Dęta i 
poczty sztandarowe. 

Kapliczka pod wezwaniem  
Matki Boskiej Częstochow-

„Tyś wielką chlubą naszego Narodu”

skiej jest ponad trzystuletnią, 
najstarszą budowlą w Imieli-
nie, symbolem miasta, znaj-

duje się w jego herbie oraz jest 
wpisana do Rejestru Zabyt-
ków. (da)

Wycieczka ukraińskich dzieci 

ca przy parafii Akcja Katolicka 
(AK). Wycieczka została opła-
cona ze środków zebranych pod-
czas parafialnego festynu. 

Jej uczestnicy dostali śnia-
danie, obiad, napoje, lody ale 
przede wszystkim wzięli udział 
we wspaniałej wycieczce, która 

czyszczono też elewację budynku 
przedszkola od strony północnej. 

Do nowego roku szkolnego 
przygotowała się również kadra 
pedagogiczna. W czasie waka-
cji trzy nauczycielki ukończyły 
staże na kolejne stopnie awan-
su zawodowego, a dyrektorka 
Renata Prus otrzymała powie-
rzenie na stanowisko dyrektora 
przedszkola na kolejne 4 lata. 
Zmiana nastąpiła na stanowi-
sku wicedyrektora, które od 1 
września obejmie nauczycielka 
Anna Frączkiewicz. W ostatnich 
tygodniach sierpnia nauczycielki 
przygotowały przedszkolne sa-
le, aby dzieci wchodziły do nich 
chętnie i łatwiej rozstawały się z 
rodzicami. 

Dyrekcja i Grono Pedago-
giczne życzą wszystkim przed-
szkolakom dużo zdrowia oraz 
radosnej zabawy i nauki  w roz-
poczynającym się roku szkolnym 
2022/2023. (kw)

dostarczyła im dużo radości. 
Nad bezpieczeństwem wy-

cieczkowiczów czuwali członko-
wie AK: Bibianna Lamik i Ire-
neusz Starczynowski oraz dwie 
opiekunki ze strony ukraińskiej: 
Daria Umanska i Natalia Kotsiu-
ruba. (da)

19 sierpnia 2022 roku odszedł 
od nas wieloletni współpracow-
nik DK Sokolnia, znakomity 
nagłośnieniowiec i realizator 
dźwięku Artur Nagi. Przez la-
ta był pracownikiem rozgłośni 
Polskiego Radia w Katowicach, 
Filharmonii Śląskiej i wielu in-
nych instytucji kulturalnych w 
naszym regionie. Sprawował 
pieczę nad jakością dźwięku 
podczas niezliczonych imprez 
różnego rodzaju - od koncertów 
symfonicznych po plenerowe 
biesiady i festyny na terenie 
Śląska i całego kraju. 

Z „Sokolnią” był związany 
od samego początku, tzn. od 
jesieni 2000 roku. Dzisiaj chy-
ba już nikt o tym nie pamięta, 
ale przez pierwsze kilkanaście 
miesięcy estrada „Sokolni” 
funkcjonowała tylko dzięki 

sprzętowi nagłaśniającemu 
wypożyczonemu od Henryka 
Nagiego – jego ojca. Artur do-
stosował go do akustyki sali 
widowiskowej Domu Kultury, a 
potem tę aparaturę obsługiwał, 
podobnie jak kolejne nowsze sy-
stemy nagłośnienia. Nieustan-
nie coś przy nich robił, modyfi-
kował, usuwał usterki, tak aby 
jakość dźwięku na koncertach 

w Sokolni była jak najlepsza. 
Poświęcił na to 15 lat swojego 
życia.

Inną pasją Artura była reży-
seria nagrań muzycznych. Jako 
realizator dźwięku brał udział 
w nagraniach kilkunastu płyt 
kompaktowych – od rejestracji 
imielińskich zespołów szkol-
nych czy orkiestry dętej, po 
kilka krążków CD chóru „Har-
fa”. Sam był również aktyw-
nym członkiem tego zespołu, a 
przez pewien czas asystentem 
dyrygenta i kronikarzem. W 
roku 1993 założył młodzieżową 
grupę wokalną Gospel Singers, 
z którą występował na festiwa-
lach takich jak Gaude Fest w 
Ustroniu oraz poza granicami 
Polski (Holandia).

Artur zmarł po ciężkiej cho-
robie w wieku zaledwie 52 lat. 

Do ostatnich chwil pracował na 
swoim stanowisku w rozgłośni 
Polskiego Radia w Katowicach. 

Bardzo nam będzie brako-
wało Jego profesjonalizmu, go-
towości do niesienia fachowej 
pomocy w każdej sytuacji i każ-
dym czasie, a także ogromnego 
poczucia humoru i pogody du-
cha, która udzielała się całemu 
otoczeniu.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj 
Mu wieczne spoczywanie. (rj)

ARTUR NAGI – KU PAMIęCI 
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Od 14 do 21 sierpnia w Kal-
warii Zebrzydowskiej od-

bywały się uroczystości odpu-
stowe ku czci Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, w 
których tak jak od wielu lat rów-
nież w tym roku licznie uczest-
niczyli pątnicy z Imielina.

Parafialnej pielgrzymce prze-
wodniczył Rafał Nowrocki, a 
opiekę duszpasterską sprawo-
wał ks. Mariusz Staś. Od ponie-
działku do środy w Bazylice by-
ły sprawowane Msze Święte w 
intencji pielgrzymów, następnie 
odprawiano dróżki. W ponie-
działek, w święto Wniebowzię-

cia Najświętszej Marii Panny, w 
grupie 196 pielgrzymów obcho-
dzono Dróżki Matki Bożej. We 
wtorek na Dróżki Pana Jezusa 
udało się 116 pielgrzymów, a w 
środę na Dróżki za zmarłych, 
odprawiane na trasie przy sta-
cjach Dróżek Matki Bożej, uda-
ło się 246 pielgrzymów. Po raz 
kolejny, dzięki pomocy rodziny 
Ficków, niepełnosprawny Łu-
kasz trasę dróżek przemierzał 
w wózku inwalidzkim. W piel-
grzymce licznie brały udział ro-
dziny z dziećmi oraz młodzież.

W środę do pielgrzymów do-
łączył ks. proboszcz Eugeniusz 

Mura. Na ten dzień tradycyjnie 
Koło Imielin PZERiI zorgani-
zowało wyjazd autokarem do 
Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Jak co roku młodzież z KSM 
zaopatrzyła pielgrzymów w 
śpiewniki, a ich gra na gitarach i 
śpiew Barbary Stolorz zachęca-
ły do aktywnego uczestnictwa 
i dodawały sił pielgrzymom w 
pokonaniu kilkukilometrowej 
trasy.

Wieczorami przez trzy dni 
od poniedziałku do środy, po 
nieszporach i zasłonięciu cu-
downego obrazu Matki Bożej 
Kalwaryjskiej młodzież zapra-

Bernard Kopiec wydał kolejną 
książkę. Poprzednia poświę-

cona była architektowi Ludwigo-
wi Schneiderowi, ta jest o Pau-
lu Jackischu, kolejnym śląskim 
budowniczym. Imieliński autor, 
mimo że dobiega 85. roku życia, 
z godną podziwu energią nie usta-
je w wysiłkach przywracania pa-
mięci o ludziach, którzy zasłużyli 
się ziemi górnośląskiej, ba! two-
rzyli jej krajobraz - ten rozumiany 
w sensie dosłownym i ten, który 
możemy nazwać kulturowym. W 
ten krajobraz wpisało się i wpisuje 
szereg znaczących obiektów.

Wielu z nas przechodzi nie-
mal co dzień obok budowli, które 
powstały sto i więcej lat temu, 
nie zastanawiając się, kto i w ja-
ki sposób je stworzył, kim był, 
jakimi wzorcami się kierował. 
Współcześnie powstające obiek-
ty takie jak katowicki spodek, 
gmach Muzeum Śląskiego, ka-
towickiego NOSPR-u, centrum 
kongresowego to pomniki archi-
tektury, a ich twórcy są uznawani 
nie tylko za architektów, ale i wy-
bitnych artystów. Czy za takich 

Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej 
szała pielgrzymów do wspól-
nego radosnego śpiewania, 
które rozbrzmiewało na terenie 
klasztoru do późnych godzin 
wieczornych.

W tym roku przypada 35. 
rocznica śmierci byłego prze-
wodnika Antoniego Komrausa. 
Jako wyraz wdzięczności i pa-
mięci pielgrzymi przy pamiąt-
kowej tablicy byłego przewod-
nika na krużgankach zapalili 
znicz. 

Po zakończonych dróżkach 
część pielgrzymów wróciła do 
domu, a za udział podziękował 
im Rafał Nowrocki, zapraszając 
wszystkich do udziału w piel-
grzymce w następnym roku, ja-
ko kontynuacji wieloletniej tra-
dycji naszej parafii. Skierował 
również wyrazy podziękowania 
do ks. Mariusza Stasia - za po-
święcony czas pielgrzymom i 
prowadzenie dróżek.

Ks. E. Mura złożył z kolei 
serdeczne podziękowania za 
trud organizacji pielgrzym-
ki Rafałowi Nowrockiemu, a 
pielgrzymom za liczny udział, 
modlitwy w intencji parafii 
- szczególnie tym, którzy no-
sili krzyż pielgrzymkowy na 
dróżkach oraz gitarzystom i 

prowadzącej śpiew. Podzięko-
wał również ks. Mariuszowi 
Stasiowi za przygotowanie roz-
ważań na dróżki, które docenili 
pielgrzymi.

Część pielgrzymów nocowa-
ła na terenie klasztoru i brała 
udział w uroczystościach od-
pustowych, które zakończyła 
odprawiona w niedzielę  21 
sierpnia uroczysta suma. 

Kalwaria Zebrzydowska to 
Sanktuarium Pasyjno–Maryj-
ne, które było również celem 
pielgrzymowania papieży. To 
dzięki wizycie w sanktuarium 
Ojca Świętego Jana Pawła II w 
1979 i w 2002 roku oraz Ojca 
Świętego Benedykta XVI w 
2006 roku, możemy nazwać 
to miejsce Kalwarią Papieską. 
Sanktuarium w tym roku uro-
czyście obchodziło 20 rocznicę 
zawierzenia Maryi, którego do-
konał św. Jan Paweł II.

Pielgrzymowanie do Kal-
warii mieszkańców Imielina 
ma bardzo długą  tradycję, a 
niepowtarzalny krajobraz tego 
miejsca oraz wyjątkowe wa-
lory kulturowe i artystyczne 
zachęcają do wzięcia udziału 
w pielgrzymce w następnym 
roku. (rn)

mogą uchodzić ci, którzy tworzy-
li tu w XIX w.?   

Dzieł Paula Jackischa (1825-
1912) udało się zidentyfikować B. 
Kopcowi ponad czterdzieści. Są 
to głównie kościoły – i to bynaj-
mniej nie leżące gdzieś na pery-
feriach, ale takie jak położone w 
centrum Mysłowic – katolicki i 
ewangelicki, św. Barbary i Jadwi-
gi w Chorzowie, ewangelicki w 
centrum Katowic (przy ul. War-
szawskiej), św. Szczepana w Bo-
gucicach, poza tym w Cieszynie, 
Lubomi, Mikołowie, Ornonto-

wicach, Rudzie Śl., Siemianowi-
cach, Piekarach, Wieszowej czy 
Zabrzu. Najwięcej obiektów za-
projektował jednak dla Bytomia 
(16), w którym mieszkał – wśród 
nich jest monumentalny i repre-
zentacyjny kościół św. Trójcy. Do 
budowli, które projektował należą 
także sąd, więzienie, zakład ką-
pielowy, willa, szkoła muzyczna, 
szpital, rzeźnia (a nawet dwie), 
kamienica, ratusz, synagogi, bu-
dynek administracyjny... 

Co ciekawe Jackisch nie był 
dyplomowanym architektem jak 

Nowa książka Bernarda Kopca
Schneider, a do mistrzostwa bu-
dowlanego doszedł drogą cecho-
wą (o czym mówi się we wstępie). 
B. Kopiec zwraca uwagę, że w 
wielu kościołach, podobnie jak w 
halach fabrycznych czy budyn-
kach użyteczności publicznej, 
projektował płaskie stropy wyko-
nane z drewna. 

Najnowsza książka imielińskie-
go autora jest, tak jak poprzednia, 
pierwszym na taką skalę opraco-
waniem zbierającym wszystkie 
wedle dostępnej wiedzy dzieła 
śląskiego architekta, choć B. Ko-

piec nie wyklucza, że być może 
w przyszłości uda się zidentyfi-
kować również inne jego budow-
le. Tak oto pionierska praca (i to 
wydana własnym nakładem) po-
wstała za sprawą niemłodego już 
autora – a zatem doświadczenie i 
wiedza tym razem były górą nad 
młodzieńczą energią i entuzja-
zmem. 

B. Kopiec ma niespożyte siły 
i pracuje już nad kolejną książ-
ką, również o architekcie, tym 
razem związanym z Imielinem 
– Janie Kapołce. (zz)

Skat Klub Sokół Imielin zor-
ganizował turnieje skata spor-
towego o Puchar Lata 2022. 
Rozegrano 8 turniejów (6 w 
DK Sokolnia, a 2 w Bibliote-
ce Miejskiej w Imielinie). W 
zawodach uczestniczyło 18 za-
wodników (z Imielina, Mysło-
wic, Chełmu Śl., Wesołej, Ja-
worzna). Mistrzem rozgrywek 
został Janusz Stęchły (75 pkt.) z 
Sokoła Imielin, drugie miejsce 

zajął Sławomir Kopyciński (63 
pkt.) z tego samego klubu, a na 
trzecim uplasował się Andrzej 
Lasoń (61 pkt) z Mysłowic.

Kolejne miejsca zajęli: Ze-
non Kurczyk (Imielin), Ma-
rian Marciniak (Mysłowice), 
Zbigniew Goleniak (Imielin) 
Jacek Hericht (Imielin) Henryk 
Hozakowski (Imielin), Marian 
Waniek (Imielin) i Grzegorz 
Fritsch (Wesoła). (js)          

Skatowy puchar lata 
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Miejskie Centrum Kultury zaprasza
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Kulturożercy – piknik rodzinny
11 września (niedziela) godz. 15:00 - Dom Kultury „Sokolnia

MCK zaprasza na piknik rodzinny pt. 
„Kulturożercy, czyli zasmakuj w kul-
turze”. Jest to kolejny Dzień Otwarty z 
MCK. Będzie możliwość bezpośrednie-
go kontaktu z prowadzącymi – instruk-
torami kółek zainteresowań, kursów i 
innych zajęć odbywających się podczas 
roku szkolnego w Sokolni i w Bibliotece 
Miejskiej w Imielinie oraz zorientowa-
nia się w programie zajęć i kursów, a 
także zapisu do wybranych grup tema-
tycznych. 

Jak zwykle przewidziane są różne atrak-
cje! Dla najmłodszych przygotowano m.in. 
animacje, dmuchańce i grę promującą ofer-
tę kulturalną przygotowaną przez MCK. 
Gra polega na skomponowaniu swojego 
idealnego zestawu kulinarnego – wykonaj 
zadanie, zdobądź naklejkę, odbierz na-
grodę. Ponadto zapewniamy dużo ruchu, 
muzyki i smakołyków - także w postaci 
warsztatów czekolady. Zatem zasmakuj w 
kulturze, nie czekaj i przyjdź! Startujemy o 
godz. 15:00 warsztatami czekolady.

Po trzyletniej przerwie spowodowanej 
pandemią znów zapraszamy do kościo-
łów powiatu bieruńsko-lędzińskiego na 
koncerty festiwalowe XXI już Jesieni Or-
ganowej. Inauguracja tegorocznej edycji 
imprezy odbędzie się w imielińskim koś-
ciele. Wystąpią: młody, utalentowany or-
ganista Mateusz Goniowski oraz Kwintet 
Instrumentów Dętych Blaszanych Pań-
stwowej Filharmonii Śląskiej w składzie: 
Szymon Gaudyn – trąbka, Bartosz Gau-
dyn – trąbka, Waldemar Matera – waltor-

Jesień Organowa - inauguracja 
11 września (niedziela) godz. 17:00 kościół parafialny

nia, Grzegorz Kurowski – puzon, Piotr 
Misiak – puzon basowy. 

W programie bardzo zróżnicowane i 
efektowne zarazem utwory organowe, ta-
kie jak: wariacje Feliksa Rączkowskiego 
na temat jednej z najstarszych polskich 
pieśni „Bogurodzica”, dzieła J. S. Bacha, 
Ch. M. Widora, J. Gembalskiego. W wy-
konaniu Kwintetu usłyszymy m.in. inte-
resująco opracowane fragmenty „Water 
Music” G. F. Haendla oraz popularne Te 
Deum M.-A. Charpentiera.  

Od 5 września w Galerii Domu Kul-
tury Sokolnia można oglądać wystawę 
malarstwa Anny Marii Rusinek zatytuło-
waną „Spotkania”. Tematyka obrazów jest 
różnorodna, oprócz wiodącego motywu 
przedstawienia kobiety wpisanej w mniej 
lub bardziej abstrakcyjny pejzaż, moż-
na także zobaczyć autonomiczny pejzaż, 
martwą naturę i portret. Jednak dla ma-
larki najważniejsza jest postać kobiety. Na 
obrazach niejednokrotnie występują dwie 
kobiety, jest to próba podjęcia zagadnienia 
ambiwalentności kobiecej natury. Na więk-
szych formatach płócien pojawia się też te-
mat relacji damsko – męskich, a wszystko 
w otoczeniu pięknej przyrody, kwiatów, 
ważek, nieba w jego różnych odsłonach i 
muzyki.

Artystka ukończyła Akademię Peda-
gogiczną na wydziale Malarstwa Insty-
tutu Sztuki w Krakowie pod kierunkiem 

prof. Stanisława  Sobolewskiego. Od 
2015 roku należy do ZPAP okręgu ka-
towickiego. Od 12 lat mieszka i tworzy 
w Imielinie, gdzie można ją odwiedzić 
w jej pracowni oraz autorskiej galerii 
malarstwa „Fabryka wstążki”. Obrazy 
Anny Marii Rusinek znajdują się w gale-
riach na terenie całej Polski oraz zdobią 
kolekcje prywatne i państwowe (Galeria 
Sztuki Współczesnej w Muzeum Ziemi 
Prudnickiej, Muzeum Literatury w War-
szawie) i kolekcje, instytucji poza gra-
nicami kraju (Instytut Ignacego Pade-
rewskiego w Paryżu). W kwietniu 2022 
r. malarka otrzymała nagrodę Starosty 
Bieruńsko-Lędzińskiego w Dziedzinie 
Kultury „Clemens” w kategorii Pro Arte, 
za całokształt pracy twórczej. 

Uroczysty wernisaż wystawy odbędzie 
się 16 września o godz. 15.45 w Domu Kul-
tury Sokolnia. Serdecznie zapraszamy. 

Anna Maria Rusinek „Spotkania” - wystawa malarstwa 
16 września (piątek) godz. 15:45–17:00 Dom Kultury Sokolnia 

Kilkanaście biletów czeka jeszcze na nabywców w placówkach Miejskiego Cen-
trum Kultury.

„RAZ, DWA, TRZY” – inauguracja sezonu artystycznego 2022/2023 
16 września (piątek) godz. 19:00 Dom Kultury Sokolnia 

Po wakacyjnej przerwie znowu rusza 
zainicjowana przez MCK akcja pt. Tury-
styka Kulturalna. Tym razem zapraszamy 
mieszkańców Imielina na wycieczkę do 

Wycieczka do Poznania i Kórnika 17-18 września (sobota/niedziela) 

Zapraszamy na inaugurację nowe-
go sezonu dydaktycznego 2022/2023, 
czyli tradycyjny coroczny koncert naj-
młodszych adeptów sztuki muzycznej, 
który odbywa się w Sokolni. Wystąpią 
na nim wyłącznie uczniowie Jacka Pi-
łatyka (instrumenty klawiszowe). To 
okazja do publicznego zaprezentowania 
swoich umiejętności, występu na scenie 
muzycznej przed audytorium składają-
cym się najczęściej z najbliższej rodziny, 
znajomych, koleżanek i kolegów. Dla 

Koncert uczniów Jacka Piłatyka 
25 września (niedziela) godz. 17:00 Dom Kultury Sokolnia  

młodych muzyków to wielkie przeży-
cie, niejednokrotnie pierwsza publiczna 
prezentacja swoich umiejętności. To też 
bardzo ważny element kształcenia arty-
stycznego, który pozwala na możliwość 
obycia z estradą, zmierzenia się z parali-
żującą tremą, nabrania nowych doświad-
czeń, tak potrzebnych w ewentualnej 
późniejszej działalności scenicznej. W 
programie m. in. muzyka klasyczna na 
fortepianie oraz akordeonie, nie zabrak-
nie solowych występów wokalnych.

„Testosteron” to błyskotliwa komedia o 
współczesnych mężczyznach. Ślub jedne-
go z nich, a właściwie sakramentalne „nie” 
usłyszane od wybranki, jest pretekstem do 
męskich analiz własnej natury.

Teatr Bagatela w Krakowie  „Testosteron”
7 października (piątek) godz. 19:15

Zapraszamy na gościnny spektakl pt. 
„Chop od mojij baby” Teatru dla Do-
rosłych z Bierunia. Przedstawienie to 
ogromna dawka pozytywnej energii, bo 
komedia wg tekstu Marcina Melona i w 
reżyserii Joanny Lorenc opowiada o trud-
nych relacjach damsko-męskich i męsko-
męskich, zwłaszcza że kobieta (matka, 
żona i kochanka) jest raczej nieprzewidy-
walna, ma wiele przymiotów, ale i wiele 
potrzeb. Te ostatnie próbują zaspokoić 
partnerzy głównej bohaterki – Any. Od 
pierwszej sceny widzowie raczeni są 
humorem. Śmiać się można z niezbyt 

Jan Wojdak to piosenkarz i kompozytor, 
lider zespołu Wawele, z którym rozpoczął 
współpracę w 1971 roku. JCelem festiwalu, 
którego eliminacje regionalne odbędą się w 
Sokolni, jest promowanie dziecięcej i mło-
dzieżowej twórczości artystycznej, a także 
wyszukiwanie młodych talentów. Ma cha-
rakter przeglądu, w którym wystąpić mogą 
indywidualni wykonawcy i grupy wokalne 
(maksymalnie 4 osób, łącznie z chórkiem) 
w 4 kategoriach wiekowych (decyduje 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 przygotowuje 
dwie piosenki z zestawu proponowanego 
przez organizatorów na profesjonalnym 
podkładzie muzycznym lub z własnym 
akompaniamentem. Wszyscy wykonają 
obowiązkowo po jednym utworze, nato-
miast na prośbę jury mogą dodatkowo za-
prezentować drugi utwór. 

Teatr dla Dorosłych „Chop od mojij baby”
9 października (niedziela) godz. 18:00 Dom Kultury Sokolnia 

Tomasz Jachimek – recital kabaretowy
23 października (niedziela) godz. 18:00 Dom Kultury Sokolnia 

Poznania i Kórnika. Zapisy w Bibliotece 
Miejskiej w Imielinie. Koszt wycieczki to 
ok. 430 zł z noclegiem, śniadaniem i obia-
dokolacją. 

Cena (obejmuje: koszt biletu wstępu, 
przejazdu oraz ubezpieczenie) wynosi: 
normalny 122 zł, ulgowy 92 zł (obejmu-
je: koszt biletu wstępu, przejazdu oraz 
ubezpieczenie)

rozgarniętego, ale sympatycznego chopa 
Any jak i pozostałych bohaterów. „Chop 
od mojij baby” to klasyczna komedia po-
myłek, w których gubią się wszyscy boha-
terowie. Czy znajdą dla siebie korzystne 
rozwiązanie swych problemów i czy za-
spokoją potrzeby Any? Tego można do-
wiedzieć się, tylko oglądając spektakl do 
samego końca. Reżyseria: Joanna Lorenc, 
występują: Mateusz Duraj, Bartłomiej Ja-
rosz, Dagmara Kupczyk, Joanna Lorenc i 
Sławomir Rosowski. 

Bilety w cenie 20 zł już do nabycia w 
placówkach Miejskiego Centrum Kultury.

Festiwal Dzieci i Młodzieży „Piosenki Jana Wojdaka”
16 października (niedziela) – zgłoszenia do 12 października

Tomasz Jachimek - komik, standuper, 
konferansjer, tekściarz, scenarzysta, 
dramaturg. Ma ponad dwudziestolet-
nie doświadczenie w pracy na estra-
dzie, scenie, w telewizji i radiu. Laureat 
wszystkich największych przeglądów 

kabaretowych w Polsce. Autor progra-
mów kabaretowych, tekstów piosenek, 
monologów, sztuk teatralnych i radio-
wych. Bilety w cenie 30 zł już do naby-
cia w placówkach Miejskiego Centrum 
Kultury. (rj, mck)
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 Witamy we wspólnocie 
Dzieci ochrzczone 13 sierpnia lipca w imielińskim kościele
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Aniela Maria Rechul 
Córka Sebastiana i Katarzyny 
chrzestni: Wojciech Wachowiak i Hanna Maślanka 

Fo
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2)

Filip Paweł Bilat 
syn Eweliny i Sławomira 
chrzestni: Wojciech Śmiłowski i Bożena Tomanek 

Mateusz Juszczyk 
syn Żanety i Łukasza 
chrzestna Anna Kozielec

Wojciech Maślanka ma dopiero 14 lat, 
a jako pierwszy z imielińskich sza-

chistów uzyskał w międzynarodowym ran-
kingu szachowym (FIDE) 2130 punktów, 
co czyni go kandydatem na mistrza. Punk-
ty w rankingu FIDE zdobywa się, osiąga-
jąc wysokie wyniki w zawodach szacho-
wych. Wojtek ostatnie punkty (44) dołożył 
w sierpniu podczas Festiwalu Szachowego 
odbywającego się w Ustroniu, gdzie zajął 4 
miejsce w swojej kategorii wiekowej. Ten 
sukces zapewnia mu również awans z dru-
giej do pierwszej klasy sportowej. Od kilku 
lat jest też stypendystą miasta Imielin. 

Od roku indywidualnym trenerem Wojtka 
jest szachowy arcymistrz Dawid Sadzikow-
ski, ale od 7 roku życia opiekował się nim 
Krystian Klimczok w MKSz Diagonalia 
Imielin. Do dzisiaj imielinianin podczas za-
wodów reprezentuje ten klub. – Wojtek jest 
zawodnikiem ambitnym, cierpliwym, a przy 
tym jako człowiek ułożonym, sympatycz-
nym i koleżeńskim – mówi K. Klimczok. 

Jak grać młodego imielińskiego sza-
chistę nauczył tata, potem trafił do Domu 
Kultury Sokolna na zajęcia kółka szacho-
wego. W tej grze ceni to, że jest w niej tyle 
możliwości rozegrania i mimo że od dzie-
ciństwa uczy się jej tajników, nie udało mu 
się poznać wszystkich. Tak dobre wyniki 
uzyskuje, trenując w domu, korzystając z 
książek i internetu. Natomiast dzięki tre-
nerowi dowiaduje się, jak z jednej strony 
unikać błędów, a z drugiej analizując partie 
mistrzów uczy się, jak należy dobrze grać. 

Szachy Wojtek łączy w tym roku szkolnym 
z nauką w LO w Mysłowicach. W wolnym 
czasie lubi grać w badmintona, koszyków-
kę i piłkę nożną. 

Diagonalia rozpoczęła swa działalność 
w 2002 roku, może więc w tym roku świę-
tować 20-lecie swego istnienia. Osiągnię-
cie Wojciecha Maślanki jest pięknym uko-
ronowaniem tego jubileuszu. Z jego sukce-
sów dumny jest trener K. Klimczok, który 
cieszy się również z pierwszych i kolejnych 
sukcesów swoich wychowanków. Na mi-
strzostwach Śląska udane występy zali-
czyli Lena Gajer (w grupie do 9 lat) oraz 
7-letnia (ale startująca w grupie 9-latków) 
Hania Nowara – warto dodać, że wygrała 
7 kolejnych rund. Natomiast na zawodach 
w Czeladzi 13-letnia Karolina Hermyt 
zdobyła II kategorię szachową, a Szymon 
Lasia i Jakub Lasia IV kategorię. Udane 
występy zaliczyli również Jakub Gajer, 
Maks Nowak i Wiktoria Małota. (zz) 

Imielińskie kryterium uliczne, które odby-
ło się w tym roku 3 września, było 18. z 

rzędu, czyli osiągnęło wiek dorosły. Orga-
nizowana od blisko dwóch dekad impreza 
sportowa rozrosła się w tym czasie do trzech 
rozgrywanych równolegle zawodów: wy-
ścigu licencjonowanych młodych kolarzy, 
rowerowej zabawy dziecięcej i mistrzostw 
uczniów imielińskich szkół podstawowych. 
Rywalizowało w nich ponad 220 uczestni-
ków z kilkunastu klubów - głównie połu-
dniowej Polski i  2 z Czech w 12 kategoriach 
(w zależności od płci i wieku). Najwyższe 
miejsca zajęli: Szymon Szkołut w kategorii 
żak (dystans 8 km), który był 5. (na 30 za-
wodników), natomiast Jeremiasz Twardoch 
zajął 4 miejsce (na 21 zawodników) na dy-
stansie 24 km wśród juniorów młodszych. 

- Mam pod opieką blisko trzydziestu za-
wodników – relacjonuje nam Piotr Szafar-
czyk, trener UKKS Imielin Team – głów-
nie z Imielina, chociaż jak przychodzą 
z pobliskich gmin, to ich nie wyganiam, 
bo klubów kolarskich nie ma tylu, co np. 
piłkarskich. Startujemy w różnych zawo-
dach – wystawiliśmy również 7 osobową 
ekipę na młodzieżową wersję Tour de 
Pologne. Poza tym osiągnięciem było 10 
miejsce Ksawerego Gancarza w górskich 
szosowych mistrzostwach Polski juniorów 

młodszych oraz zwycięstwo w kryterium 
w Pszczynie. Dobrze spisywali się także 
Jeremiasz Twardoch i Wiktor Kubica. 

Pomocny w treningach - zwłaszcza w 
okresie jesienno-zimowym - jest tor te-
renowy, który w ub. roku powstał przy         
ul. Brata Alberta. Przydaje się szczegól-
nie w szkoleniu do kolarstwa przełajowe-
go oraz dla dzieci, które nie mają jeszcze 
karty rowerowej i nie mogą samodzielnie 
poruszać się po drogach publicznych. Klub 
otrzymał również do dyspozycji salę w ha-
li gimnastycznej, gdzie można prowadzić 
wszechstronne ćwiczenia.  

Obsługa wyścigu kolarskiego w Imie-
linie oparta jest na pomocy rodziców 
– przyznaje trener. W hali przy ul. Sapety 
spotykamy panie Małgorzatę Jesionek i 
Agnieszkę Twardoch. – Przygotowania 
do zawodów rozpoczynamy już w czerw-
cu – opowiadają – a dziś przyszłyśmy już 
przed 8. rano. Robimy poczęstunek dla 
zawodników i trenerów, pieczemy ciasta, 
parzymy kawę i herbatę, udzielamy in-
formacji. Mężczyźni zajmują się obsługą 
trasy – ustawiają barierki, zabezpieczają, 
a potem sprzątają po wyścigu. Dzieci obu 
pań biorą udział w treningach i zawodach. 

Motywujące dla nich są właśnie te wy-
jazdy do różnych miast w kraju, a także 
możliwość rywalizacji, konkurowania z 
innymi.  

Trener P. Szafarczyk daje na start chęt-
nym do uprawiania kolarstwa w Imielinie 
rowery wraz z wyposażeniem i stroje, a 
także zapewnia udział w zawodach. Naj-
lepsi trafiają na szkolenia i zgrupowania 
do kadry Śląska, umożliwiając treningi z 
najlepszymi w regionie i kraju. Wyścigi 
oraz działalność UKKS Imielin Team są 
dofinansowane przez Miasto Imielin. (zz)

Wyniki uczestników z Imielina: W ro-
werowej zabawie dziecięcej wzięło udział 
59 uczestników. W grupie dzieci do 6 lat 
5-letni Tomasz Dorawa zajął 4 miejsce. 
Wśród 7-8-latków Tomasz Nowak był 3., a 
Małgorzta Kmiecik 4., w gronie 9-10-łat-
ków Wojciech Styziński zajął 6 miejsce. 

Mistrzostwa szkół podstawowych 
Imielina zgromadziły 21 uczestników. 
Kategoria klasa 1-II: 1. Małgorzata Kmie-
cik, 2. Alicja Szkołut, 3. Szymon Urban. 
Klasa III-IV 1. Wojciech Styziński, 2. Zo-
fia Jesionek, 3. Jan Pudełko. Klasy V-VI 
1. Hubert Szkołut, 2. Franciszek Masny, 
3. Piotr Plona. Klasy VII-VIII 1. Michał 
Jesionek, 2. Maciej Grudniok, 3. Ireneusz 
Styziński. 

Pełnoletni wyścig kolarski

Pierwszy raz w historii Imielina!


