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17 i 18 czerwca Szkoła Pod-
stawowa im. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego obchodzić będzie 
jubileusz 50-lecia. 

Trochę historii
Oddana do użytku w 1966 r. 

placówka powstała w ramach 
państwowej akcji „1000 szkół na 
tysiąclecie”. Oczywiście chodziło 
o tysiąclecie państwa polskiego, 
a potrzeba budowy wielu szkół 
związana była z powojennym 
wyżem demograficznym. 

Fundatorem szkoły, jak czy-
tamy w dokumencie pt. „De-
klaracja fundatorska”, była ko-
palnia „Wesoła”. Sporządzono 
go 14 kwietnia 1960 r. Kopalnia 
miała wesprzeć Społeczny Fun-
dusz Budowy Szkół, czyli prze-
znaczyć na budowę imielińskiej 
szkoły 7,8 mln zł.  

Gdy 1 września 1966 r. inau-
gurowano zajęcia w nowej pla-
cówce, jej kierownikiem został 
Dominik Buczek. Oprócz niego 
kadra nauczycielska liczyła tylko 
13 osób. Byli to: Maria Halerz, 
Wanda Jaroszuk, Julia Koczur, 
Irena Kostka, Otylia Kozubal, 
Barbara Olek, Bronisława Opara, 
Maria Osoba, Ernestyna Parusel, 
Krystyna Piechota, Elżbieta Roz-
mus, Małgorzata Szalas i Waleria 
Widepuhl. Uczniów było niewie-
le mniej niż obecnie gdyż 587. W 
przywoływanym akcie zapisano, 
że szkoła będzie nosić imię gen. 
Karola Świerczewskiego, jednak 
później okazało się, że patronem 
został Edward Żabiński. 

W ciągu minionego półwiecza 
kierowało nią 6 osób (jedna dwu-
krotnie). Najpierw wspomnia-
ny Dominik Buczek (w latach 
1966-1976), potem Włodzimierz 
Stachoń (1976-1982), z kolei 
najdłużej (bo aż 22 lata) na tym 
stanowisku zasiadała Wiesła-
wa Wiśniewska (1982-2004), 
Gabriela Szolczewska - od 
30.12.2003 r. do 31.08.2004 i 
od 2009 do 2015 r. Wcześniej, 
w latach 2004-2009 pełni-

ła tę funkcję Jadwiga Lachor, 
a obecnie (od 2015 r.) Dagmara 
Kupczyk. 

Szkoła dzisiaj
Dziś szkoła liczy 645 uczniów 

podzielonych na 30 oddziałów, 
z którymi pracuje 55 nauczycie-
li. Niemal każdy z nich ukoń-
czył dwa kierunki studiów i ma 
uprawnienia do nauczania dwóch 
przedmiotów. 32 osoby spośród 
tego grona, to nauczyciele dyplo-
mowani, 11 jest mianowanych,     
9 kontraktowych, a 2 stażystów. 

- Przeprowadzona w tym roku 
kuratoryjna ewaluacja (rodzaj 
oceny pracy szkoły) wypadła 
bardzo dobrze, otrzymaliśmy 
wysokie oceny – mówi Dagmara 
Kupczyk, dyrektor szkoły. – Po-
twierdzają ją osiągane w tym ro-
ku i w poprzednich latach wyniki 
sprawdzianów – z reguły są to 
wyższe średnie niż powiatowe, 
wojewódzkie i krajowe. Przepro-
wadzamy również analizę efek-
tywności kształcenia, porównu-
jąc wyniki trzecioklasistów i tych 
samych uczniów, gdy są w szóstej 
klasie. W ten sposób można zo-
baczyć, czy u uczniów wystąpił 
przyrost wiedzy i umiejętności. 
To lepszy sposób mierzenia efek-
tywności szkoły, niż porówny-
wanie surowych wyników spraw-
dzaniu. Okazuje się, że uczniowie 
klasy, która miała najniższą śred-
nią w III klasie osiągnęli najwyż-
szy przyrost wiedzy w klasie 
VI. Otrzymujemy w ten sposób 
informację zwrotną, czy stoso-
wane przez nauczycieli metody i 
formy pracy są właściwe – dodaje           
D. Kupczyk.

Co roku szkoła może poszczy-
cić się wysokimi wynikami w 
wojewódzkich kuratoryjnych 
konkursach przedmiotowych z 
matematyki i języka polskiego (a 
tylko z tych 2 przedmiotów są or-
ganizowane dla uczniów szkoły 
podstawowej). W tym roku lau-
reatem konkursu z matematyki 
został Damian Bialucha, a finali-

stą z tego samego przedmiotu Łu-
kasz Szymura. – Wysoki poziom 
z matematyki m.in. wspierają 
dodatkowe godziny tego przed-
miotu w klasach VI finansowane 
przez miasto – zauważa dyrektor 
szkoły. Jej zdaniem wpływ na 
wyniki ma również szereg zajęć 
pozalekcyjnych, z których mogą 
skorzystać uczniowie, a prowa-
dzą je wszyscy nauczyciele. Z 
jednej strony są to zajęcia, które 
mają pomóc uczniom mającym 
trudności w nauce. Ale są to rów-
nież zajęcia przedmiotowe – kół-
ka rozwijające zainteresowania 
danym przedmiotem. Kolejne to 
zajęcia rozwijające uzdolnienia 
– a zatem plastyczne, muzyczne, 
taneczne, czytelnicze, działają 
zespoły: Gwiazdeczki, Koralin-
ki, Iskierki. Czy wreszcie zajęcia 
przygotowujące do sprawdzianu. 

A w przyszłości…
W najbliższej, czyli w czasie 

wakacji, rozpocznie się rozbu-
dowa obiektu (pisaliśmy o niej 
szerzej w styczniowym wyda-
niu „Kuriera”). Powstanie druga 
sala gimnastyczna wraz z zaple-
czem i dodatkowymi pomiesz-

czeniami. Znajdą się w nich 
oprócz szatni także świetlica i 
sala do gimnastyki korekcyjnej. 
Prace potrwają dwa lata. 

Również w czasie wakacji 
przeprowadzony zostanie re-
mont łazienek na parterze. Z no-
wych uczniowie skorzystają już 
we wrześniu. Szkoła jest bardzo 
dobrze wyposażona, niemniej 
sprzęt komputerowy w pracowni 
został już zużyty i potrzebna by-
łaby jego wymiana – to jedna z 
potrzebnych szkole inwestycji.  

Jubileusz
Jeszcze bliższa przyszłość to 

17 i 18 czerwca, kiedy to zapla-
nowano dwudniowe obchody ju-
bileuszu. Pierwszego dnia czyli 
w piątek o godz. 15.00 odprawio-
na zostanie msza św. w kościele 
parafialnym, na którą organiza-
torzy zapraszają wszystkich ab-
solwentów szkoły. Następnie w 
szkole o godz. 16.30 odbędzie się 
akademia. Ze względu na ogra-
niczoną ilość miejsca - tylko dla 
osób zaproszonych. 

Natomiast w sobotę szkoła 
zaprasza nie tylko uczniów i 
absolwentów, ale wszystkich 

mieszkańców Imielina na wiel-
ki piknik przy szkole. „Będzie 
się działo” od godz. 14.00 pod 
hasłami: „Łączymy pokole-
nia” oraz „Postaw na rodzinę”. 
Zaplanowano szereg atrakcji 
– występy dzieci, pokazy, kon-
certy, tańce, wystawy; plenery 
malarskie, coś smacznego do 
zjedzenia; będą dmuchańce, 
konkursy, loteria z atrakcyjny-
mi nagrodami, pokazy straża-
ckie, malowanie twarzy, żywy 
audiobook, wernisaż prac ar-
tystów malarzy, bieg pryma-
sowski i wiele, wiele innych 
niespodzianek - szczególnie 
skierowanych do dzieci. Nie 
sposób wszystkiego wymie-
nić – szczegóły znajdują się na 
plakatach. Gwiazdą wieczoru 
będzie zespół Beltaine, który 
wystąpi ok. godziny 19.30.

Z okazji jubileuszu ukaże 
się płyta Karolinek z udzia-
łem śpiewających absolwentek: 
Agaty Stolorz, Magdy Kra-
kowieckiej i Justyny Piekorz. 
Będą też pamiątkowe kubki, 
foldery i inne gadżety… 

Warto przyjść - oby tylko po-
goda dopisała. (zz)

Pół wieku tysiąclatki  



2

Ku
ri

er
   

 c
ze

rw
ie

c 
20

16

KRONIKA POLICYJNA

KRONIKA STRAŻACKA 

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. Imieliń-
ska 92, tel. 32/225 50 70, adres elektroniczny: kurier@imielin.pl, 
Druk Infomax Katowice. Nakład 1500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i opracowania nadesła-
nych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

DYŻURY RADNYCH

PORADY NOTARIUSZA

W lipcu ze względu na przerwę wakacyjną nie ma dyżuru radnych. 
Kolejny odbędzie się w sierpniu. (um)

Początek sezonu 

30 kwietnia weszła w życie 
ustawa z 14 kwietnia 2016 r. o 
wstrzymaniu sprzedaży nieru-
chomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa i mię-
dzy innymi o kształtowaniu 
ustroju rolnego.

Już na wstępie należy wy-
jaśnić, że ustawie tej nie pod-
legają:

1. Nieruchomości rolne 
niezabudowane (do 2999 m2 
włącznie), a także nierucho-
mości (bez względu na po-
wierzchnię) przeznaczone w 
miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego na 
cele inne niż rolne. 

2. Grunty rolne zabudowane 
budynkiem mieszkalnym przed 
30 kwietnia 2016 r. na działce 
rolnej nieprzekraczającej 5000 
m2. Warunkiem jest, aby bu-
dynki nie były wykorzystywa-
ne do produkcji rolniczej.

3. Nieruchomości rolne, 
które w dniu wejścia ustawy 
przeznaczone są na cele inne 
niż rolne.

Aby prawidłowo zakwali-
fikować nieruchomość o po-
wierzchni powyżej 2999 m2 
jako rolną albo nierolną, no-
tariusz powinien zażądać od 
strony:

- zaświadczenia o przezna-
czeniu działki w miejscowym 
planie zagospodarowania,

- w przypadku braku planu 
uzyskać informację, czy przed 
30 kwietnia 2016 r. wydano 
warunki zabudowy na działkę,

- wypisu z rejestru gruntów.
Tylko działki przeznaczone 

w planie, warunkach zabudo-
wy lub ewidencji gruntów, ja-
ko nierolne mogą być za takie 
uznane.

Nabywcą nieruchomości rol-
nej może być tylko rolnik indy-
widualny. Taka jest zasada, ale 
są od niej dość liczne wyjątki. 
Tego ograniczenia nie stosuje-

my do nabycia nieruchomości 
rolnej przez osobę bliską czyli 
dzieci, wnuki, prawnuki itd., 
rodzice, dziadkowie, pradziad-
kowie itd., rodzeństwo, dzieci 
rodzeństwa, małżonka. To zna-
czy, że dalej można bez proble-
mów sporządzać darowizny na 
rzecz bliskich bez względu na 
powierzchnię nieruchomości, a 
także dokonywać spadku, jeże-
li tylko wszyscy spadkobiercy 
są dla siebie osobami bliskimi.

W nowelizacji przewidziano 
też sytuację, że nieruchomość 
może nabyć przez ktoś inny niż 
np. rolnik indywidualny czy 
osoba bliska. Potrzebna jest 
do tego zgoda prezesa Agencji. 
W praktyce może się okazać, 
że uzyskanie takiej zgody bę-
dzie niemożliwe ze względu 
na obowiązek spełnienia wielu 
warunków.

Mogą się zdarzyć takie sy-
tuacje, że nie będzie można 
dokonać spadku, jeżeli wszy-
scy nie są osobami bliskimi. 
Wówczas dopóki nabywca nie 
zostanie rolnikiem indywidu-
alnym, dopóty żadnej umo-
wy podpisać nie będą mogli. 
Może też pojawić się problem 
z podziałem majątku wspól-
nego byłych małżonków. Do-
póki osoby są małżeństwem, 
to mogą podzielić pomiędzy 
sobą dowolne działki rolne, 
natomiast z chwilą orzecze-
nia rozwodu stają się osobami 
obcymi. To oznacza, że były 
małżonek, który chce nabyć 
działkę rolną (powyżej 2999 m2) 
obowiązkowo będzie musiał 
być rolnikiem indywidualnym. 
Czyli planując rozwód, nale-
żałoby wcześniej podzielić się 
działkami rolnymi.

Nowością jest też przepis 
art. 2b ustawy. Mówi o tym, 
że nabywca nieruchomości rol-
nej jest obowiązany prowadzić 
gospodarstwo rolne, w skład 

którego ona weszła przez 10 lat 
od nabycia. W przypadku oso-
by fizycznej musi prowadzić 
to gospodarstwo osobiście. 
Zwolnieni z tego obowiązku 
są nabywcy, którzy są bliskimi 
sprzedającego, a także osoby, 
które otrzymały nieruchomość 
rolną w przypadku dziedzicze-
nia oraz zapisu windykacyjne-
go. To znaczy, że np. obdaro-
wany który otrzymał działkę 
rolną, może ją dalej sprzedać, 
czy darować, nie czekając 10 
lat.

Po znalezieniu nabywcy 
nieruchomości rolnej należy 
rozważyć, czy dzierżawcy tej 
nieruchomości albo Agencji 
Nieruchomości Rolnych przy-
sługuje prawo pierwokupu.

W przypadku braku upraw-
nionego dzierżawcy, bądź nie-
wykonania przez dzierżawcę 
prawa pierwokupu, prawo to 
przysługuje Agencji Nieru-
chomości Rolnych. Pierwokup 
dzierżawcy i Agencji nie przy-
sługuje wtedy, gdy nabywcą 
jest osoba bliska sprzedającego 
albo nabycie następuje za zgo-
dą prezesa Agencji, o której 
mowa wyżej.

Jeżeli nabycie nierucho-
mości rolnej następuje w wy-
niku zawarcia umowy innej 
niż umowa sprzedaży (np. 
darowizna, spadek), Agencja 
może złożyć oświadczenie o 
nabyciu tej nieruchomości za 
zapłatą odpowiadającą war-
tości rynkowej. Uprawnienie 
to nie przysługuje, gdy naby-
cie nastąpiło za zgodą prezesa 
Agencji lub przez osobę bli-
ską, w wyniku dziedziczenia, 
albo w wyniku zapisu win-
dykacyjnego. Ustawa bardzo 
szczegółowo reguluje także, 
kogo uważa się za rolnika in-
dywidualnego. 

Notariusz 
Paulina Siekańska

Nie taki diabeł straszny, jak go malują (1)9 maja na ul. Poniatowskiego policjanci zatrzymali 18-letniego 
mieszkańca Imielina, który posiadał przy sobie 0,11 grama am-
fetaminy. 

13 maja włamano się do sklepu przy ul. Nowozachęty, skąd 
skradziono mienie. 

13 maja na ul. Dunikowskiego policjanci zatrzymali 45-letnie-
go mieszkańca Jaworzna, który kierował samochodem pomimo 
orzeczonego przez sąd zakazu. 

20 maja włamano się do baru przy ul. Maratońskiej, skąd skra-
dziono mienie. 

 19 maja podczas działań NURD - czyli Niechronieni Uczestni-
cy Ruchu Drogowego policjanci ujawnili na terenie powiatu 6 wy-
kroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi, 
3 przez rowerzystów i 5 przez pieszych. Wszystkie wykroczenia 
związane były z bezpieczeństwem niechronionych uczestników 
ruchu drogowego. Wykroczenia popełnione przez pieszych pole-
gały na przechodzeniu przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. 
Wobec osób naruszających przepisy o ruchu pieszych mundurowi 
zastosowali przewidziane prawem środki - w tym 11 mandatów 
karnych, 1 wniosek o ukaranie do sądu i 2 pouczenia. Celem akcji 
była poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg takich jak piesi, 
rowerzyści oraz motorowerzyści. (kpp)

„Wakacje w Mieście 2016” 
odbędą się w dniach od 4 do 15 
lipca 2016 roku (od poniedziałku 
do piątku), w godzinach od 900 
do 1300, z wyjątkiem dni wy-
jazdowych (baseny, wycieczki) 
w budynku Gimnazjum im. Po-
wstańców Śląskich w Imielinie, 
ul. Sapety 8, 41-407 Imielin oraz 
na terenie Hali Widowiskowo- 
Sportowej i placu zabaw przy 
Przedszkolu Miejskim.

Warunkiem uczestnictwa 
dziecka w „Wakacjach w Mie-

Nad zalewem w Yacht Klubie 
OPTY uroczyście otwarty został 
sezon żeglarski. Żeglarze na pod-
niesienie bandery zaprosili rów-
nież władze Imielina - burmi-
strza Jana Chwiędacza i Chełmu 
Śl. - wójta Stanisława Jagodę.

Atrakcją otwarcia były po-
kazy ratowania ludzi przez 
ekipy ratownicze oraz specjal-
nie wyszkolone do takich akcji 

3 maja strażacy usuwali martwą sarnę z ul. Kordeckiego.
4 maja strażacy dostali zgłoszenie o starszej osobie z ul. Orlej, która 

pilnie potrzebuje pomocy medycznej, a jest uwięziona w mieszkaniu. 
Po przybyciu na miejsce wyważyli drzwi i udzielili jej pierwszej po-
mocy, a następnie przekazali pogotowiu ratunkowemu.

8 maja na ul. Olszewskiego strażacy usuwali plamę substancji 
ropopochodnej.

10 maja na ul. Hallera strażacy gasili pożar podkładów kolejowych.
13 maja na ul. Drzymały strażacy usuwali plamę substancji ro-

popochodnej.
16 maja strażacy zabezpieczali ,,Sobótkę na Kopcu” przy ul. 

Wyzwolenia. 
25 maja strażacy usuwali ul. Wandy elementy rozbitych samo-

chodów po kolizji.
29 maja strażacy dostali wezwanie z ul. Św. Brata Alberta do 

martwej sarny znajdującej się przy jezdni. (osp)

psy. Największe uznanie wśród 
widzów zdobyły piękne psy ra-
sy nowofundland (inaczej gro-
tołazy) i owczarek niemiecki o 
wdzięcznym imieniu Hektor, 
które nadzwyczaj sprawnie 
ratowały pozorantów z wody. 
Pokazy zorganizował WOPR 
Katowice pod kierownictwem 
Jarosława Zwierzyny – miesz-
kańca Imielina.

Po zakończeniu pokazów 
wszyscy zostali zaproszeni na 
grillowane kiełbaski od Poliw-
czaka z Mysłowic, który jest 
również członkiem Klubu i na 
pyszne świeże pączki od imie-
lińskiego cukiernika Adama 
Stadlera. Pieski też miały swo-
ją chwilę – moc uścisków od 
dzieci i pochwały od dorosłych. 
(da)

ście 2016” będzie osobiste za-
pisanie uczestnika w Referacie 
Edukacji, Zdrowia, Kultury i 
Sportu Urzędu Miasta Imie-
lin (pokój 36) w godzinach 
pracy Urzędu Miasta i zło-
żenie wypełnionej KARTY 
INFORMACYJNEJ DZIE-
CKA 2016 (KID 2016). Karta 
do pobrania na stronie miasta 
Imielin w zakładce „Ważne” 
lub bezpośrednio w Referacie. 
Termin złoszeń upływa 17 
czerwca. (um)

Wakacje w Mieście 2016
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W związku z realizacją 
„Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej (PGN) dla 
Miasta Imielin” na terenie 
miasta przeprowadzone zo-
stanie badanie kwestionariu-
szowe wśród mieszkańców. 
Mają one na celu ustalenie 
zużycia energii w budynkach 
mieszkalnych oraz zebranie 
danych odnośnie planów wy-
miany źródła ciepła. Dane te 
będą wykorzystane wyłącz-
nie do opracowania PGN oraz 
wstępnego rozeznania wśród 

mieszkańców chęci udziału w 
programie wymiany starych 
kotłów węglowych.

Badanie kwestionariuszo-
we przeprowadzone zostanie 
w czerwcu br. przez przedsta-
wicieli firmy ATMOTERM 
S.A. (jest ona wykonawcą 
projektu) na podstawie peł-
nomocnictwa Burmistrza 
Imielina. Dane, o które będą 
pytać ankieterzy, dotyczą: 
lokalizacji budynku/lokalu 
mieszkalnego, ogrzewanej 
powierzchni, systemu ogrze-

Od 1 lipca Biuro Obsłu-
gi Klienta prowadzone przez 
ZOM, który świadczy usługę 
odbioru odpadów komunalnych 
w Imielinie, przeniesione zo-
stanie z ul. Imielińskiej 87 na 
ul. Nowozachety (za nr 22) do 
Punktu Selektywnego Zbie-

Po raz XI 2 i 3 lipca w Imie-
linie przy ulicy Hallera 39 odbę-
dą się Targi Przedsiębiorczości i 
Ekologii. Organizatorzy propo-
nują przedsiębiorcom miejsca 
ekspozycyjne w namiotowej ha-
li wystawienniczej na parkingu 
przy CMC Metale Plus oraz na 
terenie otwartym. 

Dla przedsiębiorstw mających 
siedzibę na terenie powiatu bie-

Marzena Strojny i Krysty-
na Spyra z imielińskiego 

gimnazjum brały udział w po-
siedzeniu XXII Sejmu Dzieci 
i Młodzieży, który obradował 
1 czerwca w sali sejmowej w 
Warszawie.

Co roku delegaci do mło-
dzieżowego sejmu są wyłania-
ni na zasadzie konkursu. Tym 
razem dwuosobowe zespoły 
miały przygotować projekt na 
temat miejsc pamięci w swoim 
regionie. Gimnazjalistki, któ-
re pracowały pod kierunkiem 
Marii Habryki, wybrały ukry-
te w kosztowskim lesie miejsce 
przysięgi powstańców śląskich 
z Imielina, które upamiętnia 
pamiątkowy obelisk (artykuł o 
tym ukazał się w kwietniowym 
wydaniu „Kuriera”). Dzięki te-
mu pojechały na 2 dni do War-
szawy.

Pierwszego dnia (31 maja) 
zwiedzały z przewodnikiem 
miejsca pamięci narodowej 
– były to m.in. Stare Miasto, 
Powązki, grób ks. Popiełuszki. 
W drugim już o godz. 8. były w 
sejmie. Najpierw w sali kolum-
nowej można było podejść do 
stanowisk, na których drobne 

upominki rozdawali przedsta-
wiciele klubów poselskich, po-
rozmawiać z politykami, czy 
zrobić sobie z nimi zdjęcie.

Później rozpoczęły się ob-
rady młodzieżowego sejmu. 
Uczestnicy miejsca na sali zaj-
mowali nie według sympatii 

politycznych, ale według usta-
lonego z góry planu. Posłanki 
z Imielina zasiadły w 6 rzędzie 
po prawej stronie. Obrady roz-
poczęły się od przemówienia 
Anny Zalewskiej, minister 
edukacji, która zwróciła uwa-
gę na to, że w szkole jest za mało 
godzin historii i że trzeba zmie-
nić program tego przedmiotu, 
bo za mało jest lekcji na temat 
historii XX w. Potem zabiera-
li głos rzecznik praw dziecka, 
przewodniczący komisji eduka-
cji, nauki i MŁODZIERZY (taki 
przynajmniej napis wyświetlił 
się na tablicy – co od razu mło-
dzież wychwyciła, robiąc zdję-
cia), przedstawiciel IPN-u, który 
nie dość że czytał z kartki, to do 
tego mówił niewyraźnie. 

Następnie wypowiedziało 
się w dyskusji kilkudziesięciu 
młodych posłów. W przeci-
wieństwie do polityków ich 
wystąpienia były ograniczone 
do 2 minut, a i tak nie wszyscy 
zapisani zdążyli zabrać głos. 
Co prawda dyskusja miała 

być na temat miejsc pamięci, 
ale zbaczała również na inne 
tematy - również polityczne.  - 
Młodzież krytykowała zacho-
wania posłów w sejmie, a sama 
brała z nich przykład i nie za-
chowywała się lepiej: krzycze-
li, buczeli, machali konstytucją 
- zauważają gimnazjalistki. 

Młodzi posłowie zadali też 
wcześniej przygotowane trzy 
pytania do minister edukacji. 
- Ale z odpowiedzi nie byliśmy 
zadowoleni, bo były to odpo-
wiedzi w formie pytań – mówią 
uczennice. - Konkretów nie 
usłyszałyśmy, jedynie zapo-
wiedź, że rok szkolny 2016/17 
będzie rokiem zmian.

Młodzież głosowała również 
nad uchwałą w sprawie miejsc 
pamięci i nad 9 poprawkami do 
niej. Po obradach był obiad w 
stołówce sejmowej i wyjazd do 
domu. Czy sejmowa przygoda 
zachęciła uczennice do bycia 
politykiem. Dziewczęta kręcą 
głową. Ale niczego wykluczyć 
nie można. (zz) 

Z Imielina do sejmu

Gimnazjalistki Marzena Strojny i Krystyna Spyra przed budynkiem 
sejmowym w Warszawie.

Urząd Miasta Imielin infor-
muje, iż od 10 czerwca do 31 
sierpnia w związku z remon-
tem ul. Aptecznej nastąpią 
utrudnienia w ruchu pojazdów. 
Zamknięcie drogi nastąpi w 
odcinkach:

I odcinek - od ul. Brata Al-
berta do ul. Floriana,

II odcinek - od ul. Floriana 
do apteki,

III odcinek - od apteki do ul. 
Imielińskiej.

15 głosów „za” w obecności 
wszystkich 15 radnych – taki był 
wynik głosowania nad uchwałą o 
udzieleniu absolutorium burmi-
strzowi Janowi Chwiędaczowi 
za ubiegły rok. Na majowej sesji 
Rady Miasta po przedstawieniu 
pozytywnych opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej i Komisji 
Rewizyjnej Rady radni nie mieli 
wątpliwości, czy zaakceptować 

działania burmistrza w 2015 r. 
– To, że są pieniądze, nie znaczy 
wcale, że można je lekką ręką 
wydać. Powinny być w następ-
nych latach oszczędnie i celowo, 
z korzyścią dla mieszkańców 
wydatkowane. Tego wymagam 
od siebie i moich współpracow-
ników – skwitował krótko wynik 
głosowania burmistrz J. Chwię-
dacz po głosowaniu.  (zz)

Jednogłośne absolutorium

Targi Przedsiębiorczości
ruńsko-lędzińskiego wynajęcie 
powierzchni ekspozycyjnej w 
hali kosztuje 30 zł/m2 (netto), a na 
terenie otwartym 10 zł/m2 (net-
to). Jeszcze niższe ceny oferowa-
ne są mikrowystawcom. Termin 
zgłoszeń oraz złożenia wpisu do 
Katalogu wystawców (w wersji 
elektronicznej) upływa 22 czerw-
ca. Szczegóły na stronie interna-
towej www.powiatbl.pl (zz) 

rania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). Biuro Obsługi Klien-
ta czynne będzie w godzinach 
pracy PSZOK-u, czyli od ponie-
działku do piątku w godzinach 
900 - 1700   i w soboty 800 - 1300.

Wszelkie informacje dotyczą-
ce systemu gospodarki odpada-

mi komunalnymi (m.in. pracy 
PSZOK-u, harmonogramu wywo-
zu odpadów, sposobu świadczenia 
usług itp.) a także zgłoszenia, 
reklamacje i uwagi mieszkań-
ców miasta dotyczące systemu, 
będą dostępne pod nowym nr. 
telefonu: 882 555 785. (um)

Zmiana adresu i telefonu 

Ankieta na temat energii

Uczestnicy ruchu proszeni 
są o przestrzeganie znaków 
drogowych i stosowanie się do 
poleceń osób kierujących ru-
chem. Przepraszamy za wszel-
kie utrudnienia związane z re-
alizowaną inwestycją. 

Po 20 czerwca powinny roz-
począć się prace moderniza-
cyjne na niewyremontowanym 
dotąd odcinku ul. Podmiej-
skiej. Należy również liczyć się 
z utrudnieniami w ruchu. (um)

Utrudnienia na Aptecznej i Podmiejskiej 

wania (paliwa wykorzysty-
wane do celów grzewczych, 
odnawialne źródła energii) 
oraz planów (rodzaj nowego 
źródła ciepła, odnawialnych 
źródeł energii).

Ankiety zbierane będą do 
1 lipca br. Ankietę wypełnić 
można również on-line na stro-
nie: ankieta_imielin.atmoterm.
pl lub tradycyjnie w wersji pa-
pierowej w siedzibie Urzędu 
Miasta Imielin przy ul. Imie-
lińskiej 81, pokój nr 15.

W przypadku pytań prosi-
my kontaktować się z wyko-
nawcą PGN czyli firmą AT-
MOTERM S.A. pod numerem 
telefonu: 77 44 11 577 bądź 
poprzez e-mail: pgnimielin@
atmoterm.pl (um)
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Najlepsi z Imielina 

Po raz drugi Miejskie Cen-
trum Kultury w Imielinie 

zorganizowało na parkingu z 
tyłu Domu Kultury Sokolnia 
mały piknik rodzinny z okazji 
Dnia Dziecka. 

Impreza, która odbyła się 4 
czerwca, rozpoczęła się finisa-
żem prac dziecięcych, będących 
pokłosiem rocznych zajęć kół-
ka plastycznego prowadzonego 
przez Urszulę Figiel-Szczepkę. 
Wystawa była na początku ma-
ja udostępniona publiczności i 
składała się z 38 prac. Ze wzglę-
du na brak miejsca ograniczono 
ilość wystawionych prac, a wiele 
pięknych dzieł czeka w tekach 
swoich twórców na prezentację. 
Na wystawie pokazali prace: 
Malwinka Pioskowik, Anna Mi-

chalkiewicz, Ola Tokarz, Lenka 
Łukaszczyk, Paulina Staniew-
ska, Hanna Rabczak, Jagoda 
Gnyp, Zuzanna Wójcicki, Hanna 
Kocur, Jakub Kosmala, Daniel 
Sztukowski, Amelia Bajer, Oli-
wia Surma, Jagna Zwierzyna, 
Julia Mańdok, Julianna Hericht, 
Zosia i Małgosia Pielorz, Jaś 
Kłyk, Michalina Kłyk, Paulina 
Paluch, Daria Kubica, Justyna 
Palka, Alicja Sułkowska i Nata-
lia Sułkowska.

Reprezentują oni różne tech-
niki. Znajdziemy tu rysunek 
kredkami, akwarelę, malarstwo 
temperą na papierze i płótnie, 
oraz pastele i collage. Te ostatnie 
to prace zbiorowe polegające na 
ilustracji znanych bajek. Wcześ-
niej namalowane i wycięte z 

Hasłem tegorocznego far-
skiego festynu w Imielinie 

przy parafii Matki Bożej Szka-
plerznej było „Postaw na rodzi-
nę”.

Imprezę rozpoczęły zabawy 
dla najmłodszych, czyli mia-
steczko zabawy, gry, konkursy 
prowadzone przez młodzież 
z parafii, malowanie twarzy i 
wiele innych ciekawostek.

Na scenie zaprezentował 
się zespół Faradajs, a gościem 
specjalnym wieczoru był Jacek 
Kierok z zespołem, który bawił 
licznie zebraną publiczność nie 
tylko śpiewem, ale też znako-
mitym humorem.

W trakcie zabawy  rozprowa-
dzano 2100 cegiełek w zamian 
za nagrody. - Wszystkie roze-
szły się jak przysłowiowe „cie-
płe bułeczki”. Niektórzy wspo-
mogli dzieci zakupując ich 
nawet po kilkanaście - powie-
działa nam Bibianna Lamik, 

atrakcyjne - m.in. przelot samo-
lotem, obiad i trzydniowa wy-
cieczka z proboszczem, bogaty 
walizkowy komplet sztućców, 
dmuchane baseny, plecaki i ak-
cesoria szkolne, nauka języka 
obcego, a nawet kupon na porady 
prawne. Proboszcz podziękował 
wszystkim za przybycie, a szcze-
gólnie za cegiełki, które pomogą 
dzieciom wyjechać na wycieczki 
latem. - Na was zawsze można li-
czyć – powiedział. Podziękował 
też sponsorom oraz młodzieży 
z KSM-u, która co roku bardzo 
aktywnie włącza się w pomoc. 
Organizatorami festynu jest od 
początku Akcja Katolicka i Ka-
tolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży, a wspomagają tę inicjaty-
wę Domowy Kościół i seniorzy z 
parafii oraz miasto. (da) 

Biblioteka w Imielinie po raz 
kolejny włączyła się w obchody 
XV Ogólnopolskiego Tygodnia 
Czytania Dzieciom, którego mot-
tem przewodnim w tym roku jest 
hasło „ Czytanie uskrzydla”.

W związku z tym uczniowie 
imielińskiej podstawówki  wzięli 
udział w spotkaniu z Gabrielą Ko-
tas, mysłowicką poetką, autorką 
książki „Gabrysia dzieciom”. Pa-
ni Gabriela opowiadała o swojej 
pasji, jaką jest pisanie wierszy dla 

Ogrody pełne muzyki 

jedna z organizatorek. Festyn 
jest imprezą charytatywną, a 
dochód z niej przeznaczony jest 
organizację półkolonii dla dzie-
ci z mniej zamożnych rodzin. 
Ponadto były rozprowadzane 
domowe ciasta, kawa, słody-
cze, lody i jak co roku „farski 

wuszt”. Była też  grochówka, a 
także pajdy chleba „z tustym” 
czyli ze smalcem i ogórkiem. 

Festyn na parafialnym ogro-
dzie zakończono odśpiewaniem 
„Barki” a potem Apelem Jas-
nogórskim prowadzonym przez 
proboszcza ks. Eugeniusza Mu-

rę. Uczestnicy festynu czekali na 
kulminacyjny moment, którym 
było losowanie nagród. W tym 
roku okazały się nadzwyczaj 

kartonika postaci grały swoją 
rolę jak w teatrzyku lalkowym: 
1 postać – 1 twórca. Znajdziemy 
tu bajkę o Jasiu i Małgosi, Smoku 
Wawelskim, a także Czerwonym 
Kapturku. Tematem wielu prac 
są kochane przez dzieci zwierzę-
ta: koty, koniki, ptaki i inne. Czę-
sto pojawiają się kwiaty, a także 
pejzaże. Najbardziej zadziwia-
jące są przykłady architektury 
– miasto nocą czy monumental-
ny kościół. Humoru wystawie 
dodają uśmiechnięte buzie nary-
sowanych kredkami portretów.  

W malarstwie dziecięcym 
istotny jest nie tylko efekt 
końcowy, ale dobra zabawa 
podczas procesu tworzenia. W 
przypadku tej wystawy efekt 
jest również imponujący.

Tego dnia dzieci zobaczyły 
również przedstawienie pt. „Nie-
zwykłe przygody małpki Fiki 
– Miki i murzynka Goga-Goga”. 
Po nim aktorzy zaprosili milu-
sińskich do wspólnej zabawy. 
Były m.in. zawody w workach, 
chodzenie na szczudłach, wspól-
ne śpiewanie.  Ponadto najmłodsi 
mogli dać upust swej żywotności 
skacząc na różnego rodzaju dmu-
chańcach. Największą atrakcją 
okazała się wata cukrowa, po 
którą stale stała niemała kolejka. 
Organizatorzy dziękują wszyst-
kim dzieciom za wspaniałą za-
bawę i zapraszają za rok. (mck)

Dzień Dziecka i finisaż
najmłodszych, bardzo wdzięcz-
nych czytelników. Jak przystało 
na charakter imprezy, nie mogło 
obyć się bez głośnego czytania.

Drugim przedsięwzięciem 
był spektakl promujący czytel-
nictwo „Księga pełna czarów”,  
pokazujący że zdolności pisania 
i czytania na pewno ułatwiają 
wszystkim życie. Organizatorzy 
mają nadzieję, że drugoklasiści 
po spotkaniach wyszli przekona-
ni, że „czytanie uskrzydla”. (bm)

Tydzień czytania



5

Ku
ri

er
   

  c
ze

rw
ie

c 
20

16



6

Ku
ri

er
   

 c
ze

rw
ie

c 
20

16

Nowy sposób: oszustwa „na policjanta” 

Takim hasłem kierował się 
Łukasz Nocoń - kleryk 

Wyższego Śląskiego Semina-
rium Duchownego w Katowi-
cach. Te krople długo drążyły 
młodego człowieka, ale w koń-
cu dostały się do serca, by na 
dobre rozbudzić w nim powoła-
nie do kapłaństwa.

Ł. Nocoń 21 maja przyjął 
wraz z piętnastoma innymi 
klerykami święcenia kapłań-
skie z rąk arcybiskupa Wikto-
ra Skworca. Swoją prymicyjną 
mszę odprawił w niedzielę 22 
maja w imielińskiej parafii pw. 
Matki Boskiej Szkaplerznej.

W progi kościoła po zało-
żeniu przy misyjnym krzyżu 
szat liturgicznych oraz błogo-
sławieństwie rodziców wpro-
wadzili go kapłani na czele z 
proboszczem ks. Eugeniuszem 
Murą, najbliższa rodzina oraz 
mieszkańcy Imielina, dzieci w 
białych strojach, poczty sztan-
darowe - parafialne i miasta.

Ks. Łukasz urodził się 30 
października 1986 roku w Ka-
towicach. Jest synem Leona i 
Krystyny, ma jeszcze dwóch 

braci - Tomasza i Mateusza. 
Zanim wybrał drogę kapłańską, 
przez lata udzielał się w para-
fii, był ministrantem, działał 
w Katolickim Stowarzyszeniu 
Młodzieży, pomagał przy para-
fialnych festynach, chodził na 
pielgrzymki, aż zaowocowało 
w nim powołanie, które zreali-
zował, wybierając seminarium 
duchowne.

Za swoje hasło, które umieś-
cił na prymicyjnych obrazkach, 
wybrał słowa: „Idź z tą siłą, ja-
ką posiadasz…” Jest to cytat 
zaczerpnięty z powołania Ge-
deona w Księdze Sędziów. 

- Przez długie lata służyłem 
do mszy św. jako ministrant, 
stąd moje zamiłowanie do 
piękna liturgii. Duży wpływ na 
moją formację duchową mia-

Do Tawerny nad Zalewem 
Imielińskim przyjechali nie 
tylko z Imielina i Chełmu Śl., 
ale i z Lędzin, Goławca, Ty-
chów, Bielska-Białej, a nawet 
Niemiec i Irlandii. W rodzin-
nym spotkaniu wzięło udział 
ponad pięćdziesiąt osób. Bawili 
się i wspominali. Było to dru-
gie takie spotkanie po pięciu la-
tach. - W tym czasie na szczęś-
cie nikogo z nas nie ubyło, a za 
to przybyło dziesięciu nowych 
członków rodu – powiedziała 
Genowefa Wieczorek, jedna z 
organizatorek spotkania. Było 
ono bardzo udane, bawiliśmy 
się do późnych godzin wie-
czornych, pogoda dopisała, a 
miejsce, które wybraliśmy na 
imprezę, było urocze: woda, 
spokój, cisza. Dzieci miały się 
gdzie bawić, a dorośli mogli 
wyjść na zewnątrz. Chcemy, 
jak się uda, znowu kiedyś spot-
kać się, może nas więcej się 
zbierze – dodała. 

W spotkaniu wzięli udział 
potomkowie Romana i Weroni-
ki, Walentego i Agnieszki oraz 
Rufina i Genowefy. Protopla-
stami rodu byli Jan i Gertruda 
Wieczorek urodzeni w 1900 i 
1902 roku. Historię rodzinną 

opracował w formie specjalne-
go albumu Henryk Wieczorek. 
Sięga ona 1775 roku.

Najstarszy zapis o rodzie 
Wieczorków znajduje się w 
księgach kościelnych Archi-
wum Archidiecezjalnego w 
Katowicach. Dotyczy ślubu, 
który 4 lutego 1801 r. został 
zawarty w Chełmie Śl. pomię-

dzy Clemensem Wieczorkiem 
a Marianną Chmielarszczonką. 
Clemens urodził się w 1775 r., 
a Marianna w 1778 r. Oboje 
zmarli w dość młodym wieku 
- on, gdy miał 53 lata, a ona 54. 
Pochowani zostali na cmenta-
rzu w Chełmie Śl.

Mieli syna, który urodził się w 
1809 r. o imieniu Johannes Can-

Krople Bożego wołania

ło Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży, z którym byłem 
związany od 2002 roku – po-
wiedział nam kapłan.

Łukasz Nocoń nie podjął decy-
zji o kapłaństwie z dnia na dzień, 
dojrzewała w nim kilka lat. Już w 
czasie studiów prawniczych ro-
począł pracę w kancelarii radcy 
prawnego, a potem nagle zasko-
czył rodzinę decyzją, że pójdzie 

do seminarium! 
Jako kapłan ma nie tylko 

swoich ulubionych świętych, 
np. św. Jakuba, ale też ulubione 
lektury i filmy. Są to „Władca  
Pierścieni” czy „Opowieści z 
Narni”. Lubi też kryminały, a 
Agatha Christie to jego zda-
niem ich najlepsza autorka.

Ze służby przy ołtarzu wzięły 
się jego pierwsze myśli o kapłań-
stwie. Jednak w późniejszych 
latach gdzieś odeszły. - Liceum, 
studia, praca w trakcie studiów, 
znajomi – to wszystko powodo-
wało, że myśli o kapłaństwie być 
może gdzieś i krążyły po mojej 
głowie, jednak nie przebijały się 
jakoś mocno - wspomina.

Krople Bożego powoła-
nia dały u niego o sobie znać 
podczas wyjścia na Camino 
de Santiago. Był to zwrotny 
moment w jego życiu, gdyż w 
czasie pieszej wędrówki w jego 
sercu zaczęła kiełkować myśl o 
kapłaństwie.

Życzymy ks. Łukaszowi, 
którego upodobał sobie Bóg, by 
zawsze był mu oddany i z pra-
wości nie zbaczał dróg. (da)

Spotkanie Wieczorków
tinum Wieczorek. On również 
miał syna Antona (Antoniego), 
a ten z kolei miał czworo dzieci. 
Obecny ród wywodzi się od Jana 
i Gertrudy Wieczorków, którzy 
ślub brali w 1922 roku i mieli 
czworo dzieci: Romana, Walen-
tego, Martę i Rufina. - Gdyby 
zebrali się wszyscy – mówi pani 
Genowefa – to byłoby nas nawet 

ponad sto, jednak nie zawsze 
wszyscy mogą przyjechać. 

Obecnie najstarszym z rodu 
jest Walenty Wieczorek, który 
w lutym tego roku skończył 90 
lat (pisaliśmy o nim w jednym 
z poprzednich wydań Kuriera), 
a najmłodsza z Wieczorków to 
3-miesięczna Hania, wnuczka 
Genowefy i Rufina. (da)
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SOKOLNIA

95. urodziny pani Marty

OD BIOŁEGO COŚ DOBREGO

Emilia Jochemczyk skoń-
czyła 90 lat. Z okazji uro-

dzin solenizantkę odwiedził 
burmistrz Jan Chwiędacz i rad-
ny Józef Pacwa, by złożyć ży-
czenia i przekazać urodzinowy 
prezent.

Solenizantka urodziła się 
23 maja 1926 roku w Imieli-
nie, w domu w którym do dziś 
mieszka. Nie pracowała zawo-
dowo, zajmowała się domem 
i gospodarstwem, którego z 
mężem mieli 6 morgów pola, 
hodowali zwierzęta gospodar-
skie, trochę ogrodu, więc pra-
cy przy domu było sporo. Mąż 
Piotr pracował jako kierowca 
w służbie zdrowia PKP w Ka-
towicach.  

Wychowali dwoje dzieci 
– syna Józefa i córkę Justynę, 
doczekali się czwórki wnucząt 
i sześciorga prawnucząt.

Pani Emilia w młodości 
uczyła się krawiectwa, głów-
nie specjalizowała się w szyciu 
i przeszywaniu męskich cza-
pek, ta umiejętność przydała 
się w domu, gdy „obszywała” 
dzieci i najbliższą rodzinę. Lu-
biła też w wolnych chwilach 
haftować i szydełkować. Tro-
chę tych jej prac jeszcze moż-
na zobaczyć w domu, trochę 

jest u obdarowanej rodziny.
Kiedyś pani Emilia należała 

do imielińskiego Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Kobiety wy-
stępowały w pięknych śląskich 
strojach na różnych uroczy-
stościach. Była też członkinią 
Koła Emerytów, ale tylko do 
80 roku życia. Potem z powo-
du zdrowia nie chodziła już na 
spotkania. 

Teraz dostojna 90 latka 
spędza spokojnie jesień ży-
cia. Pomaga jej córka Justy-
na, z którą mieszka. Ma bar-
dzo dobrą opiekę z jej strony 
i cieszy się każdym kolejnym 
dniem. (da)

2 lipca (sobota) 
godz. 16.00 – Zespół „Great Line”
Grupa powstała w 2010 przy MDK Kalety w powiecie tarnogórskim. Jej członkowie są amatorami, któ-

rych połączyła wspólna pasja wykonywania muzyki z gatunku pop-rock. W krótkim czasie zostali zaak-
ceptowani przez publiczność, toteż z powodzeniem występują w rodzinnej miejscowości, a także w Tar-
nowskich Górach, Koszęcinie i okolicznych miastach. Skład zespołu zmieniał się wielokrotnie. Ostatnio 
w różnych konfiguracjach grają: Dawid Nagiet – wokal, gitara, Tomasz Breguła – perkusja, Kamil Kubica 
– gitara basowa, Piotr Nowakowski – gitara solowa, Eliasz Nowakowski – gitara basowa, wokal, Adrian 
Ślęzok – instrumenty klawiszowe, wokal. Sporadycznie pojawiają się również takie instrumenty jak trąbka 
(Kamil Kulej) oraz saksofon i akordeon (Przemysław Ozga)

19.30 – Daria Zawiałow
Młoda wokalistka (ur. 1992 w Koszalinie), która przygodę z muzyką zaczęła w wieku 7 lat w programie 

„Od przedszkola do Opola”. Później została laureatką kilku ogólnopolskich konkursów piosenkarskich, 
była przez pewien czas chórzystką Maryli Rodowicz, wygrała finał telewizyjnej „Szansy na sukces”, a na 
ostatnim 53 Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w piątkowym koncercie debiutów otrzymała 
tzw. Karolinkę, czyli Karolinę Opolską – nagrodę im. Anny Jantar.

20.30 – Gwiazda wieczoru: Grzegorz Hyży
Karierę muzyczną rozpoczął w 2010 roku. W 2013 roku wziął wraz z żoną udział w przesłuchaniach do 

trzeciej edycji programu X Factor. Małżeństwo wystąpiło indywidualnie przed jurorami i oboje przeszli do 
kolejnego etapu. Para dotarła do półfinału konkursu, z którego do finału zakwalifikował się tylko Grzegorz. 
Ostatecznie wokalista zajął drugie miejsce, przegrywając jedynie z nikomu dzisiaj nieznaną Klaudią Ga-
wor. W kwietniu 2014 roku ukazał się debiutancki singel Hyżego „Na chwilę”. 

22.15 – dyskoteka, którą tradycyjnie poprowadzi jeden z najbardziej wziętych ostatnio disk jockey’ów  
DJ Lexico, czyli znany wszystkim „imielok” Darek Jochemczyk.

3 lipca (niedziela)
15.00 – Najpierw wystąpią najmłodsi adepci gimnastyki artystycznej, ćwiczący pod okiem Agnieszki 

Chmielewskiej w UKS„Energia”. Zobaczymy popisy solowe oraz układy zespołowe.
Ok. godz. 15.30 na scenie pojawi się zespół pop-rockowy, który od niedawna ćwiczy w DK Sokolnia. 

Grupa nazywa się „The Origins” i gra w składzie: Arkadiusz Stolecki – gitara, Tomasz Jasiukajć – gitara, 
Andrzej Adamczyk – gitara basowa i Marcin Bubel – perkusja. 

16.00 – „Siostry Wajs & Stonoga”. Jest to dynamiczne, przebojowe show dla dzieci w wykonaniu dwóch 
szalonych Sióstr Wajs i zespołu tanecznego Stonoga. Agnieszka i Patrycja zaśpiewają autorskie piosenki 
skomponowane specjalnie z myślą o najmłodszych. Gwarantują godzinę dobrej zabawy, wesołych piose-
nek, tańca z zakręconą stonogą i interaktywnej rozrywki. 

17.00 – koncert Imielińskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Andrzeja Króla. Tym razem orkiestra przed-
stawi specjalnie przygotowany program z udziałem solistów. 

18.30 – Kabaret pod Wyrwigroszem
Ten krakowski kabaret powstał w 1994 roku i przez kilka lat występował w Piwnicy pod Wyrwigroszem 

(stąd nazwa). Był wielokrotnie zapraszany do benefisów w Teatrze STU, brał udział w telewizyjnych kaba-
retonach w Mrągowie, Koszalinie, kabaretonie w Opolu. 

Kabaret pod Wyrwigroszem daje ponad 200 spektakli w roku, ma własne nowoczesne studio, w którym 
nagrywa teledyski dostępne na YouTube. W Imielinie wystąpi w składzie: Beata Rybarska, Łukasz Rybar-
ski, Maurycy Polaski, Andrzej Kozłowski i Tomasz Olbratowski.

20.00 – Gwiazda wieczoru: Brathanki 
Zespół powstał z inicjatywy akordeonisty Janusza Musa pod koniec roku 1998, jako grupa folkowo-ro-

ckowa. W 2000 roku Brathanki rozpoczęły profesjonalną działalność koncertową. Pierwsza płyta zespołu  
„Ano!” rozeszła się w nakładzie ponad 300 tysięcy egzemplarzy i zyskała status multi-platyny. Podobnie 
było z drugim albumem „Patataj”, co zaowocowało m.in.  nagrodą polskiego przemysłu fonograficznego 
„Fryderyk 2001” w kategorii Album Roku - muzyka ethno/folk. W kolejnych latach, pomimo licznych 
zmian personalnych, zespół intensywnie koncertuje i wydaje kolejne płyty dla najbardziej renomowanych 
wytwórni. Oprócz własnych kompozycji wykonuje i nagrywa m.in. kolędy i piosenki Skaldów. Styl Brat-
hanków można by w skrócie określić jako wybuchowe połączenie muzyki rockowej z elementami folkloru 
różnych, nie tylko polskich grup etnicznych. Dowodzi tego fakt, że zespół spotkał się z gorącym przyjęciem 
także w takich krajach jak: USA, Kanada, Hiszpania, Czechy, Belgia, Węgry, Niemcy, Liban czy Szwecja. 

Dni Imielina 2-3 lipca90 urodziny pani Emilii

Tegoroczne Dni Imielina zostały połączone z XI Powiatowymi Targami Przedsiębiorczości i Eko-
logii. Stoiska targowe będą rozmieszczone na parkingu CMC Metale obok boiska przy ul. Hallera 
37a. Ekspozycje targowe będą czynne w sobotę  od godz. 1100 do 1900, w niedzielę od 1100 do 1700.

19 czerwca (niedziela) godz. 18.00 – Ireneusz Krosny „Mowa ciała”
 Zakończenie sezonu artystycznego w MCK
„Mowa ciała” to zdecydowanie najbardziej oryginalna premiera w dorobku Krosnego. Po raz pierw-
szy program składa się z dwóch zupełnie odmiennych części. Oprócz jak zwykle gwarantowanej 
zabawy będziemy mieli również okazję poznać tajniki warsztatu mima. (mck)

Zapraszam jako żywo do 
lasu bądź ogrodu na spa-

cer. Teraz właśnie możemy 
tam znaleźć kwiaty czarnego 
bzu. Pięknie pachną, a przy 
okazji jakie są smaczne w cie-
ście naleśnikowym smażone 
i podawane wraz z konfitura-
mi.

Składniki: 
• 2 szklanki mleka,
• 1 szklanka wody gazowanej,
• 2 jajka,
• 2 szklanki mąki pszennej 
(typ 650) – z czubkiem,
• 1/2 łyżeczki soli,
• 1/4 szklanki oleju,
• 10 całych kwiatów czarnego 
bzu.

Przygotowanie:
Przy przygotowywaniu 

ciasta na naleśniki wielkiej 
filozofii nie ma – najpierw 
umieszczasz w wysokim i 
pojemnym naczyniu wszyst-
kie płyny, wbijasz jaja, wsy-
pujesz sól. Potem trzepaczką 

albo blenderem rozbełtujesz 
całość.

Następnie dodajesz mąkę 
i mieszasz aż do momentu 
utworzenia gładkiego, rzad-
kiego ciasta (bez grudek!) I 
zapominasz o nim przynaj-
mniej na pół godziny – mąka 
spokojnie sobie nasiąka i masa 
nieznacznie się zagęszcza.

Następnie delikatnie myje-
my całe kwiaty bzu pod zimną 
wodą. Odstawiamy je na ręcz-
nik papierowy do wyschnię-
cia. Na patelni rozgrzewamy 
większą ilość tłuszczu. Chwy-
tając za ogonek moczymy 
kwiat w cieście i przekładamy 
go na patelnię (lekko go roz-
kładając).

Smażymy je do zarumie-
nienia ciasta naleśnikowego. 
Wyciągamy na ręcznik papie-
rowy. Podajemy z cukrem pu-
drem i konfiturami. 

NIEBO W GĘBIE.
Pozdrawiam 

i życzę smacznego 
KUBA

Naleśniki z kwiatami czarnego bzu
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 Witamy we wspólnocie  

Dawid Tadeusz Osoba urodzony 30 grudnia
Syn Tadeusza i Kariny
Chrzestni: Mirosław Spyra i Celina Garbacz

Dzieci ochrzczone 14 maja
w imielińskim kościele

Ponad 150 małych wędkarzy łowiło 
ryby w zawodach wędkarskich zorga-

nizowanych z okazji Dnia Dziecka na Mi-
chaliku. Łowili w dwóch turach: młodsi w 
wieku 4 – 8 lat i starsi: od 9 do 14 lat.

Odbyły się nie tylko zawody wędkar-
skie, ale również wielki piknik przy ul. 
Hallera, gdzie przygotowano moc atrak-
cji: dmuchańce, klaun z balonikami, na-
poje, słodycze, lody. W organizację tego 
święta włączył się również Urząd Miasta, 
który dla każdego uczestnika przygotował 
paczki ze słodyczami. Pogoda wyjątkowo 
dopisała, wiec dzieci mogły bawić się do 

Tomaszem Lamikiem, przewodniczącym 
Rady Miasta (w II turze).

- Przygotowujemy Dzień Dziecka z wiel-
kim zaangażowaniem wszystkich – mówi 
prezes wędkarzy Jan Jurecki, który ma 
pełne ręce roboty. - Musimy przygotować 
miejsce nad wodą, zapewnić bezpieczeń-
stwo dzieciom, przygotować nagrody, pre-
zenty, paczki i zorganizować cały dzień z 
wieloma atrakcjami. Do tego musi być sztab 
ludzi, ale co roku są i chętnie pomagają. Na 
Michaliku wędkują nie tylko dzieci węd-
karzy, ale  również podopieczni świetlicy 
środowiskowej i niepełnosprawni. (da)

Dwa majowe dni trwały w Sokolni 
szachowe Mistrzostwa Województwa 
Śląskiego Juniorów. Na starcie stanęły 
24 drużyny - prawie 150 zawodników. 
Imielin wystawił dwie drużyny z klubu 
„Diagonalia”. Choć nie udało im się za-
jąć czołowych miejsc, ważna była jed-
nak rywalizacja i nabieranie doświad-
czenia w masowych spotkaniach przy 
szachownicy. 

W drużynie młodszych zagrali: Pa-
weł Komandera, Sebastian Bialucha, 
Szymon Ficek, Maksymilian Klisz, 
Dominika Górecka, Maja Palka. W 
drużynie starszych: Sebastian Smoleń, 
Przemek Myszor, Wojtek Maślanka, 
Piotr Banaczek, Aleksander Gibas, Łu-
kasz Rapacz, Weronika Górniak, Alicja 
Proksa i Alicja Rodzyn. (da) 

Rok temu jeszcze ich nie było jako 
drużyny, jesienią 2015 roku zaczęły 

treningi. W tym roku w marcu wystarto-
wały w rozgrywkach w najniższej, IV li-
dze kobiet, a już w końcu maja zajęły w 
niej drugie miejsce i zdobyły awans do 
III ligi! Mowa o drużynie siatkarskiej 
kobiet MKS Imielin. 

Anna Garus prowadziła najpierw w 
imielińskiej hali szkółkę siatkarska dla 
dzieci. – Najpierw byłyśmy tylko czte-
ry, ale już wtedy zrodził się pomysł, 
żeby stworzyć seniorską drużynę piłki 
siatkowej kobiet – wspomina A. Garus, 
trener i kapitan drużyny. Chętnych do 
gry przybywało i jesienią ubiegłego ro-
ku rozpoczęły regularne treningi. Do-
cierając się grały w amatorskiej lidze w 
Mysłowicach. 

W październiku powstał MKS Imie-
lin, by mogły brać udział w rozgrywkach 
ligowych. Wystartowały w marcu tego 
roku, zgłaszając do rozgrywek 12 zawod-
niczek. Są to osoby głównie z powiatu w 
wieku od 17 do 32 lat. Jedne miały już za 
sobą doświadczenie ligowe, inne po raz 
pierwszy startowały w tego typu zawo-
dach. MKS Imielin grał z zespołami z 
Żywca, Jastrzębia, Żor czy Pszczyny. W 
16 meczach zdobył 36 punktów, wygrał 
41 setów, przegrywając zaledwie 18.    

A. Garus siatkówką zajmuje się od 
16 lat. Była zawodniczką drużyn w 
Piekarach Śl., Czeladzi, Mysłowicach 
i Radzionkowie. Ukończyła studia na 
AWF-ie oraz kurs trenera piłki siat-
kowej. O siatkówce mówi z pasją - że 
jest to sport najbardziej zespołowy ze 
wszystkich zespołowych rozgrywek, 
bo inaczej niż w piłce nożnej, żadnej 
akcji nie można przeprowadzić same-
mu. Zajmuje się zawodowo szkoleniem 
dzieci i młodzieży, jeździ na obozy 
sportowe. – Siatkówka i klub wymaga-
ją, by poświęcać im dużo czasu - do-
daje. 

Zwraca uwagę, że w Imielinie dzięki 
otwarciu nowej hali powstały bardzo 
dobre warunki do szkolenia dzieci, ale 
i rozwoju sportu klubowego. Martwi 
się tylko o pieniądze na start w III li-
dze. – Nie spodziewałam się awansu, w 
związku z tym, liczyliśmy, że pieniądze 
na nowy sezon będą potrzebne dopie-
ro w przyszłym roku kalendarzowym, 
tymczasem III liga rusza już jesienią 
tego roku. (zz)

Awansowały do III ligi

Livia Demarczyk urodzona 3 sierpnia 
córka Patrycji i Łukasza
chrzestni: Andrzej Zalewski i Ewelina Molska

Aleksander Mikołaj Sztanderski urodzony 7 stycznia 
syn Patrycji i Grzegorza
chrzestni: Łukasz Małek i Klaudia Nawrocka 

Nina Waligóra urodzona 29 września 
córka Agaty i Norberta
chrzestni: Igor Waligóra i Ilona Gonera

Stoją od lewej: Nicoletta Omycka, Sylwia Warczak, Monika Strzelecka, Agnieszka 
Plewniok, Anna Garus, Izabela Kruczek, Marta Losoń, Kamila Jarnot; na dole (od 
lewej): Karolina Spyra, Magdalena Janota, Klaudia Pioskowik.

Nie tylko wędkowanie

Młodzi szachiści 

woli i korzystać z wszelkich atrakcji.
W grupie młodszej puchary zdobyli 

– wśród dziewczynek: Roksana Felkel, Sa-
manta Chomiuk, Julia Smołka, Aleksandra 
Nowińska i Karolina Kuc. W gronie chłop-
ców: Michał Polak, Filip Gliwa, Sebastian 
Rausz, Paweł Twaróg i Daniel Gajdemski.

W grupie starszej: Julia Garleja, Marty-
na Buchwald, Maja Truty, Julia Hermyt i 
Amelia Skutela oraz Oliwier Janus, Paweł 
Nowak, Maksymilian Zemlik, Mikołaj 
Rzepka i Bartek Żogała. Nagrody wręczał 
prezes koła Jan Jurecki wraz z burmi-
strzem Janem Chwiędaczem (w I turze) i 
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