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Imielińskie Dni i Targi 

W crossie najlepszym zawodnikiem z Imielina był Czesław Jodłowiec (01:32:18) - klęczy pierwszy z prawej. Poza nim udział w biegu z 
Imielina wzięli: Jacek Cupiał, Robert Haponiuk, Artur Kmiecik, Tomasz Dylka, Hubert Kroczek, Mariusz Knopik, Marcin Jeruzol, Paweł 
Ficek, Robert Kubica, Wojciech Sorek, Karol Wieczorek, Aleksandra Jagła, Andrzej Hadryan, Marian Szymski, Daniel Niemczok, Arkadiusz 
Stolecki, Monika Szymaszek, Rafał Kurkowski, Rafał Olejnik, Przemek Szeja, Michał Górecki, Iwona Nawrocka, Remigiusz Bednorz, Alek-
sandra Pytel, Teresa Manthey-Boba, Monika Jochymczyk, Damian Miszczak, Anna Miszczak.
Ciastkarnia Piekarnia „STADLER” z Imielina ufundowała dla pierwszej zawodniczki i pierwszego zawodnika z Imielina na mecie biegu 
nagrody specjalne – tort, który jest do odbioru w ciastkarni Adama Stadlera.

Po raz pierwszy Dni Imielina 
zostały połączone z powia-

towymi Targami Przedsiębior-
czości i Ekologii (do tej pory 
te dwie imprezy odbywały się 
różnych terminach). Po raz ko-
lejny natomiast z crossem eko-
logicznym. Dwudniowe święto 
miasta zgromadziło jak zwy-
kle tłumy mieszkańców i przy-
jezdnych. Dopisała pogoda – w 
pierwszym dniu aż za bardzo, 
bo było i upalnie, i tak burzowo, 
że trzeba było skrócić ostatni z 
koncertów i odwołać dyskote-
kę. W drugim było już znacznie 
przyjemniej i wszystko odbyło 
się bez zakłóceń.

Coś dla każdego 
Zaspokojenie potrzeb w 

dziedzinie rekreacji i kultu-
ry oraz budowanie wspólnoty 
ludzi, których łączy nie tylko 
miejsce zamieszkania – tak To-
masz Lamik, przewodniczący 
Rady Miasta przedstawił cele 
Dni Imielina, otwierając im-
prezę. - Program przygotowany 
został w ten sposób, aby każdy 
mógł wybrać coś dla siebie – od 
najmłodszych do seniorów. Bu-
dujemy obraz gminy otwartej 
i życzliwej – również dla osób 
z zewnątrz, miasta równych 
szans i możliwości – dodał. 

Tak jak przed laty pierwszy 
dzień miał bardziej sportowe 
oblicze. A na wieczór zaplano-
wano występy Darii Zawiłow 
oraz Grzegorza Hyżego. Na 
dwa dni na stadionie rozloko-
wały się ku uciesze najmłod-
szych bajkowe dmuchańce, 
były plastikowe kule do space-
rów po wodzie i wiele innych 
atrakcji. 

W drugim dniu najpierw na 
scenie zaprezentowali się mło-
dzi i bardzo sprawni z UKS 
Energia. Po nich wystąpił ze-
spół The Origins, a do zabawy 
zachęcały najmłodszych Sio-
stry Wajs i Stonoga. Światowe 
standardy grała Imielińska Or-

kiestra Dęta. Zanim na scenie 
pojawił się krakowski „Kabaret 
pod Wyrwigroszem” nagrodze-
ni zostali uczestnicy konkursów 
i zawodów zorganizowanych z 
okazji Dni Imielina. Nagrody 
wręczali: Tomasz Lamik, prze-
wodniczący Rady Miasta, wi-
ceburmistrz Krzysztof Szluzy, 
dyrektor MCK Jadwiga Mikun-
da oraz sponsorzy. Po popisach 
artystów z Karkowa liczna pub-
liczność bawiła się przy piosen-
kach Brathanków. 

Biegi w upale 
Dużą popularnością cieszy-

ły się sobotnie biegi dzieci 
i młodzieży, w których mi-
mo skwaru wystąpiło prawie 
czterystu biegaczy (od przed-
szkolaków do gimnazjali-
stów), którzy rywalizowali na 
dystansach od 100 metrów do 
2 kilometrów.  

Jedną z zapalonych sports-
menek była Karina Kaiser, 
która wygrała bieg w swojej 
kategorii wiekowej na 800 m 

(przed rokiem była pierwsza na 
400 m!). Spotkaliśmy ją wraz z 
młodszym bratem – przedszko-
lakiem Alanem, który również 
stanął na podium, ale po biegu 
na 150 m oraz z tatą Tomaszem. 
Wyniki Kariny nie są przypad-
kiem, gdyż trenuje biegi (pod 
okiem taty) już od 4 lat. - 2-3 
razy w tygodniu, jak czas po-

zwala, biegamy po około 4-5 
kilometrów – opowiada pan 
Tomasz. - Ostatnio w Krakowie 
Karina wzięła udział w mini-
maratonie na dystansie 4,2 km. 
Jeśli gdzieś są organizowane 
biegi rodzinne, to startujemy 
z żoną i dziećmi. Nawet mały 
Alan potrafi przebiec 1,5 km 
– dodaje. 

Ostatni rekord życiowy 
Kariny to 1 km pokonany w 
czasie 4 minuty i 2 sekundy. 
- Lubię biegać. Bieganie to 
moje drugie życie – przyzna-
je uczennica (od września VI 
klasy). - Daje mi poczucie te-
go, że potrafię, że jestem wy-
sportowana. 

Laureaci „Złotego Liścia” - za ekspozycję targową: Sklep Marko Ewa Latusek (Lędziny), wyróżnienia: 
Steinberg Sp. z o.o. (Trzebinia), Fabryka Wstążki Art Gallery (Imielin). Za produkt targowy: Spiżarnia 
Smaków (Lędziny), wyróżnienia: Firma Mawamed Katarzyna Wandasiewicz (Imielin), F.H.U. Promet 
J. Bilczyński (Imielin). Za technologię pro-eko: Life Polska (Imielin), wyróżnienia: Spółdzielnia Usłu-
gowo-Handlowa Jedność (Bieruń), Appolinar (Bojszowy).
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DYŻURY RADNYCH

PORADY NOTARIUSZA

Za ile Apteczna?

Nie taki diabeł straszny, jak go malują (2)

Policjnci w przedszkolu 

913 tys. zł będzie kosztować 
remont ul. Aptecznej w Imie-
linie. Z tego ponad 603 tys. 
zł to koszt prac drogowych, a 
309 tys. zł prac związanych z 
przebudową sieci elektroener-
getycznej. Pierwsze z tych 
robót wykonuje firma Ska-

101 wniosków dotyczących 
177 działek zostało złożonych 
do projektu studium uwarun-
kowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
miasta. Przypomnijmy, że pro-

Hipoteka 
na nieruchomości rolnej

W przypadku hipoteki sy-
tuacja nie wygląda optymi-
stycznie z powodu nieuwagi 
ustawodawcy. Mianowicie w 
ustawie dodano przepis, że 
„suma hipoteki na nierucho-
mości rolnej nie może prze-
wyższać wartości rynkowej 
tej nieruchomości ustalonej na 
dzień ustanowienia hipoteki. 
Do wniosku o wpis hipoteki 
do księgi wieczystej dołącza 
się operat szacunkowy, spo-
rządzony przez rzeczoznawcę 
majątkowego”. Nieruchomości 
rolne o powierzchni poniżej 
2999 m2, to wciąż nierucho-
mości rolne. 

W praktyce oznacza to, że 
banki odmawiają udzielenia 
kredytu na budowę domu, sko-
ro ich zabezpieczenie do cza-
su tak zwanego „odrolnienia” 
działki jest bardzo niewielkie. 
Dodatkowym utrudnieniem 
jest obowiązek przedkładania 
w sądzie wieczystoksięgo-
wym operatu szacunkowego 
do wniosku o ustanowienie 
hipoteki. 

Nieruchomość leśna
30 kwietnia 2016 roku 

wprowadzono także zmianę 
do ustawy o lasach, obecnie w 
rozumieniu tej ustawy lasem 
jest grunt:

1) co najmniej 0,10 ha po-
kryty roślinnością leśną - 
drzewami i krzewami oraz 
runem leśnym - lub przejścio-
wo jej pozbawiony,  przezna-
czony do produkcji leśnej lub 
stanowiący rezerwat przyrody 
lub wchodzący w skład parku 

narodowego albo wpisany do 
rejestru zabytków; 

2) związany z gospodarką 
leśną, budynki i budowle, urzą-
dzenia melioracji wodnych, 
linie podziału przestrzennego 
lasu, drogi leśne, tereny pod li-
niami energetycznymi, szkół-
ki leśne, miejsca składowania 
drewna, a także wykorzysty-
wany na parkingi leśne i urzą-
dzenia turystyczne.

Jednakże w ustawie mowa 
jest o tym, że w przypadku 
sprzedaży przez osobę fizycz-
ną lub osobę prawną gruntu, 
który oznaczony jest jako las w 
ewidencji gruntów i budynków 
lub przeznaczony do zalesienia 
prawo pierwokupu tego gruntu 
przysługuje Skarbowi Państwa 
reprezentowanemu przez Lasy 
Państwowe.

Przepisów o pierwokupie 
nie stosuje się między innymi 
jeżeli nabywcami są: małżonek 
sprzedającego, krewni lub je-
go powinowaci w linii prostej, 
krewni lub powinowaci sprze-
dającego zbywcy do trzeciego 
stopnia, osoba związana z nim 
z tytułu przysposobienia, opie-
ki lub kurateli, w przypadku 
dziedziczenia. W przypadku 
gdy prawo pierwokupu gruntu 
przysługuje kilku podmiotom, 
pierwszeństwo mają Lasy Pań-
stwowe. 

W związku z powyższym, 
aby prawidłowo ustalić, czy 
wystąpi pierwokup, notariusz 
powinien zażądać od strony 
zaświadczenia o przeznacze-
niu działki w miejscowym 
planie zagospodarowania prze-
strzennego, wypisu z rejestru 
gruntów i zaświadczenie sta-

rosty, że działka nie jest objęta 
uproszczonym planem urzą-
dzenia lasu.

Warto nadmienić, że pod-
czas prac nad ustawą o wstrzy-
maniu sprzedaży nieruchomo-
ści Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa jako główny 
powód konieczności uchwale-
nia nowej ustawy przyjmowa-
no zbliżający się koniec ogra-
niczeń w nabywaniu nierucho-
mości rolnych i leśnych przez 
obywateli państw Unii Euro-
pejskiej, a także przedsiębior-
ców mających siedzibę w tych 
państwach. Tymczasem zawar-
te w tej ustawie ograniczenia 
bardziej dotykają obywateli 
polskich niż cudzoziemców. 

Wiele z tych przepisów bu-
dzi zastrzeżenia natury kon-
stytucyjnej. Naruszają one 
podstawowe normy traktato-
we, jak zasadę swobody prze-
pływu kapitału, czy też zasadę 
proporcjonalności wprowadzo-
nych ograniczeń w celu ochro-
ny interesu publicznego.

Sytuacja gruntów rolnych i 
leśnych nie jest jednak aż tak 
zła, jak się mówi ostatnio w 
mediach. Najważniejszym jest 
ustalenie charakteru gruntu 
oraz wybór osoby nabywcy, 
przy czym w ustawie o lasach 
przewidziano o wiele więcej 
podmiotów, które w przypad-
ku nabycia nie będą musiały 
liczyć się z prawem pierwo-
kupu. Wszelkich dodatkowych 
informacji dotyczących obrotu 
nieruchomościami udziela no-
tariusz, w tym w szczególności 
wskaże, jakie dokumenty są 
niezbędne w danej sprawie.

Notariusz Paulina Siekańska

wex z Jaworzna, drugie PUT 
Elektryk z Imielina. Taki jest 
wynik przetargu ogłoszonego 
przez Urząd Miasta. 

Koszty, jakie poniesie mia-
sto, są jednak znacznie niższe. 
Inwestycja otrzymała bowiem 
dofinansowanie z rządowego 

programu remontu dróg gmin-
nych w wysokości niespełna 
302 tys. zł, a kolejne 67 tys. 
zł z budżetu powiatu. Łącznie 
dofinansowanie wyniesie 369 
tys. zł, wkład miasta ograni-
czy się zatem do 544 tys. zł. 
(zz)

jekt był wyłożony do wglądu w 
kwietniu i maju br. 

W związku z ilością wnio-
sków w projekcie dodane zo-
staną tereny usługowe i miesz-
kaniowe, a projekt studium we 

fragmentach dokonanych zmian 
jeszcze raz zostanie wyłożony 
do wglądu. Uchwały rady mia-
sta zatwierdzającej studium na-
leży w związku z tym spodzie-
wać się we wrześniu br. (zz)

Studium później 

5 czerwca w Imielinie na autostradzie A4 doszło do oszustwa pole-
gającego na niekorzystnym  rozporządzeniu pieniędzmi w kwocie 
3,5 tys. zł poprzez wprowadzenie w błąd co do wartości zakupionej 
rzekomo złotej biżuterii.
9 czerwca w szatni przy ul. Sapety z plecaka skradziono telefon ko-
mórkowy Samsung.
26 czerwca na ul. Wandy policjanci zatrzymali 42-letniego miesz-
kańca Lędzin, który poza drogą publiczną kierował motorowerem w 
stanie nietrzeźwości – wynik badania 1,40 mg/l. 
26 czerwca na ul. Wandy w rejonie Zbiornika Imielińskiego skradzio-
no telefon komórkowy Huawei Silver Honor i buty Reebok. (kpp)

8 czerwca na ul. Poniatowskiego i Pokoju strażacy usuwali z jezdni 
plamę substancji ropopochodnej. 
10 czerwca strażacy z Imielina wraz ze strażakami z powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego i PSP Tychy poszukiwali na terenie Tychów 
osoby zaginionej.
12 czerwca na ul. Klonowej strażacy gasili pożar suchej trawy 
przy lesie.
13 czerwca na ul. Brata Alberta strażacy usuwali plamę oleju z jezdni.
17 czerwca strażacy usuwali złamane konary drzew na ul. Wandy 
i Leśnej.
18 czerwca na ul. Miarki z okazji pikniku rodzinnego na terenie 
szkoły podstawowej strażacy wraz z Wodnym Ochotniczym Po-
gotowiem Ratunkowym z Katowic przeprowadzili pokaz sprzętu 
ratunkowego posiadanego przez WOPR i OSP Imielin oraz poka-
zywali, jak udzielać pierwszej pomocy.  
20 czerwca strażacy dostali zgłoszenie o pożarze samochodu oso-
bowego na ul. Skalnej. Po przybyciu na miejsce okazało się, że 
spod maski samochodu wydobywa się dym, który spowodowany 
był przegrzaniem silnika i wyciekiem płynów eksploatacyjnych.
21 czerwca na ul. Imielińskiej strażacy usuwali plamę oleju z 
jezdni po kolizji samochodów osobowych.
22 czerwca na ul. Satelickiej strażacy usuwali z jezdni dwa po-
trącone koty.
25 czerwca na strażacy usuwali dwa drzewa (wiatrołomy) z          
ul. Ściegiennego. (osp)

1 sierpnia (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta Imielin  w 
godz. 1600 -1700 dyżurują radni: Maria Biskupska, Tomasz Ka-
iser i Tomasz Olszewski. Uwaga: Radni oczekują na mieszkań-
ców z terenu całego miasta. (um)

Bieruńscy policjanci odwie-
dzili 29 czerwca dzieci z Przed-
szkola Miejskiego w Imielinie. 
Spotkanie było okazją do roz-
mowy z najmłodszymi na temat 
bezpieczeństwa podczas waka-
cyjnego wypoczynku. W spot-
kaniu uczestniczyło blisko stu 
przedszkolaków.

Policjanci wyczulili najmłod-
szych na prawidłowe zachowa-
nia nad wodą, w górach, na pla-
cu zabaw i wszędzie tam, gdzie 
będą spędzać letni wypoczynek. 

Policjanci udzielili także wska-
zówek dotyczących zachowania 
ostrożności w czasie kontaktów 
z obcymi oraz zwrócili uwagę 
na zagrożenia, jakie mogą je 
spotkać nawet w domu podczas 
codziennych zabaw. Mundurowi 
przypomnieli przedszkolakom o 
podstawowych zasadach bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. 
Prelekcja w imielińskim przed-
szkolu odbyła się w ramach pro-
filaktycznej akcji „Bezpieczne 
wakacje 2016”. (kpp)
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Wystartuje na olimpiadzie w Brazylii!

Na czerwcowej sesji Rady 
Miasta lek. med. Grze-

gorz Hachuła, dyrektor SP 
ZOZ w Imielinie, omówił 
stan zdrowotności mieszkań-
ców miasta oraz spodziewane 
zmiany w polityce zdrowotnej 
państwa.

Na początku stwierdził, 
że poziom zdrowotności 
mieszkańców nie odbiega od 
wskaźników dla całej aglome-
racji śląskiej. To oznacza, że 
wzrasta liczba chorób serco-
wo-naczyniowych, cukrzycy, 
nadciśnienia i chorób nowo-
tworowych. 

W stosunku do lat ubiegłych 
w naszym mieście zauważal-
ny jest wzrost zachorowań na 
krztuśca (szkarlatynę). Narasta 
liczba przypadków cukrzycy 
u kobiet w ciąży. Kolejnym 
niepokojącym zjawiskiem jest 
epidemia kleszczy, a zatem 
zwiększenie ryzyka rozwoju 
boreliozy. Nie obserwuje się 
dużej ilości wypadków czy 
urazów. 

Jest też problem – jak to 
nazwał lekarz - „schorzeń du-
cha”. Narasta ilość pacjentów z 
zaburzeniami depresyjnymi (i 
to w coraz młodszym wieku). 
Najczęściej mają one podłoże 
we frustracjach, czy wypale-
niu zawodowym.

Problem toksykomanii to ko-
lejne zagrożenie dla zdrowia. 
Występują uzależnienia alkoho-
lowe i od substancji psychoak-
tywnych, w tym tzw. „dopala-
czy”, a także od leków pochod-
nych relanium. To zjawisko dy-
rektor G. Hachuła określił jako 
ogromny problem. 

Poinformował również, że w 
imielińskiej przychodni zdro-
wia od stycznia przyszłego 
roku zostanie wprowadzony 
system elektronicznej doku-
mentacji pacjenta. 

W drugiej części swego wy-
stąpienia omówił zmiany w 
polityce zdrowotnej państwa, z 
którymi przyjdzie zmierzyć się 
wkrótce samorządom, pośred-
nio więc będą miały również 
wpływ na mieszkańców. 

Zjawiskiem niepokoją-
cym jest niedobór kadr me-
dycznych, któremu państwo 
chce się zaradzić, proponując 
zwiększenie przyjęć do aka-
demii medycznych. To zjawi-
sko widoczne jest szczególnie 
w okresie urlopowym, gdy 
brakuje lekarzy do zastępstw. 
- Stoimy przed problemem za-
pewnienia opieki medycznej 
w czasie wakacji – stwierdził 
dyrektor. 

Nieznany jest jeszcze projekt 
ustawy o darmowych lekach 
dla seniorów (od 75. roku ży-
cia), ale już wiadomo że będą 
je mogli wypisywać tylko leka-
rze podstawowej opieki zdro-
wotnej, a nie specjaliści. Grozi 
to nawałem pacjentów, którzy 
przyjdą do lekarza rodzinnego 
tylko po to, by wypisać im leki 
od specjalistów. 

Nowelizacja ustawy o dzia-
łalności leczniczej zakłada od-
wrót od komercjalizacji ZOZ-
ów, czyli prywatyzacji. Służba 
zdrowia ma być co do zasady 
publiczna. Z kolei na samorzą-
dy nakłada się większe obo-
wiązki niż do tej pory – np. 
aby pokrywały zadłużenie za-
kładów. Będą mogły również 
wykupywać świadczenia me-
dyczne, jeżeli będzie ich nie-
dobór. (zz)

Radny Krzysztof Hochuł jest 
przewodniczącym Rady 

Sportu w Imielinie. Jej skład zo-
stał powołany zarządzeniem bur-
mistrza Jana Chwiędacza. Radę 
tworzą: Józef Pacwa (Rada Mia-
sta Imielin), Henryk Synowiec 
(LKS Pogoń Imielin), Piotr Sza-
farczyk (Uczniowski Kolarski 
Klub Sportowy Imielin Team), 
Agnieszka Chmielewska (UKS 
Energia), Dawid Wykręt (MKS 
Imielin), Krystian Klimczok 
(MKSz Diagonalia MCK w Imie-
linie), Marek Piłka (Szkoła Pod-
stawowa im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Imielinie), Hen-
ryk Ditmer (Gimnazjum im. Po-
wstańców Śląskich w Imielinie), 
Bartosz Kilijański i Mirosława 
Strojny (Urząd Miasta Imielin).

- Rada zajmie się organizacją 
sportu w mieście, wypracowa-
niem wieloletniego programu 
jego rozwoju – powiedział bur-
mistrz na czerwcowej sesji Rady 
Miasta. – Na pierwszym spotka-

niu, które odbyło się 28 czerwca 
omawiano temat wspierania mło-
dzieży i mieszkańców w zakresie 
działań sportowych, dyskutowa-
no nad przygotowaniem strategii 
rozwoju sportu, która określiłaby 
schematy szkolenia i wiodące 
dyscypliny. Zajmowano się za-
sadami funkcjonowania klubów 
sportowych, koordynacją działań 
na szczeblu powiatu w zakresie 
rozwoju sportu, czyli tym, ja-
kie dyscypliny sportowe byłyby 
rozwijane w poszczególnych 
gminach powiatu. Zastanawiano 
się nad utworzeniem klas uspor-
towionych w szkołach. 

Na pytanie radnej Marii Bi-
skupskiej o zakończenie dzia-
łalności MOSiR-u (został roz-
wiązany 30 czerwca) burmistrz 
odpowiedział, że odbędą się 
zaplanowane wcześniej zawody 
i będą działać sekcje. Natomiast 
zatrudnieni w tej instytucji przej-
dą na nowych warunkach do pra-
cy w Urzędzie Miasta. (zz)

Poniżej przedstawiamy na-
zwiska uczniów kończących 

szkołę podstawową i gimnazjum, 
którzy w roku szkolnym 2015/16 
uzyskali najwyższą średnią ocen 
(co najmniej 5,0) oraz otrzymali 
nagrody od miasta, a także nazwi-
ska laureatów i finalistów kon-
kursów przedmiotowych. 

Szkoła podstawowa 
Dominika Szala (średnia 

ocen 6,0), Wiktoria Chwiędacz, 
Anna Kurek, Martyna Ryszka 
(wszystkie 5,91) Wojciech Kania 
(5,73) Jakub Różycki, Łukasz 
Szymura (obaj 5,63) Wiktoria 
Orzeł (5,55) Grzegorz Konop-
kin, Marta Marszołek, Klaudia 
Matczak (wszyscy 5,45), Patryk 
Sekuła, Dominik Spyra, Marta 
Sroka, Julia Szewczyk, Kamila 
Wieczorek (wszyscy 5,36), Pa-
scal Kuc, Paulina Sorek, Alicja 
Szymańska (wszyscy 5,27), Ol-
ga Renz (5,2) Anna Faryniak, 
Wiktor Stefurak, Patryk Stuglik 
(wszyscy 5,18), Łukasz Lysko, 
Dariusz Pytlik (obaj 5,09), Kinga 
Borówka, Wojciech Długajczyk, 
Rafał Drozdek, Jakub Pilch, 
Klaudia Skowrońska, Dominika 
Żak (wszyscy 5,0).

Gimnazjum
Weronika Solecka (średnia 

ocen 5,61), Paweł Muller, Dag-
mara Nowak, Claudia Karpiń-

ska, Monika Cupiał, Weroni-
ka Komandera (wszyscy 5,5), 
Adam Michałowy, Monika Pie-
korz, Weronika Szwedo (wszy-
scy 5,33), Karolina Kowalczyk 
(5,24), Aleksandra Jamińska, 
Wiktoria Bednarek, Wiktoria 
Jochemczyk (wszyscy 5,22), 
Bartłomiej Kozdra,  Katarzy-
na Bednorz, Zofia Maślanka 
(wszyscy 5,17), Patrycja Micha-
łek (5,11), Bartosz Szkucik, Julia 
Kostorz (oboje 5,06), Mateusz 
Szymański i Julia Zamolska 
(oboje 5,0).

Laureaci i finaliści 
W gimnazjum laureatami kon-

kursów zostali: Adam Michało-
wy - Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Matematyki 
i Geografii, Claudia Karpińska 
- Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Wiedzy o 
Społeczeństwie, Monika Pie-
korz - Wojewódzkiego Konkur-
su Przedmiotowego z Geografii. 
Otrzymali listy gratulacyjne od 
władz miasta oraz elektrobniczne 
ramki fotograficzne.

W szkole podstawowej Da-
mian Bialucha został laurea-
tem Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Matematyki, 
a Łukasz Szymura finalistą tego 
samego konkursu. Otrzymali li-
sty gratulacyjne od władz miasta 
oraz odtwarzacze mp-4. (zz)

O zdrowiu mieszkańców  Najwyżej ocenieni 

Powstała Rada Sportu
Justyna Kaczkowska, za-

wodniczka UKKS Imielin 
Team Corratec, wystartuje na 

olimpiadzie w Brazylii. Zna-
lazła się w składzie polskiej 
drużyny olimpijskiej w kolar-

stwie torowym i weźmie udział 
w wyścigu drużynowym na          
4 km. Skład reprezentacji zo-
stał podany przez Polski Zwią-
zek Kolarski 4 lipca. Trenerem 
zawodniczki jest Piotr Szafar-
czyk.

Justyna w ostatnim czasie 
brała udział w torowych Mi-
strzostwach Polski w Pruszko-
wie oraz wraz z reprezentacją 
Polski w zawodach Pucharu 
UCI na Litwie, gdzie zajęła 2 
miejsce. 

Przypomnijmy, że w ubie-
głym roku Justyna Kaczkow-
ska została mistrzynią świata 
w kategorii juniorów, startując 
na torze na dystansie 2000 m. 
Zajęła również pierwsze miej-
sce na mistrzowstwach Europy 
na tym samym dystansie. Dru-
żynowo na 3000 m była druga. 
Odniosła także wiele sukcesów 
na mistrzostwach Polski. 

Życzymy kolarce udanego 
występu na olimpiadzie. (zz)
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Po lewej najlepsi juniorzy w zawodach wędkarskich. Po prawej nagrodzeni w turnieju squasha.

Dokończenie ze str. 1

Trzy najszybsze zawodniczki na 800 m.

Najlepsi z Imielina 

Imielińskie Dni i Targi 

Co prawda biega na raz po 
kilka kilometrów, ale zwierza 
się, że woli krótsze dystanse: 
400 m i mniej. Chętnie potre-
nowałaby w klubie, ale na ra-
zie nie ma takich możliwości. 
Oprócz biegania gra jeszcze 
w imielińskim klubie w siat-

tegorocznego biegu był naszym 
zdaniem Czesław Jodłowiec, 
który osiągnął najlepszy czas 
w stawce trzydziestu biegaczy 
z Imielina – i to w trzydziesto-
stopniowym upale. Miłośnicy 
gołębi pocztowych, ale i uważ-
ni czytelnicy „Kuriera” znają 
go dobrze, gdyż od lat osiąga 

kówkę oraz tańczy hip-hop w 
Tychach. Czyli sport to całe jej 
życie. 

Najlepszy był debiutant
O tym, że tego dnia imieliń-

ski cross do łatwych nie nale-
żał, świadczy fakt, że zapisa-
ło się do niego ponad trzystu 
biegaczy, a na starcie stanęło 
prawie stu mniej. Fenomenem 

wspaniałe wyniki w 
hodowli (a co za tym 
idzie i w zawodach 
lotowych gołębi). 
Jednak jako biegacza 
mogliśmy go poznać 
dopiero teraz. I to nie 
dlatego, że jego wy-
niki umknęły naszej 
uwadze. Pan Cze-
sław w żadnym cros-
sie, ani innym biegu 
dotąd nie startował. 
Przyznał, że ostatni 
raz wystąpił w bie-
gach, gdy odbywał 
służbę wojskową, a 

było to… 30 lat temu! (- Mia-
łem wtedy dobre czasy - 3 km 
robiłem w 10 minut – mówi 
biegacz). 

– Do crossu zacząłem przy-
gotowywać się w styczniu te-
go roku. Profesjonalny plan 
treningowy dla zaawansowa-
nych znalazłem w internecie. 
Poszedłem też do kardiologa, 
by zrobić badania wysiłkowe. 

Biegałem 5 razy w tygodniu, 
robiąc ok. 60 km tygodnio-
wo. Trenowałem i wyszło mi, 
że dam radę. Bardzo dobrze 
się czuję, nic mnie nie boli, a 
wcześniej miałem problemy z 
kręgosłupem, „zrzuciłem” 12 
kg, poprawiła się wydolność 
organizmu. Wiem, że nie moż-
na przesadzać z bieganiem, nie 
robić nic na siłę. Choćbym dał 
radę, to nie biegam ani szyb-
ciej, ani więcej, bo to potem się 
odbija – mówi Cz. Jodłowiec.

Mimo sukcesu nie chce star-
tować w innych zawodach, ani 
w maratonach, co jest ambicją 
wielu biegaczy. – Biegam nie 
dla wyniku, ale dla zdrowia. 
Teraz będą ćwiczył tylko tre-
ningowo, a od stycznia zacznę 
się znów przygotowywać się do 
crossu – dodaje. 

Czy zajęcie się bieganiem 
spowodowało, że zaniedbał go-
łębie? Nic z tych rzeczy. - Mają 
zrobić to samo, co ja. Ostatnio 
ładnie mi poszły. Zobaczymy, 
jak jutro polecą na 500 km… 
- zastanawia się. 

Inne Targi
Równolegle z Dniami Imie-

lina odbywały się Powiatowe 
Targi Przedsiębiorczości i Eko-
logii. W bezpośrednim sąsiedz-
twie stadionu przy ul. Halle-
ra, bo na pobliskim parkingu 
ustawiony został duży namiot, 
w którym prezentowali się wy-
stawcy. W tym roku oferta była 
skromniejsza – udział wzięło 
ok. sześćdziesięciu firm. Było 
coś dla domu i ogrodu, produk-
ty służące zdrowiu i urodzie, 
propozycje handlowe dealerów 
samochodowych, instytucji 
edukacyjnych, finansowych 
itd. Była ekologiczna żywność 
produkowana według tradycyj-
nych receptur i bez chemicz-
nych dodatków i nowoczesne 
materiały izolacyjne, balie i 
sauny ogrodowe oraz energoo-

szczędne systemy i urządzenia 
klimatyzacji i ogrzewania.

Stoisko z Miss Polski
Na jednym ze stoisk spot-

kaliśmy Andrzeja Bałucha z 
Imielina w towarzystwie Ewy 
Mielnickiej – Miss Polski 2014. 
Jak się okazało przed dwoma 
laty przeszedł na emeryturę 
górniczą i zajął się biznesem. 
Po nazwą Spiżarnia Smaków 
otworzył wraz z żoną trzy skle-
py (Hołdunów, Giszowiec i Ja-
worzno) z wyrobami mięsnymi. 
Współpracuje z mięsnym po-
tentatem - najnowocześniejszą 
w Europie firmą JBB z Ostro-
łęki, ale ma też wyroby innych 
producentów. – Są to produkty 
bez konserwantów, z polskiego 
mięsa, smaczne i dostępne w 
dużym wyborze – zachwalał 
wyroby dostępne w sklepie i 

na targach. Mimo że, jak przy-
znawał, funkcjonuje na bardzo 
trudnym rynku, gdzie jest duża 
konkurencja (głównie ze stro-
ny supermarketów) nie widzi 
innej drogi niż rozwój swojej 
sieci handlowej. 

Obecność na stoisku Miss 
Polski pomagała w promocji 
produktów. Natomiast przy-
znanie firmie Spiżarnia Sma-
ków nagrody Złotego Liścia za 
produkt targowy świadczy, że 
oferta zdobyła uznanie również 
w Imielinie.

Gorąca kąpiel w ogrodzie
Kolejny Złoty Liść trafił do 

rąk Rafała Olejnika z imieliń-
skiej firmy LifePolska – naj-
większego w kraju producenta 
saun i balii ogrodowych, właś-
ciciela kilku patentów związa-
nych z ich wytwarzaniem. A za-

Najmłodsi uczestnicy turnieju tenisowego.

Występ Kabaretu pod Wyrwigroszem zgromadził tłumy. 

Ulewa i burza przerwały koncert Grzegorza Hyżego.
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Z udziałem senatora, posłów, 
władz samorządowych mia-

sta i powiatu, nauczycieli różnych 
pokoleń, odbyły się dwudniowe 
uroczystości jubileuszowe imie-
lińskiej tysiąclatki. 

W pierwszym dniu mszę św. 
celebrował ks. prałat Marceli Co-
giel, delegat metropolity katowi-
ckiego oraz księża absolwenci, a 
homilię wygłosił ks. Paweł Puko-
wiec. Potem w szkole odbyła się 
akademia rocznicowa, w której 
wzięli udział m.in. senator Cze-
sław Ryszka, posłowie Ewa Ko-
łodziej i Wojciech Król, starosta 
Bernard Bednorz, wielu innych 
gości, ale i uczniowie z pierwsze-
go rocznika, który przed 50 laty 
rozpoczął naukę w nowej szkole. 

Postać patrona placówki Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 
przewijała się i w przemówie-
niu dyrektor Dagmary Kup-
czyk, i we wspomnieniach Cz. 
Ryszki, autora książki o Pry-
masie Tysiąclecia. „Jeśli wasza 
światłość, wiedza, nauka, mą-
drość prowadzi do uczynków 
dobrych, wówczas pochodzi 
z miłości” – te słowa patrona 
przywołała D. Kupczyk w swo-
im przemówieniu, w którym 
przypomniała historię szkoły i 
jej osiągnięcia. - Wielość dobra 
płynęła od ludzi, którzy szcze-
gólnie są dla szkoły zasłużeni. 
Ludzi, którzy, jak można by 
odczytać z cytatu, umiłowali 
wiedzę, naukę i mądrość, a mo-
że i naszą szkołę. Z pewnością 
możemy ich nazwać przyja-
ciółmi naszej szkoły – dodała 
na zakończenie dyrektor D. 
Kupczyk, uzasadniając przy-
znanie tytułu „Amicus Scho-

lae” czyli „Przyjaciela Szko-
ły”: Wiesławie Wiśniewskiej, 
Dominikowi Buczkowi oraz 
burmistrzowi Janowi Chwięda-
czowi. Cała trójka podziękowa-
ła za wyróżnienie, a burmistrz 
przypomniał słowa ks. Longi-
na Kozuba, byłego proboszcza 
imielińskiej parafii, że szkoła 
jest sercem każdego miasta; 
jeśli serce dobrze funkcjonuje, 
również dobrze funkcjonuje ca-
ły organizm miejski. Zauważył 
również, że edukacja, kultura i 
tradycja regionalna są prioryte-
tami funkcjonowania gminy. 

Na zakończenie z wyjątko-
wym koncertem wystąpił zespół 
„Koralinki” pod kierownictwem 
Krystyny Paluch. Wydanie płyty 
z nagraniami „Koralinek” było 
jednym z wyróżników jubileu-
szowych uroczystości. 

Ten dzień zakończyło zwie-
dzanie szkoły i oglądanie szere-
gu ekspozycji przygotowanych z 
tej okazji. Była także możliwość 
spotkania byłych uczniów z na-
uczycielami. Skorzystał z niej 
radny Jerzy Gołaszczyk: – Po-
dziękowałem panu Dominiko-
wi Buczkowi – powiedział nam 
- za to, że tak wspaniale potrafił 
wprowadzić w szkole zdrową ry-
walizację w nauce i w sporcie, za 
to że tak dobrze ją organizował. 
Uczył mnie wychowania fizycz-
nego, biegałem wtedy na 60 m, 
osiągałem bardzo dobre wyniki. 
Pamiętam wyjazdy na zawody 
do okolicznych miejscowości – to 
były wspaniałe przeżycia – dodał 
były uczeń.

Bartosz Kilijańki, który zaj-
muje się w mieście sportem, był 
pierwszym rocznikiem, który 
zakończył edukację w szkole 
podstawowej na sześciu latach, 
a potem kontynuował ją w gim-
nazjum. - Gdy wchodzę do klas, 
to wspomnienia wracają. Szkoła 
dziś zdecydowanie lepiej wyglą-

da W ciągu tych kilkunastu lat 
zmieniła się, powiększyła. Na 
pytanie, którego nauczyciela za-
pamiętał najbardziej, przywołuje 
panią z biologii – dzięki temu, że 
potrafiła utrzymać dyscyplinę w 
klasie.

Ojciec Jerzy Wilk z zakonu 
kamilianów obecnie w Warsza-
wie jest referentem misyjnym, 
ale wcześniej spędził 8 lat na 
Madagaskarze. Szkołę imieliń-
ską ukończył w 1983 r.  – Najo-
strzejsza nauczycielka? Wycho-
wawczyni - to była moja mama 
– odpowiada na pytanie.  

Słynny gitarzysta bluesowy 
Grzegorz Kapołka, którego cór-
ka śpiewała tego dnia w „Ko-
ralinkach”, w ciągu trzech lat 
zaliczył trzy szkoły w Imielinie! 
- Pierwszy rok chodziłem do 
szkoły „na górce” (czyli dzisiej-
szego gimnazjum) - wspomina. 
- Potem koledzy mnie namówili, 
by pójść do nowej szkoły - tysiąc-
latki, która właśnie się otwarła 
– to był rok 1966. Jednak ponie-
waż w tej szkole trochę broiliśmy, 
więc zostałem przeniesiony do 
starej szkoły, która mieściła się 
przy obecnej ul. Imielińskiej (tam 
gdzie dzisiaj znajduje się bank). 
Dało mi to możliwość poznania 
różnych ludzi – dodaje znany 
muzyk.

Drugi dzień obchodów jubileu-
szowych poświęcony był rozryw-
ce, wspólnej zabawie, rywalizacji 
sportowej, radosnemu święto-
waniu. Były występy szkolnych 
zespołów, czytanie bajek, tańce, 
piosenki, wystawy, gry. Na sto-
iskach potrawy ze świata oraz 
kiełbaski Mistrzów Grilla. Na 
koniec wystąpił zespół Beltaine. 
Dużo dla ducha i dla ciała. Ro-
dzice z przejęciem obserwowali 
występy swoich dzieci, upamięt-
niając je aparatami i komórkami, 
czasem ronili łzy ze wzruszenia i 
z dumy. (zz)  

W Domu Kultury Sokolnia 
można podziwiać prace 

dzieci uczestniczących w za-
jęciach kółka fotograficznego. 
Kółko prowadzi instruktor Ja-
nusz Bilczyński,  który fotogra-
fią zajmuje się od wielu lat, bę-
dąc w swoim czasie członkiem 
Katowickiego Towarzystwa Fo-
tograficznego. 

Uczestnicy poznali podsta-
wy fotografii kolorowej i czar-
no-białej, nauczyli się robienia 
poprawnych i ciekawych zdjęć, 
komputerowej obróbki zdjęć, 

zapoznali się z dorobkiem zna-
nych fotografików oraz historią 
fotografii, mieli okazję wspól-
nie wykonywać zdjęcia w ple-
nerze, na imprezach odbywa-
jących się w Imielinie, a także 
wziąć udział w konkursach 
fotograficznych i wystawach 
własnych w DK Sokolnia.

Wspólna wymiana doświad-
czeń i chęć pozyskania nowych 
umiejętności zaowocowała in-
teresującą i wspaniałą wystawą 
zdjęć, na którą zapraszają orga-
nizatorzy. (sok).

Jubileusz szkoły 

Wystawa fotograficzna

częło się wszystko kilkanaście 
lat temu (jak to często bywa) 
od przypadku – czyli wakacji 
w Norwegii, gdzie gospodarz, u 
którego mieszkał, zaproponował 
skorzystanie z balii ogrodowej. 
Tak się spodobało, że postano-
wili zrobić sobie coś podobne-
go. Spodobało się też znajomym 
i kolejnym i jeszcze kolejnym, 
tak że trzeba było rozpocząć 
produkcję na coraz większą ska-
lę. Dziś skromny zakład ślusar-
ski przekształcił się w firmę za-
trudniającą 45 osób i mającą w 
katalogu kilkadziesiąt odmian 
saun i balii różnych kształtów, 

rozmiarów i odmiennych pod 
względem wyposażenia oraz 
ceny. Dużą część produkcji za-
mawiają klienci z zagranicy, ale 
rośnie zainteresowanie krajo-
wych odbiorców.    

Własnej konstrukcji są nie 
tylko piece ze stali kwasood-
pornej, które służą do pod-
grzewania wody w saunie czy 
balii, okna w kształcie kopuły 
z poliwęglanu, ale nawet wo-
doszczelne połączenia drewna 
na pióro i wpust, które zostały 
opatentowane. Drewno, któ-
re używane jest do produkcji, 

Tytuły „Amicus Scholae” z rąk dyrektor Dagmary Kupczyk otrzymali 
byli dyrektorzy: Wiesława Wiśniewska i Dominik Buczek oraz bur-
mistrz Jan Chwiędacz.

Zwycięzcy konkursu strzeleckiego. 

Dokończenie na str. 7
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Nowy sposób: oszustwa „na policjanta” 

Ofiary wojny 

W gronie prawie pięćdzie-
sięciu osób wspólne urodziny 
świętowali dawni uczniowie z 
czterech klas dwóch podstawó-
wek, czyli obecni 60- latkowie. 
Najpierw odprawiona została 
uroczysta msza w ich intencji 
oraz zmarłych z rocznika. Po-
tem bawili się do białego rana 
się w lokalu „Rafał”. Nie było 
to pierwsze spotkanie, ale kolej-
ne tego rocznika, gdyż w takim 
gronie widzieli się 5 lat temu. 
Organizatorami tegorocznego 
byli Krystyna Poroś, Marian 
Synowiec i Jerzy Pudełko. (da)

W spotkaniu uczestniczyli: 
Krystyna Bożek, Eugenia Bro-
dziak, Alicja Długajczyk, Ma-
ria Drobiec, Grażyna Dygant, 
Maria Głomb, Maria Janusz, 
Danuta Kasperczyk, Danu-

ta Kucz, Anna Nocoń, Maria 
Osoba, Anna Pilch, Krystyna 
Poroś, Sylwia Siupka, Renata 
Spyra, Urszula Spyra, Danuta 
Stolarczyk, Maria Stotko, Edy-
ta Synowiec, Jolanta Szłapa, 
Jolanta Świerczewska, Małgo-
rzata Toborek, Krystyna Zio-
bro, Piotr Błotko, Jan Boba, 
Józef Chmiel, Jan Chwiędacz, 
Roman Dyląg, Jan Gawlik, 
Andrzej Górecki, Kazimierz 
Hajda, Andrzej Hermyt, Tade-
usz Kocur, Antoni Kuczowicz, 
Wacław Kuczowicz, Paweł 
Kurczyk, Józef Pacwa, Karol 
Palka, Jerzy Paluch, Jerzy Pu-
dełko, Franciszek Spyra, An-
toni Stadler, Józef Stolorz, Jó-
zef Stolorz, Marian Synowiec, 
Józef Wachowiak i Franciszek 
Żymełka.

Spotkanie 60-latków

Ukazał się ostatnio wydany 
nakładem autora zeszyt 

„Martyrologium mieszkańców 
Imielina: 1939-1945”. Liczy 68 
stron - w tym 26 ilustracji. Spo-
śród nieco ponad pięćdziesięciu 
stron tekstu połowa to wspo-
mnienia ks. dr. Józefa Pielorza, 
który obok Bernarda Kopca jest 
współautorem tego wydawni-
ctwa. 

Zamiarem autorów, jak czy-
tamy we wstępie, było „napi-
sanie książki o mieszkańcach, 
którzy w latach 1939-1945 
przeżyli gehennę obozów kon-
centracyjnych oraz tych którzy 
zostali tam na zawsze”. Po-
twierdza ten zamiar dedykacja, 
którą znajdujemy na stronie ty-
tułowej: „Pamięci tych miesz-
kańców Imielina, którzy zginę-
li w obozach zagłady w latach 
1939-1945”.

Opracowanie zaczyna się od 
przedstawienia wydarzeń, któ-
re rozegrały się w Imielinie 3 
września 1939 r. czyli w dniu 
wkroczenia do miasta oddzia-
łów niemieckich. Autor w tej 
części przedstawia tragiczne w 
okoliczności, w jakich (często 
przypadkowo) ginęli miesz-
kańcy. Życie straciło wówczas 
ponad dwadzieścia osób. 

Na następnych stronach au-
torzy przedstawiają biogramy 
mieszkańców, którzy trafili do 
obozów. Są to: Leon Chytro-
szek, Szczepan Malorny, Woj-
ciech Sapeta, Józef Gierlotka, 
Karol Gierlotka, Emil Giża, 

Aleksandr Gniełka, Augustyn 
Gołaszczyk, Ryszard Hor-
nik, Paweł Kajdasz, Emanuel 
Kieronim, Alojzy Koszowski, 
Franciszek Kuczowic, Teofil 
Kuczowicz, Piotr Kuś, Tomasz 
Mikunda, Teodor Mroczek, 
Teodor Moczała, Roman Orzeł, 
Alfred Pałka, Antoni Pudeł-
ko, ks. Ignacy Rembowski, 
Bolesław Rusecki, Jan Sikora, 
Nikodem Smoleński, Wilhelm 
Spyra, Izydor Szuła, Józef 

Pielorz – 27 nazwisk. Spośród 
nich 13 zginęło – w większości 
w hitlerowskich obozach zagła-
dy, natomiast dwaj (W. Spyra i 
I. Szuła) to przedwojenni poli-
cjanci - ofiary obozów sowie-
ckich, rozstrzelani w Twerze i 
Katyniu. 

Zasadniczą część zeszytu 
stanowią obszerne wspomnie-
nia ks. Józef Pielorza. Znane 
już z innych publikacji, stano-
wią cenny dokument. Autor 

obrazowo przedstawia życie 
obozowe – najpierw w Dachau, 
a potem w Gusen, nie szczę-
dząc drastycznych szczegółów. 
Nie pomija niewygodnych te-
matów – z jednej strony pisząc 
o obozowym życiu religijnym, 
a z drugiej o funkcjonowaniu 
legalnego domu publicznego, 
którego o mało co nie został 
klientem.

Na ostatnich stronach znaj-
dujemy informację o losie 
dwóch rodzin Żydów imieliń-
skich, które poprzez Sosnowiec 
i Będzin trafiły prawdopodob-
nie do Auschwitz. 

Informacje o tym, czego mo-
glibyśmy się w książce spodzie-
wać, czyli o więźniach obozów 
są zróżnicowane. Znajdujemy 
tu dłuższe biogramy Szczepana 
Malornego, Wojciecha Sapety, 
Franciszka Kuczowica czy ks. 
Ignacego Rembowskiego ale i 
zdawkowe, wręcz jednozdanio-
we informacje jak w przypad-
ku Teodora Mroczka i Teodora 
Moczały. O powodach tego 
stanu rzeczy czytamy we wstę-

pie: „Okazało się, że brak jest 
wszelkich materiałów źródło-
wych. W większości rodziny 
nie miały żadnych dokumen-
tów ani zdjęć o tych przodkach, 
którzy zostali zamordowani w 
obozach. Były też takie rodzi-
ny, które odmówiły mi wszel-
kich informacji”. 

W ostatnich latach w Cheł-
mie Śl., Bieruniu i Bojszowach 
ukazały się obszerne, liczące 
nawet kilkaset stron opracowa-
nia dotyczące szerszego tema-
tu, bo wszystkich ofiar wojny 
– żołnierzy, więźniów obozów, 
a nawet poległych w tych miej-
scowościach. Minimum, jakim 
jest chociażby policzenie tych 
ofiar (a tych w każdej miej-
scowości były setki), wydaje 
się być sprawą podstawową. 
Imielińskie opracowanie jest 
pierwszym cennym krokiem 
w kierunku dokładniejszego 
poznania lokalnego oblicza tra-
gedii, jaką była II wojna świa-
towa. Zwłaszcza, że minęło już 
ponad 70 lat od jej zakończe-
nia. (zz)   

Prawie trzydzieścioro dzieci 
pierwszokomunijnych z Imieli-
na pod opieką katechetki Anny 
Cyroń uczestniczyło w piel-
grzymce do archikatedry Chry-
stusa Króla w Katowicach. 

Tegoroczna pielgrzymka 
wpisuje się w obchody Święte-
go Roku Miłosierdzia i 1050-

lecia chrztu Polski. Msza z 
udziałem dzieci odprawiona 
została pod przewodnictwem 
metropolity katowickiego abpa 
Wiktora Skworca. Dzieci, ich 
rodziców, opiekunów i kate-
chetów powitał na schodach 
katedry zespół „Promyczki 
Dobra” z Tarnowa. (da)

Pielgrzymowali do katedry 
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WYNIKI BIeGóW I TURNIeJóW

90 lat pani Janiny 

Imielińskie Dni i Targi 

Bieg Przedszkolaka 
Dystans 100 m
I miejsce Martyna Kosmalska (Chełm Śl.), II miejsce Emilia Dyl-
ka (Imielin), III miejsce Krzysztof Orlik (Imielin).    
Dystans 150 m
I miejsce Alicja Stachowska (Imielin), II miejsce Paulina  Spyra 
(Lędziny), III miejsce Alan Kaiser (Imielin).
W biegach przedszkolaka wzięło udział 195 uczestników.  
          
Bieg Dzieci Szkolnych    
Dystans 250 m
I miejsce Kamil Matczak (Imielin), II miejsce Anna Szeja (Imie-
lin), III miejsce Rafał Zioła (Imielin). Powtórka biegu: I miejsce 
Seweryn Sieka (Imielin), II miejsce Natalia Szymańska (Imielin), 
III miejsce Jan Pielorz (Imielin).
Dystans 400 m
W kategorii chłopców: I miejsce Igor Rogowski (Imielin), II miejsce 
Wiktor Witek (Chełm Śl.), III miejsce Jakub Nowak (Knurów).   
W kategorii dziewczyn: I miejsce Martyna Panek (Kuźnia Raci-
borska), II miejsce Marta Paluch (Imielin), III miejsce Alicja Mal-
grab (Katowice). 
Dystans  800 m 
W kategorii chłopców: I miejsce Seweryn Hajduk (Mysłowice),     
II miejsce Łukasz Kozdra (Imielin), III miejsce Kacper Krawczyk 
(Imielin).
W kategorii dziewczyn: I miejsce Karina Kaiser (Imielin),                     
II miejsce Julia Cieślińska (Krzeszowice), III miejsce Zofia Wicha-
ry (Mysłowice).
Wzięło udział 177 uczestników.

Bieg młodzieżowy
Dystans 2 km  
W kategorii chłopców:  I  miejsce Krystian Szymański (Bu-
kowno), II miejsce Norbert Hajduk (Mysłowice), III miejsce 

Przemysław Kupczyk (Lędziny).
W kategorii dziewczyn: I miejsce Michalina Malina (Bukowno),                      
II miejsce Aleksandra Rusek (Bukowno), III miejsce Sandra Szymań-
ska (Bukowno). 
   W biegu na 2 km (5 okrążeń wokół płyty boiska głównego) wzięło 
udział 11 zawodników - w tym 5 z Imielina. 
   W biegach dla dzieci i młodzieży wystartowało ogółem 383 biega-
czy.  Biegi dziecięce i bieg młodzieżowy zorganizowane były w ra-
mach Ogólnopolskiej Kampanii dla Gmin „Postaw na rodzinę”.  

Turnieje XVIII Dni Imielina
VIII Amatorski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Miasta Imielin
I miejsce „Remagum Mysłowice” w składzie: Miłosz Kulczyń-
ski, Łukasz Sobaś; II miejsce „Wczorajsi” w składzie: Paweł 
Podlewski, Joachim Włodarski; III miejsce „Volleyball Team” w 
składzie: Mateusz Kulik, Bartosz Galbarczyk. 

Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Imielin
Seniorzy: I miejsce Janusz Paluch, II miejsce Ryszard Seidel,     
III miejsce Zygmunt Ptasiński.
Juniorzy: I miejsce Daniel Miemczok, II miejsce Paweł Twaróg, 
III miejsce Maksymilian Rak.
Kobiety: I miejsce Lidia Gajdemska, II miejsce Katarzyna Bio-
lik, III miejsce Urszula Galus.

Turniej squasha o Puchar Przewodniczącego 
Rady Miasta Imielin
I miejsce Łukasz Patałąg, II miejsce Paweł Socha, III miejsce Ju-
lia Patałąg.

Turniej strzelecki o Puchar Dyrektora 
Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie 
Seniorzy: I miejsce Jacek Marona, II miejsce Marek Goczoł,       
III miejsce Magdalena Migas
Juniorzy: I miejsce Kacper Szwedo, II miejsce Anna Kurek,       
III miejsce Aleksandra Palka. 

III Turniej tenisa Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 
Maluchy: I miejsce Tatiana Chmielewska, II miejsce Stanisław Pru-
ciak, III miejsce Marta Merkel, IV miejsce Jagoda Stolarz.
Skrzaty: I miejsce Zuzanna Pastuszka, II miejsce Hanna Penczek.
Młodzicy: I miejsce Ewa Merkel, II miejsce Łukasz Rapacz, III 
miejsce Kacper Chmielewski.
Juniorzy chłopcy: I miejsce Bartłomiej Pruciak, II miejsce Bartło-
miej Kozdra, III miejsce Patryk Kołodziejski.
Juniorzy dziewczyny: I miejsce Natalia Kołodziejska, II miejsce 
Paulina Kozdra.
Kategoria 50+: I miejsce Janusz Litwiński, II miejsce Józef Pastusz-
ka, III miejsce Sławomir Kopyciński.
Open: I miejsce Arkadiusz Pastuszka, II miejsce Robert Myszkow-
ski, III miejsce Hubert Kroczek.
Kobiety: I miejsce Agata Papoń, II miejsce Bożena Grudnik-Opitek.

Turniej Skata Sportowego o Puchar 
Burmistrza Miasta Imielin
Kategoria ogólna
I miejsce Henryk Magała, II miejsce Zbigniew Szumski, III miej-
sce Bernard Stachura. 
Kategoria kobiet - Aleksandra Łańska. 
   
   Organizatorzy dziękują sponsorom za ufundowanie nagród w 
turniejach i zawodach towarzyszących XVIII Dniom Imielina: 
SBL Internet.pl, Silesia Bank – Śląski Bank Spółdzielczy O/Imie-
lin, Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Imielina, Cukierni Trady-
cyjnej Dariusz Polewka  i Piekarni GEMPE, panu Jackowi Pru-
ciakowi oraz placówce Alior Banku O/Chełm Śląski. (um)

10 czerwca w Przedszko-
lu Miejskim w grupie „Leś-
ne Ludki” odbył się po raz 
pierwszy przegląd talentów. 
Na widowni jako jury zasied-
li rodzice. Inspiracją do tego 
wydarzenia był organizowany 
wiosną konkurs recytatorski. 
Dzieci poczuły chęć pokaza-
nia innych swoich ukrytych 
talentów. Na scenie wystąpili 
piosenkarze, tancerze, muzy-
cy (skrzypce i flet), aktorzy, a 
także mały magik, który cza-
rował  przedmioty z papieru. 
Dzieci oprócz wielkich braw 
otrzymały pamiątkowe dyplo-
my oraz drobne upominki.

Przegląd zakończył się po-
częstunkiem, który wspomogli 
przygotować rodzice – ciasto 
upiekły również mamy. Po tym 
sukcesie dzieci zapowiedziały 
również występy w przyszłym 
roku. (rp)

W jednym uścisku złączmy 
dłonie, niech wszystkie panie 
przyjdą też i tak się wspólnie 
pożegnamy, przedszkola nad-
szedł kres – tymi słowami pio-
senki 17 czerwca w Przedszkolu 
Miejskim w Imielinie dyrekcja, 
grono pedagogiczne oraz dzie-
ci, pożegnały swoje koleżanki i 
kolegów, którzy opuszczali mu-
ry przedszkola i we wrześniu 
pójdą do szkoły.

 Przyszłym pierwszoklasi-
stom życzą oni sukcesów w na-
uce i wzorowego zachowania w 
szkole! W czasie uroczystości 
dzieci śpiewały piosenki i recy-
towały wiersze, dziękując w ten 
sposób paniom za opiekę, tro-
skę i naukę, a swoim kolegom 
i koleżankom za wspólną, miłą 
zabawę w przedszkolu. (rp)

pochodzi ze selekcjonowanego 
świerka z gór, ale i z modrzewia 
oraz cedru syberyjskiego (bar-
dzo trwałego drewna). Ostatnią 
propozycją firmy są… podusz-
ki cedrowe, które chronią przed 
roztoczami. Coraz popularniej-
sze stają się też tężnie solanko-
we. W mroźny zimowy dzień 
wskoczyć w ogrodzie do balii 
z gorącą wodą wzbogaconą 

26 czerwca 90. urodziny obchodziła Janina Kubica. Z tej okazji 
solenizantkę odwiedził burmistrz Jan Chwiędacz, który złożył jej 
najserdeczniejsze życzenia, gratulował wspaniałego jubileuszu 
oraz wręczył kosz z upominkami.

Pożegnanie 
z przedszkolem

Przegląd
talentów

mineralną solanką – marzenie. 
Spełnia je imielińska firma. W 
nagrodę na Targach otrzymała 
nagrodę w kategorii „technolo-
gia lub produkt pro-eko”. 

Dni Imielina, które odbyły 
się po raz 18., wkroczyły w 
dojrzały wiek. W jakim kie-
runku będą się rozwijać – zo-
baczymy za rok. (zz)

Dokończenie ze str. 5
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 Witamy we wspólnocie 

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

Mistrzostwa Śląska Juniorów w 
Szachach Klasycznych rozgrywano 

w hali widowiskowo-sportowej w Imieli-
nie od 18 do 22 czerwca. Była to impreza 
sportowa na wielką skalę - udział w niej 
wzięło prawie czterystu zawodników, któ-
rzy grali w 5 kategoriach wiekowych.

Najlepszym szachistą z imielińskiej Dia-
gonalii został Przemysław Myszor, uczeń 
III klasy szkoły podstawowej, trenujący w 
klubie od dwóch lat, a z dziewcząt świetnie 
spisała się Dominika Górecka z klasy V. 
Dominika w szachy gra już prawie 4 lata. 
Zarówno Przemek jak i Dominika lubią tę 
grę, w wielu zawodach odnoszą mniejsze 
lub większe sukcesy, ale jak mówią, nie-
ważne czy są na podium czy też nie, waż-

ne, że grają i cieszą się tym, że startują w 
zawodach. Najlepszą w kategorii do lat 18 
została Karolina Klisz, uczennica LO w 
Bieruniu. Niedalekie miejsce od podium 
zajęli Maria Palka i Wojtek Maślanka. Z 
dyplomami za udział w mistrzostwach 
ukończyli rozgrywki: Łukasz Rapacz, 
Aleksander Gibas i Patryk Majer.

Organizatorami imprezy sportowej był 
Młodzieżowy Klub Szachowy Diagonalia 
Imielin działający przy Miejskim Centrum 
Kultury w Imielinie oraz Śląski Związek 
Szachowy w Katowicach. Patronat nad 
mistrzostwami objął burmistrz Jan Chwię-
dacz, który wręczył puchary i nagrody 
wraz z Anną Kubicą, dyrektor gimnazjum 
i przewodniczącą Rady Powiatu. (da)

 

15 czerwca w hali widowiskowo-sporto-
wej miało miejsce uroczyste zakończenie 
pierwszego sezonu Akademii Przedszko-
laka. Program został zainicjowany przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Imielinie przy współpracy z Przedszko-
lem Miejskim. W zajęciach od września 
do czerwca brało udział ponad 115 przed-
szkolaków z 5 najstarszych grup. Zajęcia 
odbywały się w godzinach pobytu dzie-
ci w Przedszkolu, dwa razy w tygodniu 
– łącznie ponad 120 godzin sportowych 
gier i zabaw, nawiązujących do dyscyplin 

sportowych (piłka nożna, siatkówka, bad-
minton) oraz elementów gimnastyki.

- Głównym założeniem i celem progra-
mu było zaktywizowanie sportowe dzieci 
już w wieku przedszkolnym. Dzięki ta-
kim zajęciom, w ramach jednego rocznika 
dzieci w Imielinie, została zaszczepiona 
potrzeba ruchu a co równie ważne, zostały 
pokazane różne dyscypliny sportu  – po-
wiedział Bartosz Kilijański, były dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Imielinie. - Jestem bardzo zadowolony z 
profesjonalnego podejścia trenerów do za-

jęć. Szczególnie chciałbym podziękować 
pani Annie Garus – trenerce siatkówki 
oraz gimnastyki, panu Szymonowi Kost-
ce – trenerowi badmintona oraz panu Ja-
ckowi Stęchłemu – trenerowi piłki nożnej. 
Bardzo cieszy mnie również odbiór zajęć 
przez rodziców, pracowników Przedszko-
la, a co najważniejsze przez same dzieci. 
Mam nadzieję, że program będzie konty-
nuowany w kolejnych latach – dodał. 

Pojawiły się również pierwsze sporto-
we diamenty, które wypatrzyli trenerzy 
poszczególnych dyscyplin sportu. Kilku 

przedszkolaków dostało już zaproszenia 
na zajęcia treningowe prowadzone pod 
skrzydłami klubów sportowych.

Podczas uroczystego zakończenia 
dzieci rywalizowały w grupach w róż-
nych konkurencjach. Dla wszystkich 
pamiątkowe koszulki, medale oraz upo-
minki wręczyły Mirosława Strojny – 
kierownik referatu EZKS Urzędu Mia-
sta Imielin, Beata Ostrowska – właści-
ciel firmy F.P. Szlif-Pol – sponsora pro-
gramu oraz Renata Prus – wicedyrektor 
Przedszkola Miejskiego. (bk)

Pierwszy sezon Akademii 

Mistrzostwa Śląska

Zuzanna Magdalena Jochymczyk urodzona 28 stycznia 
córka Mariusza i Magdaleny
chrzestni: Tadeusz Turczyński i Monika Jochymczyk

Kacper Leon Spilkowski urodzony 7 kwietnia 
syn Wojciecha i Anety
chrzestni: Mirosław Spilkowski i Katarzyna Czwienczek

Dzieci ochrzczone 11 czerwca
w imielińskim kościele


