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Otwarcie hali

Wstęgę przecięli: Jan Chwiędacz, Tomasz Lamik, Dagmara Kupczyk i wiceminister sportu Jan Widera.

G

ratuluję
nowoczesnego, Chwiędaczem oraz Tomaszem
funkcjonalnego
obiektu Lamikiem, przewodniczącym
sportowego. Dziękuję wszyst- Rady Miasta i dyrektorką Dagkim, którzy przyczynili się do marą Kupczyk przeciął wstęgę i
jego powstania, szczególnie wła- tym samym dokonał oficjalnedzom miasta, za to, że dostrzega- go otwarcia obiektu. Poświęcił
ją rolę sportu, aktywności fizycz- halę sportową proboszcz ks.
nej wśród dzieci i młodzieży, ale Eugeniusz Mura, a symboliczrównież wśród osób dorosłych. ne klucze do obiektu burmistrz
Mam nadzieję, że obiekt ten przekazał dyrektorce, a ta wrębędzie tętnił sportowym życiem czyła je uczniom.
od wczesnych godzin rannych
do późnych wieczornych. Życzę Bardzo potrzebna
również, by był kuźnią talentów
To już druga hala sportowa
sportowych, które będą nie tylko oddana do użytku w Imielinie
dumą Imielina, ale całej Polski w ciągu ostatnich czterech lat.
– tymi słowami Jan Widera, wi- - Stanowić ona będzie uzupełceminister sportu i turystyki 28 nienie działalności hali widowrześnia zwrócił się do zgroma- wiskowo-sportowej „na górce”,
dzonych w hali sportowej przy której dzienny harmonogram
Szkole Podstawowej nr 2.
zajęć rozpisany jest od wczesKilkanaście minut wcześ- nych godzin rannych do półniej wraz z burmistrzem Janem nocy – powiedział burmistrz
Hala sportowa powstała w oparciu o projekt biura „AB-Projekt” z Tychów. Wykonawcą była firma „Wodpol” z Żywca,
która zrealizowała go kosztem około 6,9 mln zł. Miasto
otrzymało na ten cel dofinansowanie w wysokości prawie 2
mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Hala sportowa wyposażona została w ogrzewanie podłogowe
i klimatyzację. Płyta ma wymiary 16 na 30 metrów i można
podzielić na dwie części za pomocą kotar. Mogą być tu rozgrywane zawody m.in. w piłce siatkowej, koszykówce, piłce
ręcznej i badmintonie, halowej piłce nożnej, czy w gimnastyce artystycznej lub sportowej. Widownia liczy 240 miejsc
siedzących.

J. Chwiędacz, potwierdzając
potrzebę budowy obiektu. Do
jego powstania przyczyniły
się: wzrastająca liczba uczniów
szkół podstawowych w Imielinie, zmiany organizacyjne
związane z reformą oświaty,
wzrost liczby zajęć wychowania
fizycznego oraz bardzo duże
zainteresowanie aktywnością
sportową wśród mieszkańców,
także tą organizowaną przez
stowarzyszenia i kluby sportowe – argumentował burmistrz.
Zwrócił również uwagę na
funkcjonalne połączenie istniejącej części szkoły z nową halą
oraz na jej bogate zaplecze, w
którym znajdują się nie tylko
szatnie, ale i pomieszczenia dydaktyczne.
Burmistrz przypomniał, że od
niemal dekady miasto nagradza
stypendiami
utalentowanych
młodych zawodników. Przeznacza też znaczna pomoc finansową na wsparcie stowarzyszeń
sportowych, a także na organizację zawodów i turniejów. Na
koniec życzył, by było to miejsce aktywnego spędzania wolnego czasu, a także odkrywania
sportowych talentów.

Odetchnęli przestrzenią
- Nasza tysiąclatka z małą salą gimnastyczną nie mieściła już
od dawna prawie sześciuset uczniów – powiedziała D. Kupczyk.
Przywołała niedogodności związane z trudnościami lokalowymi
szkoły – szczególnie w zakresie
zajęć wychowania fizycznego.
Z satysfakcją zauważyła, że od
nowego roku szkolnego „zaczęli
oddychać przestrzenią” - Teraz
nie tylko możemy rozwijać w
pełni kulturę fizyczną dzieci i
młodzieży, ale i możemy cieszyć
się z nowych szatni, pomieszczeń
do zajęć. Hala jest dowodem, że
władzom samorządowym naszego miasta bardzo zależy nie tylko
na rozwoju intelektualnym, ale i
na rozwoju fizycznym młodego
pokolenia.
Podczas uroczystości odczytany został list od ministra Witolda Bańki, który nie mógł tego
dnia przybyć do Imielina. Gratulacje popłynęły także z ust posła
Marka Wójcika, przewodniczącej Rady Powiatu Anny Kubicy,
przewodniczącego Rady Miasta
Tomasza Lamika, wójta Chełmu
Śl. Stanisława Jagody i reprezentującego NSZZ „Solidarność”
Mariusza Gąsiorczyka.
Dwa celne trafienia
Sportowym akcentem uroczystości była próba piłkarskich
umiejętności burmistrza i wiceministra sportu. Obaj stanęli
przed zadaniem trafienia do
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bramki bronionej przez jednego
z uczniów, zawodnika imielińskiej „Pogoni”. Zakończyła się
celnymi strzałami, po których
piłka znalazła się w siatce.
Po części oficjalnej na płytę
hali wkroczyli przedszkolacy i
uczniowie podstawówki. Występ rozpoczęły sześciolatki z
imielińskiego przedszkola ubrane w stroje w barwach miasta. Po
nich pojawiły się chearlederki z
SP 2 oraz gimnastyczki z UKS
Energia – prezentując wysoki
poziom swoich umiejętności. Zabawny dialog w gwarze śląskiej
przedstawiły Milena Rogalska i
Antosia Łytko, pierwszoklasistki
z SP 2. Sportowe możliwości
hali zaprezentowali poprzez lekcję wychowania fizycznego “na
żywo” uczniowie klas IV-VI. Po
nich wystąpiły „Iskierki” z grupy dziewczynek z klas I-III, które przedstawiły układ taneczny
ze wstążkami. Połączone chóry
„Gwiazdeczek” i „Koralinek”
zakończyły uroczystość, wykonując „We Are The Champions”
w polskiej wersji językowej (autorstwa D. Kupczyk!). W otwarciu wzięła również udział Imielińska Orkiestra Dęta.
Nowa hala sportowa stała
się kolejną wizytówką miasta.
Dowodem, że aktywność ruchowa, rekreacja i sport to te
sfery życia, które są wspierane
w Imielinie i cieszą się dużym
zainteresowaniem mieszkańców. (zz)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim nauczycielom i pracownikom
oświaty życzymy wytrwałości
w pokonywaniu codziennych trudności,
cierpliwości w przekazywaniu wiedzy
i umiejętności oraz zadowolenia
z wykonywanej pracy
Przewodniczący Rady Miasta Burmistrz Miasta Imielin
Tomasz Lamik
Jan Chwiędacz
i radni Rady Miasta Imielin wraz z pracownikami
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KRONIKA POLICYJNA
12 września policjanci z bieruńskiej drogówki prowadzili akcję
„Prędkość”. W jej trakcie ujawnili 42 przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości przez kierujących, wobec których zastosowali
przewidziane prawem represje.
18 września policjanci zwracali uwagę uczestnikom ruchu, że
rozmawianie przez telefon w czasie jazdy obniża zdolność prawidłowego prowadzenia pojazdu, co przekłada się między innymi na
długość drogi hamowania, czy możliwość zachowania bezpiecznej
odległości między pojazdami.
28 września na ul. Grzybowej włamano się do budynku, skąd
skradziono mienie.
2 października na ul. Imielińskiej policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę, który kierował samochodem w stanie nietrzeźwości
– 0,84 mg/l. (kpp)

KRONIKA STRAŻACKA
1 września na ul. Imielińskiej strażacy usuwali gniazdo szerszeni, 4 września na ul. Bluszczowej, a 8 września na ul. Grzybowej.
3 września strażacy usuwali gniazdo os na ul. Hallera, a 4 września ul. Dunikowskiego.
11 września na skrzyżowaniu ul. Brata Alberta i Grabowej strażacy usuwali skutki kolizji samochodowej.
18 września strażacy usuwali gniazdo os z budynku Biblioteki
Miejskiej.
22 września strażacy zostali wezwani do wypadku samochodowego na autostradzie A4.
23 września strażacy zostali wezwani na ul. Maratońską do pożaru domu jednorodzinnego. Po przybyciu na miejsce jednostek
straży pożarnej okazało się, że alarm jest fałszywy, a duże zadymienie spowodowane było rozpalaniem w piecu centralnego ogrzewania. (osp)

Strażacy apelują

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym apelujemy
do mieszkańców miasta o dokładne sprawdzenie przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych. W czasie sezonu grzewczego często dochodzi do pożarów sadzy w przewodzie kominowym, a skutkami takiego zdarzenia przeważnie jest uszkodzony
komin, a nawet pożar domu.
Ponadto zalecamy zaopatrzyć się w czujnik tlenku węgla (czadu), którego koszt nie jest wielki (ok. 100 zł), a może uratować
komuś zdrowie lub życie. (osp)
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Zaproszenie na spotkanie
w sprawie złoża „Imielin-Północ”



Dyrektorka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
(RDOŚ) wydała niekorzystną dla mieszkańców Imielina decyzję w sprawie złoża „Imielin-Północ”. Walczyliśmy mocno o
to, by było inaczej i będziemy nadal wspólnie walczyć w obronie naszego miasta. Nie pozwolimy zniszczyć naszych domów
i środowiska naturalnego Imielina. Będziemy się odwoływać
od decyzji RDOŚ. Władze miasta oraz stowarzyszenia imielińskie podjęły szereg kroków w obronie miasta i zaplanowały
kolejne. Chcemy Wam o tym opowiedzieć i zaprosić do udziału w kolejnym etapie.
W imieniu imielińskich stowarzyszeń ekologicznych zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 11
października (czwartek) o godz. 18.00 w Sokolni. Liczymy na
Waszą obecność!
Stowarzyszenie Zielony Imielin, Granice Natury
Kurier – Imielińska Gazeta Samorządowa.
Wydawca Urząd Miasta w Imielinie.
Wykonanie: Gościniec sc. Redaguje zespół.
Redaktor naczelny Zbigniew Zając ISSN 1898-8350
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Adres do korespondencji: Biblioteka Miejska 41-407 Imielin, ul. Imielińska 92, tel. 32/225 50 70, adres elektroniczny: kurier@imielin.pl
Druk Infomax Katowice. Nakład 2350 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i opracowania nadesłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
ogłoszeń.

Wybory 21 października
Obwody wyborcze
Numery i granice obwodów
głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Nr obwodu 1
Granice obwodu głosowania:
Apteczna, Augustyna Kordeckiego, Bluszczowa, Floriana,
Grzybowa, Jana Brzozy, Janusza Kusocińskiego, Józefa
Hallera, Juliana Niemcewicza,
Karolinki, Ksawerego Dunikowskiego, Lawendowa, Liliowa, Marii Dąbrowskiej, Pawła
Pośpiecha, Piotra Skargi, Rubinowa, Stefana Kuczyńskiego,
Szczepana Malornego, Świętego Brata Alberta od nr 1 do nr
45 nieparzyste i od nr 2 do nr
32c parzyste, Zacisze, Złocista.
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Biblioteka
Miejska, ul. Imielińska 92
(sala nr 1).
Nr obwodu 2
Granice obwodu głosowania: Akacjowa, Biskupa Stanisława Adamskiego, Dobra,
Francuska, Grabowa, Jana

Baranowicza, Karola Miarki,
Klonowa, Kolejowa, Krótka,
Leśna, Lipowa, Michała Drzymały, Miła, Podmiejska, Świętego Brata Alberta od nr 45a do
nr 107 nieparzyste i od nr 34 do
nr 112 parzyste, Tadeusza Banachiewicza, Urocza, Wierzbowa, Wiosenna, Żeńców
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Biblioteka
Miejska, ul. Imielińska 92
(sala nr 5).
Nr obwodu 3
Granice obwodu głosowania:
Imielińska od nr 1 do nr 37 nieparzyste i od nr 2 do nr 58 parzyste, Jana Heweliusza, Józefa
Poniatowskiego,
Kamienna,
Ks. Ignacego Rembowskiego,
Marka, Modrzewiowa, Na Sarganach, Nowozachęty, Przemysłowa, Rzemieślnicza, Satelicka
od nr 1 do nr 11 nieparzyste i od
nr 2 do nr 22a parzyste, Skalna,
Skotnica, Sosnowa, Spokojna,
Stanisława Broszkiewicza, Turystyczna, Wodna, Wojciecha
Sapety, Wyzwolenia, Zachęty,
Zygmunta Wróblewskiego.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Urząd Miasta
Imielin, ul. Imielińska 81 (sala nr 11).
Nr obwodu 4
Granice obwodu głosowania: Bartnicza, Bursztynowa,
Cicha, Imielińska od nr 39 do
nr 189a nieparzyste i od nr
60 do nr 204 parzyste, Jacka
Malczewskiego,
Jastrzębia,
Jerzego Szaniawskiego, Karola Olszewskiego, Koralowa,
Kordiana, Kowalska, Krucza,
Łąkowa, Maratońska, Nowa,
Orla, Perłowa, Piotra Ściegiennego, Pokoju, Polna, Satelicka
od nr 13 do nr 35 nieparzyste
i od nr 24 do nr 38 parzyste,
Słoneczna, Sokola, Szafirowa,
Tadeusza Rejtana, Wandy, Wąska, Władysława Sikorskiego.
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Urząd Miasta
Imielin, ul. Imielińska 81 (sala nr 21).
Wszystkie lokale dostosowane są do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych. (zz)

Okręgi wyborcze
Numery okręgów wyborczych i ich granice w wyborach
do Rady Miasta Imielin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.. W każdym okręgu
wybierany jest 1 radny.

Nr 5, ulice: Imielińska od nr
39 do nr 123 nieparzyste i od
nr 60 do nr 134 parzyste, Karola Olszewskiego, Kordiana,
Kowalska, Nowa, Pokoju, Tadeusza Rejtana, Wąska.

Nr 1, ulice: Imielińska od nr 1
do nr 37 nieparzyste i od nr 2 do
nr 58 parzyste, Jana Heweliusza,
Modrzewiowa, Satelicka od nr 1
do nr 11 nieparzyste i od nr 2 do
nr 22a parzyste, Sosnowa, Turystyczna.

Nr 6, ulice: Bartnicza, Bursztynowa, Jerzego Szaniawskiego, Koralowa, Polna, Szafirowa, Wandy.

Nr 2, ulice: Kamienna, Ks. Ignacego Rembowskiego, Na Sarganach, Wyzwolenia, Zygmunta
Wróblewskiego.
Nr 3, ulice: Józefa Poniatowskiego, Marka, Nowozachęty,
Przemysłowa, Rzemieślnicza,
Skalna, Skotnica, Spokojna, Stanisława Broszkiewicza, Wodna,
Wojciecha Sapety, Zachęty.
Nr 4, ulice: Jastrzębia, Krucza,
Maratońska, Orla, Piotra Ściegiennego, Satelicka od nr 13 do
nr 35 nieparzyste i od nr 24 do nr
38 parzyste, Słoneczna, Sokola.

do nr 45 nieparzyste i od nr 2
do nr 32c parzyste, Złocista.
Nr 11, ulice: Janusza Kusocińskiego, Ksawerego Dunikowskiego, Rubinowa, Stefana
Kuczyńskiego, Zacisze.
Nr 12, ulice: Akacjowa, Biskupa Stanisława Adamskiego,
Tadeusza Banachiewicza.

Nr 7, ulice: Cicha, Imielińska od nr 125 do nr 189a nieparzyste i od nr 136 do nr 204 parzyste, Jacka Malczewskiego,
Łąkowa, Perłowa, Władysława
Sikorskiego.

Nr 13, ulice: Grabowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, Podmiejska, Świętego Brata Alberta od
nr 45a do nr 107 nieparzyste
i od nr 34 do nr 112 parzyste,
Wierzbowa.

Nr 8, ulice: Augustyna Kordeckiego, Grzybowa, Karolinki, Lawendowa, Liliowa.

Nr 14, ulice: Jana Baranowicza, Kolejowa, Michała Drzymały.

Nr 9, ulice: Józefa Hallera, Juliana Niemcewicza, Pawła Pośpiecha, Piotra Skargi,
Szczepana Malornego.

Nr 15, ulice: Dobra, Francuska, Karola Miarki, Krótka, Miła, Urocza, Wiosenna, Żeńców.

Nr 10, ulice: Apteczna,
Bluszczowa, Floriana, Jana
Brzozy, Marii Dąbrowskiej,
Świętego Brata Alberta od nr 1

Miejska Komisja Wyborcza
w Imielinie mieści się Urzędzie Miasta Imielin, pokój nr
12 (parter), tel. 32 225 41 31.
(zz)

Wybory 21 października
Kandydaci do rady miasta

Okręg wyborczy Nr 2
1. PACWA Józef Gabriel, lat
59, zam. Imielin, zgłoszony
przez KWW JANA CHWIĘDACZA - Lista nr 22
Okręg wyborczy Nr 3
1. LAMIK Tomasz Wojciech,
lat 41, zam. Imielin, zgłoszony
przez KWW JANA CHWIĘDACZA - Lista nr 22
2. KASPERCZYK Dariusz Pa-

Okręg wyborczy Nr 4
1. KOMANDERA Grzegorz
Łukasz, lat 37, zam. Imielin,
zgłoszony przez KWW JANA
CHWIĘDACZA - Lista nr 22
2. OLEJNIK Rafał, lat 44,
zam. Imielin, zgłoszony przez
KW ŚPR - Lista nr 23
3. CHMIELEWSKA Agnieszka Maria, lat 38, zam. Imielin,
zgłoszona przez KWW KRZYSZTOFA HOCHUŁ - Lista nr 24
Okręg wyborczy Nr 5
1. HADRYAN Adam Jan,
lat 68, zam. Imielin, zgłoszony
przez KW ŚPR - Lista nr 23
2. PUDEŁKO Krzysztof Jerzy, lat 32, zam. Imielin, zgłoszony przez KWW KRZYSZTOFA HOCHUŁ - Lista nr 24
3. KUBICA Zenon Bernard,
lat 51, zam. Imielin, zgłoszony
przez KWW ANNY KUBICYWOJTYRY - Lista nr 25
Okręg wyborczy Nr 6
1. KOTELA Ireneusz Marek,
lat 35, zam. Imielin, zgłoszony

Mandat radnego
Miejska Komisja Wyborcza w
Imielinie informuje o obsadzeniu
mandatu radnego w wyborach do
Rady Miasta Imielin bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2.
1. W tym okręgu utworzonym
dla wyboru Rady Miasta Imielin
obejmującym 1 mandat, Miejska
Komisja Wyborcza w Imielinie
zarejestrowała 1 kandydata na
radnego.
2. W związku z tym, że liczba

zarejestrowanych
kandydatów
jest równa liczbie wybieranych
radnych, na podstawie art. 380
Kodeksu wyborczego w okręgu
wyborczym nr 2 głosowania w
wyborach do Rady Miasta Imielin nie przeprowadza się i uznaje
się, że wybrany na radnego został
Józef Gabriel PACWA zarejestrowany jako kandydat z listy nr 22
KWW JANA CHWIĘDACZA.
(zz)

Głosowanie na burmistrza
Miejska Komisja Wyborcza w
Imielinie informuje o przeprowadzeniu głosowania tylko na
jednego kandydata na burmistrza
Miasta Imielin.
1. W wyborach burmistrza
Miasta Imielin zarządzonych
na 21 października 2018 r. jako
kandydat na burmistrza Miasta
Imielin został zarejestrowany CHWIĘDACZ Jan Michał
zgłoszony przez KWW JANA
CHWIĘDACZA.
2. Wybory zostaną przeprowadzone, a kandydat zostanie wybrany, jeżeli w głosowaniu otrzyma więcej niż połowę ważnie
oddanych głosów. W przypadku,

gdy kandydat nie otrzyma więcej
niż połowy ważnie oddanych
głosów, wyboru burmistrza dokona Rada Miasta Imielin. (zz)

Wybory burmistrza
Miejska Komisja Wyborcza
w Imielinie informuje o zarejestrowanych kandydatach na
burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Imielin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
1. CHWIĘDACZ Jan Michał,
lat 62, wykształcenie wyższe, nie
należy do partii politycznej, zam.
Imielin, zgłoszony przez KWW
JANA CHWIĘDACZA. (zz)

przez KWW JANA CHWIĘDACZA - Lista nr 22
2. KOREK Damian Krzysztof, lat 40, zam. Imielin, zgłoszony przez KW ŚPR - Lista nr 23
Okręg wyborczy Nr 7
1. BISKUPSKA Maria Magdalena, lat 60, zam. Imielin,
zgłoszona przez KWW JANA
CHWIĘDACZA - Lista nr 22
2. ZDZIECHIEWICZ Alicja
Barbara, lat 42, zam. Imielin,
zgłoszona przez KW ŚPR - Lista nr 23
3. WILK Krystian Józef, lat
29, zam. Imielin, zgłoszony
przez KWW KRZYSZTOFA
HOCHUŁ - Lista nr 24
4. KOPEĆ Anna Maria, lat
42, zam. Imielin, zgłoszona
przez KWW ANNY MARII
KOPEĆ - Lista nr 27
Okręg wyborczy Nr 8
1. KAISER Tomasz Adam,
lat 42, zam. Imielin, zgłoszony
przez KWW JANA CHWIĘDACZA - Lista nr 22
2. ZIMMERMANN Krystyna Agnieszka, lat 70, zam.
Imielin, zgłoszona przez KW
ŚPR - Lista nr 23

Okręg wyborczy Nr 9
1. OLSZEWSKI Tomasz
Wojciech, lat 42, zam. Imielin,
zgłoszony przez KWW JANA
CHWIĘDACZA - Lista nr 22
2. KUBICA-WOJTYRA Anna
Elżbieta, lat 64, zam. Imielin, zgłoszona przez KWW ANNY KUBICY-WOJTYRY - Lista nr 25
Okręg wyborczy Nr 10
1. JURECKI Jan Paweł, lat 66,
zam. Imielin, zgłoszony przez
KWW JANA CHWIĘDACZA
- Lista nr 22
2. SYNOWIEC Marian Aleksander, lat 62, zam. Imielin, zgłoszony przez KW ŚPR - Lista nr 23
Okręg wyborczy Nr 11
1. SZOLCZEWSKA Gabriela
Maria, lat 54, zam. Imielin, zgłoszona przez KWW ANNY KUBICY-WOJTYRY - Lista nr 25
2. ORZEŁ Barbara Małgorzata, lat 46, zam. Imielin, zgłoszona przez KWW BARBARY
ORZEŁ - Lista nr 26
Okręg wyborczy Nr 12
1. STASZEWSKI Dariusz
Józef, lat 54, zam. Imielin,
zgłoszony przez KWW JANA

CHWIĘDACZA - Lista nr 22
2. HOCHUŁ Krzysztof Jan,
lat 34, zam. Imielin, zgłoszony
przez KWW KRZYSZTOFA
HOCHUŁ - Lista nr 24
Okręg wyborczy Nr 13
1. KOMANDERA Tadeusz Józef, lat 59, zam. Imielin, zgłoszony przez KWW JANA CHWIĘDACZA - Lista nr 22
2. ŚLIWKA Mariusz Grzegorz,
lat 38, zam. Imielin, zgłoszony
przez KW ŚPR - Lista nr 23
Okręg wyborczy Nr 14
1. HAJDUCZEK Krzysztof
Marek, lat 38, zam. Imielin,
zgłoszony przez KWW JANA
CHWIĘDACZA - Lista nr 22
2. MAZURKIEWICZ Katarzyna Małgorzata, lat 38, zam.
Imielin, zgłoszona przez KW
ŚPR - Lista nr 23
Okręg wyborczy Nr 15
1. HERICHT Tadeusz Franciszek, lat 61, zam. Imielin,
zgłoszony przez KWW JANA
CHWIĘDACZA - Lista nr 22
2. WAJDA Aleksandra Maria,
lat 38, zam. Imielin, zgłoszona
przez KW ŚPR - Lista nr 23. (zz)

Kandydaci do rady powiatu
Lista nr 10
KOMITET
WYBORCZY
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. MAGIERA-MOLENDOWSKA Helena Julianna lat 70
Chełm Śl.
2. KUCZOWICZ Krzysztof Walenty lat 52 Bojszowy
3. BEKER Małgorzata Joanna lat
51 Imielin
4. PIEKORZ Marek Augustyn
lat 56 Bojszowy
5. KOZIOŁEK Piotr lat 53 Chełm Śl.
6. SARAT Arkadiusz Andrzej lat
42 Imielin
7. RUSECKA Sylwia Anna lat 56
Imielin
8. SZROMEK Adam Ryszard lat
42 Imielin
9. MARSZOŁEK Monika Maria
lat 69 Imielin
Lista nr 18
KOMITET
WYBORCZY
WYBORCÓW
POROZUMIENIE POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO
1. JELEŃ Jacek Karol lat 72
Chełm Śl.
2. JARNOT Agnieszka Iwona

lat 31 Chełm Śl.
3. KOSMA Marcin Michał lat 36
Imielin
4. KARPIŃSKA Dagmara Monika lat 33 Międzyrzecze
5. WITUŚ Bogusława Halina lat
47 Międzyrzecze
6. JAROMIN Marek Arkadiusz
lat 32 Międzyrzecze
7. PLUTA Adam Piotr lat 29 Międzyrzecze
8. JAROMIN Anna Maria lat 38
Międzyrzecze
Lista nr 20
KOMITET
WYBORCZY
WYBORCÓW POWIATOWA
WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
1. BEDNORZ Bernard Czesław
lat 60 Bojszowy Nowe
2. GOCZOŁ Walenty Józef lat 61
Imielin
3. PLEWNIA Kazimierz lat 55
Chełm Śl.
4. KŁYK Czesław Augustyn lat
61 Bojszowy
5. KUBICA Anna Katarzyna lat
48 Imielin
6. WOJTUŃ Krystyna Barbara
lat 59 Bojszowy

7. KOSTKA Aleksandra Hanna
lat 26 Bieruń
Lista nr 21
KOMITET
WYBORCZY
ŚLĄSKIEJ PARTII REGIONALNEJ
1. KISZKA Aleksander Józef lat
57 Chełm Śl.
2. KOMENDERA Henryk Franciszek lat 49 Imielin
3. KASPERCZYK Janusz Kazimierz lat 56 Bojszowy
4. KRUPKA Wojciech Andrzej
lat 48 Międzyrzecze
5. SZAFRON Mariola Maria lat
30 Bojszowy
6. WACHOWIAK Halina Elżbieta lat 59 Imielin
7. KOLBA Beata lat 55 Chełm Śl.
8. BUKOWSKI Marek Andrzej lat 31 Chełm Śl. (pkw)

Do sejmiku

Do sejmiku wojewódzkiego z
okręgu nr 2 (obejmującego m. in.
Imielin) kandyduje 108 osób. Pełny spis kandydatów do sejmiku
znajduje się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej i na tablicach ogłoszeń. (zz)
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Okręg wyborczy Nr 1
1. PIWECKA Anna Dorota,
lat 42, zam. Imielin, zgłoszona
przez KWW JANA CHWIĘDACZA - Lista nr 22
2. GÓRNIOK Ireneusz Krzysztof, lat 50, zam. Imielin, zgłoszony
przez KW ŚPR - Lista nr 23
3. MALORNY Paweł Krzysztof, lat 28, zam. Imielin, zgłoszony przez KWW KRZYSZTOFA HOCHUŁ - Lista nr 24

weł, lat 52, zam. Imielin, zgłoszony przez KW ŚPR - Lista nr 23

Kurier

Miejska Komisja Wyborcza
w Imielinie zarejestrowała następujące listy kandydatów na
radnych w wyborach do Rady
Miasta Imielin zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.



Podsumowanie kadencji

Rozmowa z Janem Chwiędaczem, burmistrzem Imielina
- Kończy się kadencja. Jak
podsumowałby Pan mijające
4 lata. Co zostało zrobione w
mieście w zakresie robót inwestycyjnych, czy funkcjonowania miasta?
- W minionych czterech latach
kontynuowaliśmy budowę kanalizacji, rozbudowaliśmy oczyszczalnię ścieków, przeznaczaliśmy ponad 2 mln zł rocznie na
remonty dróg, kończymy budowę
remizy strażackiej, przebudowę
rynku, węzła przesiadkowego,
placów zabaw z siłowniami plenerowymi, wybudowaliśmy nową
halę sportową przy SP nr 2, realizujemy program ograniczenia
niskiej emisji. W ubiegłym roku
wymienianych zostało 40 pieców
na ekologiczne, w tym i przyszłym będzie to po 120 pieców.
To tylko te główne zadania, które
realizowaliśmy w tej kadencji.
Chcemy, by mieszkańcy byli
zadowoleni z usług świadczonych
przez miasto takich jak: komunalne (dostarczenie wody, odbieranie
ścieków i odpadów, dbanie o otoczenie terenu – drogi, chodniki,
place zabaw), oświatowe (przedszkole, szkoły), sportowe (hale,

boisko), kulturalne (biblioteka,
dom kultury, imprezy w plenerze). Oznacza to, że nie zaniedbujemy żadnej dziedziny życia
mieszkańców. Na tym polega
harmonijny, czyli zrównoważony
rozwój miasta.
- A czy są zadowoleni?
- Sądzę, że tak. Świadczy o
tym wzrastająca liczba mieszkańców oraz ilość nowych domów,
które buduje się w mieście. Jest to
jeden z wyróżników określający
atrakcyjność miasta. Mieszkańcy
wspólnie z władzami miasta organizują życie społeczno-kulturalne. W ostatnich latach powstały
trzy kluby sportowe, działa wiele
sportowych grup nieformalnych,
9 grup dzieci i młodzieży trenu-

je piłkę nożną, 120 dziewczynek
ćwiczy gimnastykę artystyczną,
liczna jest grupa kolarzy. Zajęcia
kulturalne i rekreacyjne odbywają się w ponad dwudziestu grupach. Organizowane są wyjazdy
kulturalne, koncerty, wystawy.
Tę działalność wspieramy finansowo i organizacyjnie. Gdyby nie
zainteresowanie mieszkańców,
tego wszystkiego by nie było.
- Imielin, jak Pan wspomniał,
może się pochwalić bardzo wysokim przyrostem liczby mieszkańców. Z czego on Pana zdaniem wynika?
- Przekonany jestem, że z ciągłej poprawy standardu życia.
Świadczenia
wspomnianych
usług staramy się wykonywać na
wysokim poziomie. Mieszkańcy
oczekują, by miasto było bezpieczne, czyste, zadbane, zielone,
z odpowiednią infrastrukturą
techniczną. Mają do tego prawo,
bo to m.in. z ich podatków finansujemy te zadania.
- Miasto jednak nie za
wszystko odpowiada. Są drogi
powiatowe, wojewódzkie. Jak
układa się współpraca z ich zarządcami?

- Różnie. Jest bardzo dobra z
powiatem (starostą i radnymi).
Dzięki temu wyremontowane
zostały drogi powiatowe: ul. Nowozachęty, Podmiejska, powstaje
łącznik pomiędzy ul. Satelicką i
Maratońską, który znakomicie
skomunikuje tę część miasta. Niestety gorzej jest z województwem
- ta współpraca jest ograniczona.
Praktycznie nie ma zrozumienia
dla naszych przedsięwzięć, które
mają punkt styczny z ul. Imielińską, czy stanem bezpieczeństwa,
lub dalszego remontu tej ulicy.
- Co zostało jeszcze do zrobienia w mieście?
- Przede wszystkim budowa
nowego przedszkola ze żłobkiem.
Powstaje już projekt tego obiektu.
Myślimy też o domu dziennego
pobytu dla seniorów, który mógłby znaleźć siedzibę w byłym
komisariacie. Chcemy zmodernizować stadion przy ul. Hallera,
by służył nie tylko piłce nożnej,
ale i rekreacji. Chcemy zintensyfikować działania w zakresie
współpracy z PKP oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią
dotyczące rozwoju komunikacji
kolejowej, gdyż ten środek trans-

portu w najbliższych latach będzie coraz bardziej atrakcyjny.
- Jaka jest sytuacja finansowa miasta?
- Praktycznie nie mamy zadłużenia – wynosi ono 0,2%
dochodów i wynika z tego, że
aby dostać dotację na wymianę
pieców, warunkiem było wzięcie
pożyczki z WFOŚ. Rosną nasze
udziały w podatku dochodowym
– w roku 2014 było to 8,4 mln zł,
a obecnie 10,9 mln. Inne dochody
są na ustabilizowanym poziomie.
- Jaką wobec tego miasto powinno prowadzić politykę wobec inwestorów?
- Nie sądzę, że powinniśmy o
nich zabiegać. Nie potrzebujemy
tu dużych firm, których działalność rodziłaby tylko konflikty
społeczne. Dochody, które mamy, wystarczą do normalnego
funkcjonowania miasta i jego
rozwoju. Lepiej wspierać małych
inwestorów oraz funkcjonujących
przedsiębiorców i zapewniać im
warunki do rozwoju. Imielin jest
małym miastem, ma swój charakter i swoje walory i to należy
promować i kultywować.
Rozmawiał zz

Realizujemy potrzeby mieszkańców

Kurier
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Rozmowa z Tomaszem Lamikiem, przewodniczącym Rady Miasta Imielin



- Dobiega końca Pana druga
kadencja jako radnego. Czym
różniła się od poprzednich?
- Wcześniej realizowaliśmy
w trakcie kadencji jedną dużą
inwestycję. W ciągu ostatnich
czterech lat mogliśmy, oprócz
kolejnych etapów kanalizacji,
pozwolić sobie również na inne
inwestycje: budowę hali sportowej, nowej remizy OSP, modernizację rynku, budowę centrum
przesiadkowego oraz remonty infrastruktury drogowej…
Warto zwrócić uwagę, że na to
centrum przesiadkowe wydaliśmy tylko 20 tys. zł z własnych
pieniędzy, a reszta, czyli prawie 2 mln zł, pochodzi spoza
budżetu miasta. To jest również
odpowiedź na to, dlaczego tak
dużo inwestujemy – pozyskujemy środki zewnętrzne: w tej
kadencji aż 18 mln zł. Dlatego
udało się zrealizować tyle inwestycji, a miasto rozwijało się
dynamicznie.
- Czy rozwój nie dokonywał
się na kredyt?
- Z początkiem naszej kadencji w 2014 roku, zadłużenie

wynosiło 28% zaplanowanych
dochodów. Kończymy ją z zadłużeniem 0,2% zaplanowanych dochodów. Czyli udało
się w ciągu tych czterech lat
nie tylko zmniejszyć zadłużenie, ale jeszcze wykonać wiele
dużych istotnych dla rozwoju
miasta inwestycji. Myślę, że to
jest duży sukces.
Warto też zauważyć, że
zwiększonych dochodów nie
uzyskiwaliśmy kosztem mieszkańców, czyli podnosząc podatki, bo te praktycznie przez
ostatnie trzy lata się nie zmieniały. Uważam, że miasto jest
dobrze zarządzane. Mamy
wizję jego przyszłości i od po-

czątku rozwija się w sposób zaplanowany.
- Jak to się mówi, „sukces
ma wielu ojców”. Pan i burmistrz wymieniacie te same
argumenty, które świadczą o
sukcesie miasta.
- Bo osiągnęliśmy to dzięki
naszej współpracy. Jak w dobrej śląskiej rodzinie. Mimo
różnicy zdań zawsze udawało
nam się dochodzić do porozumienia, wytyczyć jeden kierunek, w którym razem podążaliśmy. Warto również podkreślić,
że bardzo dobrze układała się
współpraca z powiatem. Dzięki
wspólnym decyzjom radnych
miasta i radnych powiatowych,
którzy reprezentowali Imielin,
udało się zrealizować wiele
dobrych projektów. Sądzę, że
pozytywne jest to, że w naszej
Radzie Miasta nie było partii
politycznych…
- Nie przechodziły instrukcje „z góry”?
- Tak, nikt nie narzucał nam
jakichś rozwiązań i dlatego
współpraca była łatwiejsza i lepiej się można było się porozu-

mieć w kluczowych kwestiach.
- Jednak jak się ma dużo
pieniędzy w budżecie, to łatwiej się można porozumieć?
- Sądzę, że to nie jest sprawa
pieniędzy, bo wcześniej, w poprzednich kadencjach, takich
pieniędzy nie było, a mimo to
była dobra współpraca. Paradoksalnie - jak są duże środki,
to wszyscy chcą coś zrobić i
wtedy mogą rodzić się spory.
- Proszę zatem zdradzić,
jak się dogadujecie z burmistrzem. Kto ma głos decydujący?
- Staramy się rozgraniczać
kompetencje – my mamy stanowiące, a burmistrz wykonawcze. Przestrzegamy prawa i
nie wchodzimy sobie w drogę.
Na komisjach wypracowujemy
wspólne stanowisko. Wcześniej
rozmawiamy z mieszkańcami,
wsłuchujemy się w ich głos,
sondujemy i robimy to, czego
oczekują – oczywiście w ramach możliwości prawnych i
budżetowych. Staramy się wychodzić im naprzeciw, realizujemy ich potrzeby.

- Nie da się jednak zadowolić wszystkich. Każda decyzja może spełniać potrzeby
jednych i być sprzeczna z interesami drugich.
- Na tym polega rola radnego, żeby rozmawiać i wypracowywać pewne rozwiązania,
które są wolą większości oraz
najlepsze dla miasta. Czasami
są to trudne wybory, ale trzeba
umieć ich dokonywać.
- Wiem, że miasto będzie
miało interesującą propozycję dla emerytów.
- Tak, ale najpierw musimy
wybudować drugie przedszkole przy ul. Brata Alberta, które
jest już w fazie projektowej.
Wtedy zwolni nam się budynek
przy ul. Dobrej (po byłym komisariacie). Chcemy tam stworzyć dom dziennego pobytu dla
seniorów. Mogliby tam znaleźć
odpowiednią opiekę, miejsce na towarzyskie spotkania,
wspólne spędzanie wolnego
czasu, może również rozrywkę
i naukę.
- A dla młodzieży?
Dokończenie na str. 6.
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detektywa, a także dyrektorkę
MCK-u i zaproszeni do zabawy.
Każda z ekip w Sokolni po
otrzymaniu i rozwiązaniu zadania wstępnego dotarła do Biblioteki Miejskiej, gdzie odebrała
pakiet startowy z ekwipunkiem
oraz kolejne zadania.
Na trasie w wyznaczonych
punktach czekali na uczestników: lekarka Aga, muzyk Gabriel, górnik Augustyn i strażak
Olek. Najszybciej dotarła do
Biblioteki drużyna „BFFN”,
kolejne miejsca zajęły drużyny:
„Maliny” i „Pędzące Ślimaki”.
Wyróżniono również ekipy o
nazwie: Studentki, Lukaszki i
Turki.

Na zakończenie gry Bronisław Cieślak, Dariusz Rekosz
oraz Jadwiga Mikunda wręczyli
nagrody. - Wszystkim, którzy
rozwiązali zadania - serdecznie
gratulujemy. Szczególne uznanie należy się najmłodszym
uczestnikom, którzy pomimo
wielu trudów wytrwali do końca – powiedziała J. Mikunda.
Po rozstrzygnięciu gry znany aktor wcielający się w rolę
porucznika Borewicza oraz
detektywa Malanowskiego odpowiadał na pytania i rozdawał
autografy. Na koniec uczestnicy
przedsięwzięcia zrobili sobie
wspólną pamiątkową fotografię. (bm)

ziewiątą już w naszym
województwie Noc Teatrów Metropolii GórnośląskoZagłębiowskiej zorganizowano
26 września. W ramach tej akcji wszystkie przybytki Melpomeny działające na tym terenie
wystawiały swoje przedstawienia również w godzinach nocnych.
Miejskie Centrum Kultury także wzięło udział w tym
przedsięwzięciu organizując
grupowy wyjazd do Opery Śląskiej w Bytomiu na spektakl
teatralno-muzyczny zatytułowany „Czekając na Chopina”.
Rozpoczął się o godz. 21:30 w
kameralnej sali im. Adama Didura, a skończył krótko przed
północą.
Bohaterkami przedstawienia są uczennice, które rozmawiają o mistrzu, wymieniają
uwagi i komentarze dotyczące
jego metod pracy i kompozycji. Wykonują pieśni, które
Chopin skomponował specjalnie dla nich podczas różnych
sytuacji towarzyskich. George
Sand analizuje kompozytorski kunszt utworów Chopina,
a wzruszające wspomnienia
Delfiny Potockiej są pretekstem do przedstawienia niektórych utworów mistrza fortepianu. W finale dowiadujemy
się, że była to po prostu gra
salonowa zaaranżowana przez

George Sand, która zbiera materiały do nowej powieści…
Uczestniczyliśmy w dość
nietypowym, ale interesującym przedstawieniu. Publiczność siedziała w czworoboku,
a w środku stał fortepian,
były kandelabry, artystki w
strojach z epoki, szampan
dla gości… Wszystko na najwyższym poziomie, niczym
w XIX-wiecznym salonie.
Co do wykonania, to nic nie
ujmując znakomicie grającym
swoje role i śpiewającym, ale
jednak już znanym publiczności paniom, trzeba podkreślić,
że prawdziwym muzycznym
objawieniem był pracujący od
niedawna w Operze Śl. rewelacyjny pianista Michał Kryworuczko. Jego niesamowite
improwizacje na długo pozostały w pamięci słuchaczy.
Autorem inscenizacji i reżyserii spektaklu jest Michał
Znaniecki, na fortepianie grała
Ewa Zug wspólnie ze wspomnianym Michałem Kryworuczko, zaś pozostałe role
żeńskie były udziałem Joanny
Kściuczyk-Jędrusik,
Leokadii Duży, Marceliny Beucher,
Anny Noworzyn-Sławińskiej i
Renaty Dobosz. (rj)
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iejskie Centrum Kultury
w Imielinie zaprosiło na 6
października mieszkańców miasta do udziału w terenowej grze
detektywistycznej „100 zagadek
na 100-lecie Niepodległej”.
Autorem scenariusza gry był
Dariusz Rekosz, znany autor
książek sensacyjno-przygodowych dla młodzieży. W grze
udział wzięło blisko stu mieszkańców miasta, tworząc 2-4
osobowe drużyny.
Start nastąpił o godz. 9.00
w Domu Kultury Sokolnia.
Uczestniczy zostali powitani
przez autora scenariusza oraz
gościa specjalnego Bronisława
Cieślaka, znanego filmowego

D

Kurier

M

Nocne czekanie na Chopina



Antoni Komraus – przewodnik kalwaryjski Serduchem malowane

N

a krużgankach klasztoru
bernardynów w Kalwarii
Zebrzydowskiej 14 września została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona wieloletniemu
przewodnikowi kalwaryjskiemu,
naszemu parafianinowi, śp. Antoniemu Komrausowi.
Kalwaria Zebrzydowska położona na malowniczym Pogórzu
Makowskim to nie tylko kościół
i klasztor, ale również zespół kilkudziesięciu kaplic i kościołów
dróżkowych, oraz manierystyczny park krajobrazowy. Powstanie
całego kompleksu zawdzięczamy wojewodzie krakowskiemu
Mikołajowi Zebrzydowskiemu,
który w 1602 r. dokonał fundacji
klasztoru i kalwarii.
Od lat Kalwaria Zebrzydowska jest jednym z najbardziej

październik 2018
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imielińskiej Sokolni pod
takim tytułem otwarta
została wystawa fotograficzna,
której autorem jest Krzysztof
Kocierz, artysta z Chełmka. Pochodzi z Żywca, a całe swoje
dzieciństwo spędził w Rycerce
Górnej.
W Imielinie wystawia swoje
zdjęcia po raz pierwszy. Są to
obrazy głównie z okolic górskich. Nie mogło również zabraknąć swojskich klimatów
czyli widoków Imielina – kościoła, urzędu, zabytkowej kapliczki itp. Fotografia to jego
hobby, a nawet – jak mówi –
więcej niż hobby, bo jest w nią

bardzo mocno zaangażowany.
- Które ze zdjęć jest ulubionym? To które zrobię jutro
– mówi o swojej pasji, posługując się przy tym słowami
Imogena Cunninghama stanowiącymi motor do do dalszej
twórczości.
Artysta miał wiele wystaw,
jest również wyróżniany przez
wiele grup fotograficznych, a
jego prace wielokrotnie trafiały
do magazynów „Professional
Photographers” czy „Digital or
Not-Fine Art”. Wystawę można
oglądać do połowy października, a przygotowała ja Urszula
Figiel-Szczepka. (da)

Dotacja dla miasta

S

ejmik Województwa Śląskiego przyznał Gminie
Imielin dotację w wysokości
20.720 zł w ramach konkursu
pod nazwą: „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
województwie śląskim w 2018
roku” z przeznaczeniem na realizację Zadania nr 2 przewidzianego do realizacji przez gminy
województwa śląskiego pod nazwą „Wzmocnienie działalności funkcjonujących placówek
wsparcia dziennego dla dzieci

i młodzieży na terenie województwa śląskiego”.
Dotacja przeznaczona jest na
dofinansowanie zadania pod
nazwą „Być sobą”, realizowanego przez Świetlicę Socjoterapeutyczną działającą w ramach
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Imielinie, w szczególności na zakup żywności w
celu przygotowania posiłków,
organizację wyjazdów do kina
i na basen, spotkań okolicznościowych, zakup materiałów do
prowadzenia zajęć, wynagrodzenie dla logopedy oraz na zajęcia profilaktyczne. (um)

Świętowali razem 65 urodziny

Inauguracja Uniwersytetu w Imielinie

rawie 40 osób z rocznika
1953, czyli 65-latkowie,
świętowało wspólne urodziny.
Po mszy odprawionej przez proboszcza, ks. Eugeniusza Murę w
intencji żyjących i zmarłych kolegów i koleżanek udali się na
spotkanie urodzinowe do Domu
Przyjęć „Łabędź”.
- Spotykamy się co pięć lat
– powiedziała nam Bibianna
Lamik, jedna z uczestniczek
urodzin - to obecne było już

roczysta
inauguracja
roku
akademickiego
2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Imielinie odbędzie się 15 października o
godz. 16.00 w Domu Kultury
Sokolnia. Będzie to już czwarty rok działalności UTW w
Imielinie.
Uniwersytet Trzeciego Wieku jest otwarty dla wszystkich
- bez względu na posiadane
wykształcenie. Wszystkie organizowane wykłady i zajęcia
warsztatowe finansowane są
przez miasto Imielin. Słuchacze ponoszą jedynie koszty
czesnego.
Przyszłych słuchaczy - tych
ze stażem i nowych - organizatorzy proszą o składanie
deklaracji, które są dostępne
w Urzędzie Miasta Imielin
(pokój 34) oraz w Bibliotece
Miejskiej. Więcej informacji
na stronie internetowej www.
imielin.pl zakładka „ważne”.

P



znanych w Polsce miejsc kultu.
Pielgrzymów, których liczba
sięga miliona rocznie, przyciągają nabożeństwa odprawiane
podczas obchodów Dróżek Pana Jezusa i Dróżek Matki Bożej
oraz Cudowny Obraz Maryi
Kalwaryskiej. Pielgrzymował
tu wielokrotnie papież Św. Jan
Paweł II.
Tradycją jest, że grupy pielgrzymkowe (w tym również z
Imielina) mają przewodnika,
który oprowadza pątników
po rozległym terenie usianym
kaplicami, intonuje pieśni,
prowadzi modlitwy. Takim
właśnie przewodnikiem kalwaryjskim był przez 38 lat Antoni
Komraus.
Urodził się 7 czerwca 1910
roku w Imielinie jako syn Bar-

tłomieja i Marii z domu Baron.
Pochodził z dziewięcioosobowej rodziny. Do Kalwarii Zebrzydowskiej pielgrzymował
od lat młodzieńczych, kochał to
miejsce, a w latach 1951 – 1989
był przewodnikiem imielińskiej
grupy pątników, która z reguły
składała się (i składa nadal) z
ponad dwustu osób.
Antoni Komraus był również
jednym z najbardziej zasłużonych budowniczych naszego
imielińskiego kościoła, należał
do zakonu Św. Franciszka z
Asyżu. Zmarł 17 sierpnia 1991
roku.
Uroczystość
odsłonięcia
pamiątkowej tablicy Jemu
poświęconej rozpoczęła się
Mszą Św. w bazylice kalwaryjskiej, którą pięknym śpiewem wzbogacił chór parafialny „Harfa”. Potem uczestnicy uroczystości udali się na
krużganki Drogi Krzyżowej,
gdzie dokonano poświęcenia
tablicy. (rj)

siódmym i choć jesteśmy rozproszeni, to staramy się z tej
okazji przyjechać. Wielu jest
z Imielina, ale na mszę przyjechali również z Niemiec.
Do wspólnego świętowania
zaprosili też jedną z ich dawnych nauczycielek - 85-letnią
dziś Janinę Szczotkę. Były
wspomnienia, rozmowy, zabawa przy muzyce i zapewnienia,
że jak Bóg da za 5 lat spotkają
się znowu. (da)

U

W ramach warsztatów organizowane są zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe, dietetycznokosmetologiczne, komputerowe, rękodzielnicze, taneczne, a
także lektorat z języka angielskiego i niemieckiego. Odbywają się w grupach, w salach
Biblioteki Miejskiej, obiektach
szkolnych i sportowych na terenie miasta. Słuchacze sami

wybierają te warsztaty, które
są zgodne z ich zainteresowaniami. Harmonogram wykładów i warsztatów ustala się na
początku każdego semestru.
Imieliński
Uniwersytet
Trzeciego
Wieku
działa
przy Jezuickim Centrum
Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Mysłowicach.
(zz)

Realizujemy potrzeby...
Dokończenie ze str. 4.
- Dla wszystkich, którzy
pragną rekreacji, chcą prowadzić zdrowy tryb życia, przygotowujemy tereny sportowe
przy ul. Hallera, które mają
mieć charakter wielofunkcyjny, czyli zachęcać do uprawiania różnych sportów i po
prostu ruchu na świeżym powietrzu.
Realizujemy w ten sposób
postulat wielu mieszkańców,

by w mieście było więcej
miejsc służących tym celom.
Jako przewodniczący rady
chcę serdecznie podziękować
mieszkańcom miasta Imielin za
to, że obdarzyli nas swoim zaufaniem, powierzając nam mandat radnego. Dziękuję burmistrzowi, pracownikom Urzędu
Miasta Imielin i jednostek organizacyjnych, a także wszystkim radnym za 4-letnią owocną
współpracę.
Rozmawiał zz

Miejskie Centrum Kultury zaprasza
14 października (niedziela) godz. 18.00 – „Od opery po szlagiery”

Niezmiennym powodzeniem wśród publiczności cieszy się muzyka operowa i operetkowa. Tego typu
koncerty zawsze przyciągały do Sokolni tłumy słuchaczy. Tak będzie prawdopodobnie i tym razem.
Dom Kultury zaprasza na koncert, którego wykonawcami będą: solista Opery Narodowej i Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk” Jan Wolański, który zaśpiewa razem z córką Joanną Wolańską. W programie oczywiście najpopularniejsze fragmenty oper, operetek i musicali ze słynnym „Skrzypkiem
na dachu” na czele oraz przeboje muzyki rozrywkowej.
Wejściówki w cenie 15 zł do nabycia w placówkach MCK

20 października (sobota) godz. 18.00 – Rockowa Sobota

DK „Sokolnia” zaprasza przede wszystkim młodych słuchaczy na koncert zatytułowany „Rockowa Sobota”. Już dość długo nie mieliśmy koncertu poświęconego młodzieżowym, bądź debiutującym dopiero amatorskim zespołom grającym muzykę z pogranicza rocka, pop, bluesa… Czasem
zresztą trudno ten styl określić, młodzi ludzie z reguły stawiają dopiero pierwsze kroki na profesjonalnej scenie, toteż grają często tak, jak czują, jak lubią… Ale efekty bywają interesujące. Przekonamy się o tym słuchając następujących formacji: grupy „The Origins”, rapera ukrywającego się pod
pseudonimem „Kedar” i grupy pod fascynującą nazwą „Zgon na lekcji chemii”. Wstęp wolny.

21 października (niedziela) godz. 18.00 – „Skarb de Gaulle’a”

W Imielinie mamy działający od 1946 roku amatorski Teatr Komanderów, natomiast w pobliskim
Bieruniu Starym istnieje o wiele młodszy, bo założony w roku 2013, również amatorski zespół pod
obiecującą nazwą Teatr dla Dorosłych. Ta właśnie grupa miłośników Melpomeny zawita do Sokolni.
W jej wykonaniu zobaczymy zabawną komedię Marcina Melona zatytułowaną „Skarb de Gaulle’a”
w reżyserii Joanny Lorenc. Główny wątek przedstawienia oparty został na historycznym fakcie,
czyli pobycie de Gaulle’a w Bieruniu w 1921 roku, wówczas jeszcze w randze kapitana. Późniejszy
prezydent Francji odwiedził wtedy śląskie miasto wraz z grupą żołnierzy francuskich mających
nadzorować głosowanie podczas plebiscytu na Górnym Śląsku i stacjonował w domu, w którym
dzisiaj mieści się restauracja Degolówka.
Podobno podczas tej wizyty De Gaulle pozostawił coś w Bieruniu, czego po 45 latach poszukiwać
będą dwaj mieszkańcy miasta: Karlik i Ziga Rozmus. Niestety, poszukiwaczom skarbu kłody pod
nogi rzucać będzie władza komunistyczna na czele z I sekretarzem PZPR.
Spektakl nie jest pozbawiony również wątku miłosnego i historycznego, który oddaje ducha epoki lat 60., co podkreśla scenografia i detale z epoki. Przedstawienie w gwarze śląskiej wzrusza,
rozbawia i uczy. Dodatkowym atutem spektaklu jest muzyka „na żywo”.
Mieszkańców Imielina z pewnością zainteresuje fakt, że w jednej z głównych ról zobaczymy
„wypożyczonego” z naszego Teatru Komanderów Mariana Synowca, a także inne osoby znane naszej lokalnej społeczności. Bilety w cenie 10 zł dostępne w Bibliotece Miejskiej i DK Sokolnia.

28 października (niedziela) godz. 17:00
Tomasz Stockinger „Już nie zapomnisz mnie”

Tomasz Stockinger to syn znanego aktora Andrzeja Stockingera. Podobnie jak ojciec wybrał karierę
sceniczną. W latach 1978-84 grał w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. W latach 1993-96 występował
w Teatrze Kwadrat w Warszawie. Obecnie współpracuje z Teatrem Syrena. Ponadto zagrał w kilkudziesięciu filmach, m.in. w popularnych serialach „Dom” i „Klan”. Znakomicie czuje się zarówno w rolach
dramatycznych, komediowych, jak w piosence. W DK Sokolnia wystąpi z programem zatytułowanym
„Już nie zapomnisz mnie” w którym znajdą się właśnie piosenki i skecze nieśmiertelnego Kabaretu
Starszych Panów. Przy fortepianie będzie mu towarzyszył Stefan Gąsieniec.
Jego recital (tym razem wyjątkowo o godz. 17.) to piękne muzyczne wspomnienie dwudziestolecia międzywojennego. Tytuł programu pochodzi od piosenki „Już nie zapomnisz mnie”, która stanowiła główny
motyw muzyczny polskiej komedii „Zapomniana melodia” z 1938 roku. Posłuchamy zatem romantycznych i zadziornych, melancholijnych i komicznych piosenek autorstwa legend polskiej literatury muzycznej: Hemara, Tuwima, Warsa, Petersburskiego w mistrzowskim wykonaniu Tomasza Stockingera

11 listopada (niedziela) Święto Niepodległości

Święto Niepodległości przypada w tym roku w niedzielę, toteż jego obchody będą miały szczególnie podniosły charakter. O godz. 13:00 w kościele parafialnym odprawiona zostanie uroczysta Msza
Św. w intencji Ojczyzny, a później ok. godz. 14:00 pod pomnikiem powstańców na rynku zostaną złożone kwiaty i odbędzie się koncert Imielińskiej Orkiestry Dętej, ze specjalnie przygotowanym nowym
repertuarem. Wszystkich mieszkańców Imielina serdecznie na tą uroczystość zapraszamy. (rj)

Kurier

Od kilku lat Miejskie Centrum Kultury organizuje przynajmniej kilka razy w roku imprezy o
regionalnym kolorycie, prowadzone w gwarze śląskiej, ze śląskim humorem i piosenkami. Chodzi
oczywiście o tzw. Biesiady Śląskie i Babskie Combry. Tego typu imprezy cieszą się one ogromnym
powodzeniem wśród imielińskiej, nie tylko starszej publiczności. Sala zawsze jest wypełniona po
brzegi. Miłośników tego rodzaju rozrywki zapraszamy do Sokolni na kolejną Biesiadę Śląską, którą
tym razem poprowadzi znany artysta kabaretowy, piosenkarz, satyryk i konferansjer Grzegorz Poloczek. Wejściówki na tą imprezę w cenie 15 zł można nabyć w placówkach MCK
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4 listopada (niedziela) godz. 18:00 – Biesiada Śląska - Grzegorz Poloczek



Witamy we wspólnocie

Medale szkolnego związku

Dzieci ochrzczone 8 września w imielińskim kościele

Paulina Małek urodzona 1 czerwca
córka Moniki i Łukasza
Chrzestni: Roksana Kalinowska-Koza i Grzegorz Sztanderski

Hanna Marta Pacwa urodzona 27 czerwca
córka Marcina i Aleksandry
chrzestni: Marcin Lipka i Magdalena Nowak

I

nauguracja sportowego roku szkolnego
i podsumowanie ubiegłorocznego wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego odbyło się 8 października w imielińskiej Sokolni. Przybyły na nie władze
Szkolnego Związku Sportowego (SZS),
przedstawiciele kuratorium, urzędu marszałkowskiego, dyrektorzy i nauczyciele
z kilkudziesięciu szkół z województwa
śląskiego. Puchary wręczono najlepszym
szkołom w województwie, które rywalizowały w rozgrywkach sportowych.
Obiekty sportowe powiatu bieruńsko-lędzińskiego były miejscem finałów igrzysk
młodzieży szkolnej w grach zespołowych.
Tu też kilkakrotnie odbywały się finały
szkolnej ligi orlików. Mieczysław Mielcarek, prezes SZS, podziękował za ich
organizację i pomoc staroście Bernardowi

Bednorzowi, burmistrzowi Janowi Chwiędaczowi i Annie Kubicy, przewodniczącej
Rady Powiatu. – Przebywając tutaj, nie
spotkałem się nigdy z odmową. Nie było sprawy, której nie dałoby się załatwić
dla dobra realizacji programu. Ludzie tu
mieszkający są bardzo mili, sympatyczni,
życzliwi. Za to jeszcze raz państwu dziękuję – powiedział prezes i wręczył wymienionym okolicznościowe medale SZS
przyznane przez zarząd główny Związku.
Spotkanie było okazją do pokazania za
pomocą prezentacji walorów Imielina i
pochwalenia się obiektami służącymi w
mieście sportowi i rekreacji. Prawdziwy
podziw wywołał występ uczennic z klasy
sportowej SP nr 1, które ćwiczą gimnastykę artystyczną po kierunkiem Wiktorii
Buszuk. (zz)

Powiatowe zawody modeli

W

Kurier
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Maja Emma Rusek 22 czerwca
córka Patryka i Natalii
chrzestni: Amadeusz Rusek i Sandra Rostkowska



Kacper Adrian Synowiec urodzony 16 lipca
syn Adriana i Doroty
chrzestni: Grzegorz Synowiec i Dominika Paluch

hali widowiskowo-sportowej przy
SP nr 1 w Imielinie odbyły się XXI
powiatowe zawody modeli szybowców
halowych. Brała w nich udział młodzież
szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z powiatu bieruńsko-lędzińskiego,
a także modelarze z innych miast - z Tychów, Mysłowic i Bielska. Udział wzięli
też starsi modelarze w kategorii „open”.
W kategorii uczniów do II klasy rzut z
balkonu zwyciężyła Ewa Ryguła z GTS
Bojszowy. W kategorii uczniów do VI klasy rzut z parkietu wygrała Julia Lubek z SP
nr 1 Bieruń, a Jakub Komandera z SP nr 2
w Imielinie był piąty. W kategorii uczniów
do VIII klasy i klas gimnazjalnych rzut z

parkietu wygrał Maciej Jura z SP nr 2 z Jaworza, a trzeci był Rafał Drozdek z SP nr
1 w Imielinie.
Zwycięzcy otrzymali puchary, medale,
dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez powiat bieruńsko-lędziński.
Dekoracji zawodników dokonali starosta Bernard Bednorz, przewodnicząca
Rady Powiatu Anna Kubica, burmistrz
Jan Chwiędacz, prezes ZP LOK powiatu
Franciszek Musioł. Każdy z zawodników
na zakończenie imprezy otrzymał drobny
upominek. W przerwach pomiędzy poszczególnymi lotami odbywały się pokazy
modelarskie samolotów zdalnie sterowanych i dronów. (da)

