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Imielińskie Targi
Do kogo los się
usmiechnął?

str.4

Nagrody laureatom targowych wyróżnień wręczał poseł do Parlamentu Europejskiego, były premier prof. Jerzy Buzek.

2,2 tys. zł za 1 m2, co jest bardzo atrakcyjną ceną. Dom można również zbudować samemu z
gotowych elementów, co obniża
cenę. Kolejna zaleta budowy takiego domu to fakt, że można go
postawić w ciągu 2 – 3 miesięcy
i to niezależnie od pory roku.
Nagrodą za produkt targowy
wyróżniono firmę Wentech.
Adam Kalder i Leon Komraus
prowadzą ją od 15 lat. Firma
jest prawdziwą wizytówką eksportową Imielina. Nie tylko

wysyła za granicę 60% swojej
produkcji, ale trafia z nią do
wielu krajów na wszystkich
kontynentach. Stąd zmartwieniem właścicieli jest spadający
kurs unijnej waluty czyli euro.
Ich klientami są duże firmy
– w tym największe w branży: rafinerie, huty, zakłady
azotowe. A zapotrzebowanie
na produkty Wantechu ciągle
rośnie. Nic dziwnego zatem, że
spośród 106 osób pracujących
Dokończenie na str. 3

W gimnazjum
znów najlepsi
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Medale
dla strażaków
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budowa pierwszego w naszym
mieście. – Szkielet takiego domu
jest drewniany – wyjaśnia nam
Andrzej Kopij, szef produkcji
Mawitu – natomiast ściany wypełnione watą mineralną. Na
zewnątrz dom jest izolowany
kilkucentymetrową
warstwą
styropianu, dzięki czemu jego
wartość cieplna jest dwukrotnie
lepsza niż obowiązujące obecnie
normy. Koszt budowy domu w
stanie surowym zamkniętym,
gdy wykona to firma, wynosi ok.

Jak Imielin
stracił Sokolnię
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Kurier

N

ajważniejsze nagrody na
tegorocznych
Targach
Przedsiębiorczości i Ekologii zgarnęły firmy z Imielina.
I nie ma się co dziwić, gdyż 7 i
8 czerwca wystawcy z naszego
miasta stanowili zdecydowaną
większość wśród prezentujących
się przy ul. Hallera.
Dwudniowa impreza została
w tym roku wzbogacona o seminarium na temat „Nie emituj
zanieczyszczeń – chroń zdrowie.
Ogrzewnictwo indywidualne a
środowisko i zdrowie człowieka”. 6 czerwca w Sokolni prezentowano korzyści wynikające z
wymiany pieców na ekologiczne.
Omawiano także możliwości skorzystania z odnawialnych źródeł
energii – np. pompy ciepła.
Podczas Targów nagrodę za
ekspozycję targową odebrała
Joanna Dyjas z firmy Mawit,
która buduje domy w systemie
kanadyjskim. Jej mąż Bartłomiej
prowadzi tartak. – Pomyśleliśmy,
że zamiast sprzedawać surowe
drewno, lepiej będzie, gdy je
przetworzymy i zaoferujemy
w formie gotowych elementów
domu – mówi laureatka targowej
nagrody. W ten sposób od sierpnia ubiegłego roku powstało 6 domów – na razie poza Imielinem,
ale już w lipcu rozpocznie się



nasze sprawy
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA IMIELIN
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin - II edycja”
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003
r., poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin – II edycja” w dniach od
30 czerwca 2008 r. do 8 sierpnia 2008 r. w siedzibie Urzędu Miasta
Imielin, Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji (pok. 38, 39),
ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin, w godzinach pracy urzędu, w
tym z udziałem projektanta w każdy wtorek od 1000 do 1300.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 lipca 2008 r. w siedzibie Urzędu
Miasta Imielin przy ulicy Imielińskiej 81 (sala nr 11) o godz. 1600.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać
na piśmie do Burmistrza Miasta Imielin z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 29 sierpnia 2008 r.

KRONIKA POLICYJNA
8 maja na ul. Miarki nieznany sprawca skradł rower górski o
wartości 1100 zł.
12 maja na ul. Floriana policjanci zatrzymali nietrzeźwego,
kierującego rowerem. Wynik badania - 1,68 promila.
15 maja na ul. Sapety zgłoszono przestępstwo polegające na
uszkodzeniu ciała. W październiku ub. roku 14 letnia mieszkanka Imielina została uderzona przez szkolnego kolegę kulką
śnieżną w oko. Leczenie oka trwa do chwili obecnej.
17 maja na ul. Imielińskiej nieznany sprawca zniszczył elewację ogrodzenia oraz budynku przychodni zdrowia, powodując
straty w wysokości 350 zł.
22 maja na ul. Kordeckiego policjanci zatrzymali nietrzeźwego, kierującego rowerem. Wynik badania - 2,1 promila.
22 maja na ul. Drzymały dwóch nieznanych sprawców dokonało zniszczenia płotu oraz elewacji budynku malując je farbą.
Straty oszacowano na 500 zł
27 maja nieznany sprawca skradł z szatni szkoły podstawowej
telefon komórkowy marki nokia wartości 1200 zł.
1 czerwca na ul. Poniatowskiego nieznany sprawca wybił szybę w drzwiach forda escort i skradł radioodtwarzacz JVC, płyty
oraz półkę z głośnikami. Straty oszacowano na 1000 zł.
5 czerwca na ul. Nowozachęty policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego rowerem. Wynik badania - 3,08 promila.
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7 lipca (poniedziałek) w Urzędzie Miasta od godz. 1600 do
1700 dyżurują radni - Roman Komandera (okręg wyborczy:
ul. Imielińska od nr.125 do 189a – nieparzyste i od nr. 136 do
122 parzyste, ul. Łąkowa, Jacka Malczewskiego, Władysława
Sikorskiego). Krystyna Zimmerman (ul. Grzybowa, Karolinki,
Augustyna Kordeckiego, Liliowa). Agnieszka Wilczek (ul.
Józefa Hallera, Szczepana Malornego, Juliana Niemcewicza,
Pawła Pośpiecha, Piotra Skargi)
Kurier – Imielińska Gazeta Samorządowa. Wydawca Urząd Miasta
w Imielinie. Wykonanie: Gościniec sc. Redaguje zespół.
Redaktor naczelny Zbigniew Zając. ISSN 1898-8350
Tel. kontaktowy: 609-223-557 (po godz. 16.)
Adres do korespondencji: Biblioteka Miejska 41-407 Imielin,
ul. Imielińska 92, tel. 032/225 50 70,
adres elektroniczny: kurierimielinski@wp.pl
Druk AC Pokale Imielin. Nakład 1200 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
i opracowania nadesłanych materiałów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

Program gospodarczy

R

ada Miasta Imielin w 2006
roku przyjęła program gospodarczy miasta na lata 2006
– 2010. Jest on uszczegóławiany
na podstawie rocznych planów
inwestycyjnych i remontowych.
Program został opracowany dzięki weryfikacji „Strategii rozwoju gminy Imielin na lata 2002
– 2010”. Określa on, które inwestycje są priorytetowe i jakie pieniądze mają być przeznaczone na
ich realizację. Wyznacza zadania
do realizacji w czasie kadencji
dla następujących obszarów strategicznych: ochrona środowiska,
budownictwo (zagospodarowanie
przestrzenne), przedsiębiorczość,
infrastruktura techniczna, oświata,
ochrona zdrowia, kultura, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna i pozostała działalność.
Z zadań przyjętych w planie gospodarczym zakończono
budowę oczyszczalni ścieków
oraz I etap kanalizacji sanitarnej. Etap II został podzielony
na 4 obszary. Wykonano już
projekty dla nich.
Obszar l. obejmuje ulice: Grzybową, Kordeckiego
(część),
Karolinki,
Liliową,
Hallera,
Imielińską
(część),
Sapety (część), Nowozachęty
(część), Poniatowskiego, Wandy,
Sikorskiego,
Bartniczą,
Szaniawskiego, Malczewskiego,
Koralową, Skalną, Ściegiennego,
Skargi oraz budowę próżniowej
przepompowni ścieków wraz z
zasilaniem energetycznym i przyłączem wody przy ulicy Wandy.
Obszar 2. obejmuje ulice:
Świętego Brata Alberta (cześć),
Jana Brzozy, Baranowicza (część),
Kordeckiego (część), Hallera (część),

Malornego (część), Kusocińskiego,
Rubinową, Skargi (część), Bluszczową, Klonową, Drzymały
(część), Leśną, Kuczyńskiego,
Dunikowskiego Banachiewicza,
Adamskiego, Grabową, Lipową
oraz budowę próżniowej przepompowni ścieków wraz z zasilaniem
energetycznym i przyłączem wody
przy ulicy Baranowicza.
Obszar 3. obejmuje ulice:
Drzymały (część), Miarki (cześć),
Żeńców (część), Imie-lińską
(część), Satelicką (część), Sosnową,
Turystyczną (część), Heweliusza,
Wyzwolenia (część), Kamienną,
Krótką oraz budowę przepompowni ścieków wraz z zasilaniem
energetycznym i przyłączem wody przy ulicy Satelickiej;
Obszar 4. obejmuje ulice:
Zachęty, Maratońską (część),
Nowozachęty (część), Ściegiennego
(część), Orlą, Jastrzębią, Kruczą,
Satelicką (część) oraz budowę przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i przyłączem
wody przy ulicy Maratońskiej.
3 marca 2008 roku miasto
złożyło wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji (na
obszar l ) z pieniędzy unijnych.
Koszt budowy to ponad 30 mln
zł, dofinansowanie ma pokryć
nieco ponad połowę inwestycji.
Kolejne inwestycje to budowa przedszkola miejskiego i
hali widowiskowo-sportowej.
Obie inwestycje zostały zaprojektowane i otrzymały pozwolenie na budowę.
Trwają prace nad opracowaniem projektu Studium
Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Imielin - II edycja.

Kasa Urzędu Miasta Imielin jest czynna:
Poniedziałek w godzinach 915 – 1700 (przerwa: 1300 - 1400)
od wtorku do piątku 745 – 1530 (przerwa: 1300 - 1400)

XV Imieliński Cross Ekologiczny

odbędzie się 5 lipca o godz. 1600
Regulamin i formularz zgłoszenia na stronie internetowej
Urzędu Miasta: www.imielin.pl
Zapraszamy:
od godz. 12 na biegi przedszkolaka i dzieci szkolnych
o godz. 1610 na bieg młodzieżowy

Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Imielin
w kadencji 1998 – 2002 Janowi Woźniakowi

z powodu śmierci żony Renaty
wyrazy głębokiego współczucia składają:
Burmistrz Miasta Imielin
Radni
Jan Chwiędacz
Rady Miasta Imielin

Podział RPWiK-u
Jak już informowaliśmy, trwają
prace nad przejęciem przez miasto Imielin majątku katowickiego
Rejonowego
Przedsiębiorstwa
Wodociągów
i
Kanalizacji.
Katowicki RPWiK zajmuje się
dostarczaniem wody dla mieszkańców Imielina i sąsiednich
gmin. Podział majątku i pracowników tej firmy dokonany zostanie
proporcjonalnie wielkości majątku
firmy na terenie danej gminy i długości sieci wodociągowej dotychczasowych odbiorców jego usług.
Do Imielina trafi majątek ruchomy i
nieruchomy (sieć wodociągowa na
terenie miasta) oraz około 20 osób.
Zostaną on przejęci przez powstałą
w ubiegłym roku Miejską Spółkę
Komunalną w Imielinie, która zajmuje się obsługą oczyszczalni ścieków i kanalizacji.

Woda i remonty
Cena wody pozostała na dotychczasowym poziomie – tak
postanowili radni na sesji, która
odbyła się 30 maja. Burmistrz
Jan Chwiędacz zaproponował
radnym uchwałę o niezmienianiu ceny wody. Od 11 lipca
2008 r. do 10 lipca 2009 r. będzie obowiązywała cena 5,77 zł
za 1 m3. Do tego kosztu trzeba
doliczyć 7,81 zł miesięcznej
opłaty abonamentowej.
Radni przyjęli również plan
remontów sieci wodociągowej.
Przewiduje on w tym roku dokończenie wymiany rur na ul.
Imielińskiej (od ul. Grzybowej
w stronę centrum miasta).
Szacunkowy koszt tych robót
to 290 tys. zł.

Przetarg
na przedszkole
5 firm przystąpiło do przetargu na budowę przedszkola w
Imielinie. Najniższą cenę, która
była jedynym kryterium wyboru
wykonawcy, zaoferowała spółka
Concret z Tychów. Jest to 5,7 mln
zł brutto. Concret jest znany w
Imielinie. Wybudował dla miasta
bibliotekę oraz budynek klubowy
przy ul. Hallera. Prace przy budowie przedszkola powinny rozpocząć się jeszcze w czerwcu.
Oprócz Concretu do przetargu stanęły firmy z Krakowa,
Katowic (2) i Gliwic. Najwyżej
wyceniło swoją ofertę Gliwickie
Przedsiębiorstwo
Budownictwa
Przemysłowego – na ponad 8 mln zł.
Szczegółowo o planach najnowszej miejskiej inwestycji
pisaliśmy w marcowym wydaniu „Kuriera”.

Imielińskie Targi
Dokończenie ze str. 1
w zakładzie, 40 to przyjęci w
ostatnim czasie.
Są wyłącznymi producentami wentylatorów wykonanych z
kompozytów zbrojonych włóknem szklanym o wymiarach od
120 cm do 12,5 metrów. Z tych
samych kompozytów robią wały
napędowe. Najnowszy ich produkt to mikrochłodnie (wbrew
nazwie te mikro mogą mieć nawet 25 m2 powierzchni), w których przy pomocy wentylatorów
dochodzi do schładzania wody.
Jakie warunki dla rozwoju
przedsiębiorstw są w Imielinie?

– Bardzo dobre – odpowiadają
zgodnie właściciele - władze są
przychylne. Możemy liczyć w
Urzędzie Miasta na sprawne załatwienie naszych spraw. Ponadto
powstanie strefy przemysłowej
przy ul. Rzemieślniczej to był
bardzo dobry pomysł. Dlatego
przenieśliśmy tam całą swoją produkcję. Jest to teren poza obszarem mieszkaniowym, uzbrojony i
zapewniający lepszy dojazd.
Targi stały się dobrą okazją
do pokazania swojej ofert przez
wiele firm z Imielina i nie tylko. Warto by ten sposób prezentacji kontynuować. (zz)

Adam Kalder i Leon Komraus z Wentechu mogą być dumni ze swej dynamicznie rozwijającej się firmy

Premier Jerzy Buzek wypytywał imielińskich gimnazjalistów, gdzie zamierzają się uczyć po skończeniu szkoły

Jak zbierać i segregować odpady?

W

związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi odpadów, przypominamy o podstawowych zasadach
związanych z ich zbieraniem.

Co mówi prawo

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Imie-lin
(Uchwała Rady Miasta Imielin
XLI/204/2006 z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin)
właściciel nieruchomości lub zarządca zobowiązany jest do:
- wyposażenia nieruchomości w pojemnik do gromadzenia odpadów,
- zawarcia umowy na odbiór
odpadów z przedsiębiorcą,
- segregowania odpadów.
Przedsiębiorca, czyli firma
zajmująca się wywozem odpadów, w ramach umowy odbiera
z częstotliwością minimum raz
na 2 tygodnie odpady niesegregowane, raz w miesiącu odpady
segregowane.

Co segregujemy

W pojemnikach lub dodatkowo zakupionych workach groma-

dzimy odpady niesegregowane,
w workach z przeźroczystej folii
zbieramy odpady segregowane
(plastik, szkło, papier).
Do tej pory najwięcej problemów zarówno mieszkańcom jak
i firmom wywozowym stwarzały odpady segregowane. Aby
jednak segregowanie odpadów
miało sens, segregujący muszą
przestrzegać
podstawowych
zasad zbiórki selektywnej. Na
każdym worku zamieszczona
jest informacja, co w nim gromadzimy. Napisy informują nas
również o tym, czego nie zbieramy. Przykładowo nie wrzucamy do worków na:
1. Szkło - luster, szkła zbrojonego, fajansu, porcelany,
żarówek, lamp jarzeniowych,
stłuczki szklanej, duraleksu
2. Plastik - styropianu , pianki poliuretanowej, tworzyw łączonych z innymi materiałami,
opakowań z resztkami farby.
3. Papier – papieru i tektury
pokrytych folią metalową lub
tworzywami sztucznymi, kalki
zabrudzonego i tłustego papieru ( po maśle, margarynie).
Apelujemy więc do miesz-

kańców o zapoznanie się z treścią informacji wydrukowanej
na workach i zbieranie wyłącznie wskazanych odpadów.

Dbajmy o czystość
i terminy

Kolejnym problemem jest czystość gromadzonych odpadów.
Oprócz tego, że zanieczyszczone
opakowania nie są przekazywane do odzysku, stają się przy tym
źródłem przykrych zapachów
odczuwanych w miejscach przechowywania i w czasie transportu.. Termin wystawiania worków
też stwarza problemy, w związku
z tym przypominamy, iż odpady
segregowane należy wystawić
przed posesję o właściwej porze
w dniu zbiórki.
Firmy wywozowe rozpoczynają zbiórkę o godz. 700. W
przypadku późniejszego wystawienia, tj. po 700, odpady mogą
być nieodebrane.
Nieprzestrzeganie zasad, w
szczególności związanych z
rodzajem gromadzonych odpadów powoduje, iż znaczna
część odpadów gromadzonych
w workach po ponownej segregacji u przedsiębiorcy i tak

trafia na składowisko, a nie do
odzysku. A przecież nie taki
zamysł miał ustawodawca zobowiązując gminy do zorganizowania zbiórki selektywnej.
Im więcej zbierzemy odpadów z selektywnej zbiórki, tym
mniej zapłacimy w przyszłości
za wywóz odpadów z kubła.
Prosimy więc o zapoznanie
się z treścią napisów umieszczonych na workach i przestrzeganie przedstawionych zasad.

Śmieci na wystawce

Pragniemy również poinformować mieszkańców, iż w
trakcie wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych w
kontenerach stanowiły one tylko ok. 20% odpadów. Reszta to
były różne odpady komunalne,
które powinny być gromadzone w pojemnikach na terenie
posesji. Nasuwa się wniosek, iż
część mieszkańców nie zawarła
umowy na odbiór odpadów komunalnych, jak również nie zapoznała się z treścią informacji
dotyczącej zbierania odpadów
wielkogabarytowych umieszczanej na stronie internetowej
Urzędu i tablicach ogłoszeń.

nienia: Instal-Adex z Lędzin oraz
Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej.
Wyróżnienie specjalne: Powiatowy Zarząd LOK w Lędzinach
za upowszechnianie wiedzy technicznej i krzewienie kultury
technicznej wśród młodzieży.

Gospodarcze
to nie komunalne
Wśród odpadów „różnych”
znalazły się także pochodzące z działalności gospodarczej.
Przypominamy więc, iż stanowią one oddzielną grupę i inny
jest sposób postępowania z nimi.
Zgodnie z ustawą o odpadach w
zależności od ilości wytwarzanych odpadów właściciel zakładu prowadzącego działalność
gospodarczą winien uzyskać
pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Winien także posiadać umowę
na odbiór tych odpadów.
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
Są one zbierane bezpłatnie raz w
miesiącu na parkingu za TOTO.
Dlatego też do wielkogabarytowych należą tylko meble. W
związku z tym, jak również z
uwagi na niezadowalające efekty
prowadzonej dotychczas zbiórki
odpadów wielkogabarytowych,
rozważane są inne warianty organizacji tej zbiórki. (um)
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firma Wentylatory WENTECH
Sp.z o.o. z Imielina Wyróżnienia:
AC POKALE z Imielina oraz
AWANTGARDEN z Bierunia.
Statuetkę „Złotego Liścia” za
technologię pro-eko otrzymał:
BIOMAC EKOPALIWA Z
UNICZOWA (Czechy) Wy-róż-

Kurier

Statuetkę „Złotego Liścia”
za ekspozycję targową otrzymała firma MAWIT z Imielina.
Wyróżnienia: BRAM-POL z
Imielina oraz Ślusarstwo artystyczne Józefa Sawy z Imielina.
Statuetkę „Złotego Liścia”
za produkt targowy otrzymała



z kulturą za pan brat

Na Farskich Ogrodach
B

yło 1070 losów i tyle
samo wygranych w loterii podczas festynu „Farskie
Ogrody”. Nic dziwnego że zabrakło ich na długo przed losowaniem najcenniejszych nagród. Po godz. 20. wiele osób
ze zniecierpliwieniem ściskało
w rękach nawet po kilkanaście
losów. Wtedy to kilkuletnia
Ania Mikunda z dużego słoika zaczęła wyciągać wygrane
numery. Gdy Łukasz Nocoń je
odczytywał, wzbudzał jęki zawodu (u wielu) i radość (nielicznych) zebranych pod sceną
dzieci. Te sytuacje miały miejsce w sobotę 31 maja.
- Ten festyn pokazuje, że
nie musi być piwa, żeby udała się zabawa – powiedzieli
nam Mirosław Cyroń z żoną
Anną. – To świetna okazja,
by spotkać się ze znajomymi,

porozmawiać. Widzimy też że
młodzież potrafi bardzo ładnie
się zachowywać. Goście nawet
z ościennych miejscowości do
nas przyjeżdżają.
Podobnego
zdania
są
Katarzyna i Zbigniew Zych,
którzy przyszli z dziećmi: Weroniką i Dawidem.
– Jesteśmy tu co roku, bo to jest
atrakcja dla nich. Festyn jest
dobrze przygotowany i nie ma,
jak przy innych zabawach, złego przykładu dla dzieci.
Festyn po raz 6. zorganizowały Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży (KSM) i Akcja
Katolicka. Do pomocy włączyła się Miejska Komisja ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych. A inicjatorem
i pomysłodawcą festynu był
proboszcz ks. Eugeniusz Mura.
On też i tym razem fundował

Czesław Jodłowiec z żoną Katarzyną i ich synowie: Marcin i Michał

Kurier
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Zielony Imielin
T



o nazwa konkursów ekologicznych
zorganizowanych w maju. Pierwszy
z nich został przeprowadzony przez Dom
Kultury „Sokolnia” i był zatytułowany
„Mój pomysł na ekologiczny Imielin”.
Uczestnicy przedstawiali prace malarskie
oraz przestrzenne. Celem konkursu było
budowanie świadomości mieszkańców
poprzez zachęcenie do działań proekologicznych w najbliższym otoczeniu, takich jak: oszczędność energii, surowców i
wody, ochrona powietrza atmosferycznego,
ochrona krajobrazu, właściwa gospodarka
odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji, ochrona istniejących zasobów leśnych i wypracowanie zachowań
przyjaznych środowisku.
Spośród prac, które zostały wykonane
różnymi technikami nagrodzono:
1. Grupę przedszkolaków „JAGÓDKI”,
którą prowadzą wychowawczynie Danuta
Jochemczyk i Danuta Papoń, w kategorii
praca przestrzenna,
2. W kategorii prace zbiorowe: I miejsce:
Małgosia Sorek, Iza Stolecka, II miejsce:

lu” natomiast z klas IV - VI za
„Alkohol – nie, dziękuję”.
Podczas losowania nagród
Beata Kuc schodzi ze sceny
trzymając pudełko z sokowirówką. – Bardzo się przyda
– mówi uradowana - bo nie
miałam w domu. Będę dzieciom robić soki – dodaje.
Za chwilę losowany jest rower. Szczęśliwy numer ma
Justyna Piekorz. Aż podskakuje z radości i piszczy trzymając
w rękach wygrany pojazd.
A najszczęśliwszy moment
dla Łukasza Noconia? - Gdy
impreza się kończy i ludzie są
zadowoleni, bo im się podobało. Poza tym w tym roku znowu
mieliśmy szczęście do pogody.
Do tej pory nigdy na festynie
nie padało. (zz)
Beacie Kuc bardzo przyda się sokowirówka

Justyna Piekorz wylosowała rower

nagrody – komplet garnków
czy niedzielny obiad u farorza.
Młodzież prowadziła konkursy i zabawy dla dzieci. Była
również - przeprowadzana po
raz pierwszy – akcja Adopcja
Serca. Kilka rodzin zdecydowało się na „adoptowanie”
dzieci z Afryki, którym będą
pomagać w zdobyciu podstawowego wykształcenia.
- Sponsorzy – tak firmy
prywatne, jak i Urząd Miasta
- bardzo pozytywnie reagu-

Zuzia Malinowska, III miejsce Zosia Kulik,
Krysia Spyra, Wiktoria Breitkopft. 3. W
kategorii prace malarskie: I miejsce Konrad
Borówka 7 lat, II miejsce Weronika Szwedo 8
lat, III miejsce Julia Jochemczyk 8 lat.
W drugim konkursie „Imielin w harmonii z przyrodą”, który został zorganizowany przez Bibliotekę Miejską uczestnicy mieli za zadanie zaprojektować folder w formie
tradycyjnej czyli papierowej, elektronicznej
lub wykonać prezentację multimedialną.
Nagrody otrzymali: I miejsce Paweł Nocoń,
II - Aleksandra Derra i Piotr Komandera, III
- Aleksander Rutkowski.
Celem konkursu było kształtowanie postawy człowieka świadomego swego wpływu
na środowisko, aktywizację do studiowania
w szerszym zakresie problematyki środowiska swego miasta, promocja walorów przyrodniczych i ekologicznych Imielina.
Wręczenie nagród odbyło się 7 czerwca
podczas eko-festynu Imielin 2008 w ramach
Powiatowych Targów Przedsiębiorczości i
Ekologii w Imielinie. (um)

ją na nasze prośby o wsparcie
– powiedział Łukasz Nocoń,
przewodniczący KSM-u - mają
zapewne pozytywne odczucia
co do tego festynu i dlatego
pomagają. W tym roku dzięki
funduszom zebranym na festynie 46 dzieci wyjedzie na wakacyjny wypoczynek.
Na festynie nagradzane są
również dzieci za konkursy
plastyczne. Uczniowie klas I
– III za prace na temat „Moja
rodzina i mój świat bez alkoho-

Dziecięce obrazki

O

d września 2007 roku do chwili obecnej w „zbiorkach” dzieci - uczestników zajęć plastycznych - znalazło się wiele interesujących prac. Kolorowe teczki i
półki w szafach wypełniały dzieła wykonane różnymi technikami. Były to rysunki

węglem, kredkami, ołówkiem
oraz prace w bardziej eksperymentalnych technikach - zrobione tuszem, batiki na papierze
oraz barwne monotypie. Nie zabrakło też malarstwa akwarelą i
temperą oraz prac wykonanych
farbami do szkła. Dzieła te są
rejestracją zainteresowań, rysujących się osobowości i temperamentów. Są także śladem
zmian w postrzeganiu i wypowiadaniu się w graficzny sposób każdego dziecka.
Warto pokazać rodzicom i
szerszej publiczności ten bogaty zbiór. I dlatego została przygotowana specjalna wystawa w
Domu Kultury „Sokolnia”.
W imieniu młodych artystów
i organizatorów wystawy gorąco zapraszamy do jej obejrzenia w dniach od 7 czerwca do
21 lipca. (ufs)

Jaki był sezon w kulturze?
Zorganizowano 11 wystaw
plastycznych, głównie malarstwa. Były tez wystawy,
które łączyły fotografię i malarstwo oraz rzeźbę i malarstwo. Przeprowadzone zostały
4 turnieje skata sportowego.
Ponadto DK był gospodarzem
dwóch dużych imprez o zasięgu ponadregionalnym: odbyły się Szachowe Mistrzostwa
Śląska Przedszkolaków oraz
Ogólnopolski Turniej Tańca
dla Dzieci.
Plany
Na początek nowego sezonu
artystycznego 2008/2009 zaplanowano m.in. przedstawienie „Cholonek” Teatru KOREZ
oraz koncert zespołu „Stare
Dobre Małżeństwo”.

Biblioteka
Miejska
Biblioteka
ma
1861 czytelników, z czego
niemal połowa to uczniowie.
Wypożyczają rocznie niemal
28 tys. książek i ponad 3 tys.
czasopism. Biblioteka zanotowała wzrost czytelnictwa.
Imprezy
zorganizowane
przez bibliotekę mają za zadanie promować czytelnictwo w
środowisku. Były to konkursy,
promocje książek, wieczory
poezji, wykłady, spotkania z
ludźmi kultury. Biblioteka organizowała również wystawy.
Studenci prawa mogą korzystać z bazy LEX Sigma.
Szczególnie aktywną działalność prowadzi wśród dzieci i
młodzieży. Były to lekcje tema-

tyczne, biblioteczne konkursy i
quizy. Zorganizowano ferie w
bibliotece, Noc z Andersenem,
Tydzień Bibliotek, Tydzień
Czytania Dzieciom, Wakacyjne
wędrówki po Polsce i świecie,
Urodziny Kubusia Puchatka,
Światowy Dzień Pluszowego
Misia, Mikołaja w bibliotece,
Noc z Harrym Potterem, Dzień
z Anią Shirley, Światowy Dzień
Ksiażki.
Plany
To wystawa starych map powiatu pszczyńskiego i Imielina
oraz spotkanie autorskie z ks.
Jerzym Szymikiem

W dyskusji
- W bibliotece coś się dzieje, a Sokolnia powiela to samo
od lat, jest za mało kreatywna
– zauważył na majowej sesji
imielińskiej Rady Miasta radny
Henryk Hajda. Z jego zdaniem
nie zgodziła się przewodnicząca Bernadeta Ficek: - Sokolnia
działa już kilka lat i stąd może takie wrażenie. Natomiast
biblioteka jest nowa i dlatego
wszystko, co się w niej dzieje,
wydaje się dla nas nowe. Sądzę,
że program w Sokolni jest różnorodny i każdy może znaleźć dla siebie coś ciekawego.
Do dyskusji włączył się burmistrz Jan Chwiędacz, który
zauważył, że nową propozycją
Sokolni są Salony Artystyczne
czyli spotkania z aktorami.
Radni na wspomnianej sesji
przyjęli sprawozdania z działalności Biblioteki i Sokolni. (zz)

Nowy wystrój izby regionalnej

N

a przedzie idzie dziewczynka
w ubranku pierwszokomunijnym z koszyczkiem, obok rodzice
w odświętnych strojach ludowych.
Za nimi ogromna fotografia z procesji Bożego Ciała. Wygląda tak,
jakby rodzina w niej uczestniczyła.
To nowa „aranżacja” izby regionalnej, która znajduje się na parterze
imielińskiej biblioteki.
- Chcieliśmy przedstawić, jak
dawniej w Imielinie wyglądało
Boże Ciało – mówi Urszula FigielSzczepka, która wraz Jadwigą
Mikundą przygotowała wystawę.
- Strój kobiety jest autentyczny,
udało się go skompletować dzięki
temu, że zachowały się i chusta,
czepiec, zopaska czy korale –
każdą część wypożyczyliśmy od

innej osoby. Nad poprawnością
strojów, czyli zgodnością z tym
co nosiło się w Imielinie czuwał
Tomasz Wrona z Kosztów.

Oprócz postaci na wystawie
znalazł się nakryty białym obrusem duży stół z końca XIX w. z
domu ks. Orła (wypożyczył go

Niedziela 15 czerwca godz. 18.00
„Moonlight Walk Jazz Quartet”
Miłośników dobrego jazzu „Sokolnia” zaprasza na koncert istniejącego od 1999 roku zespołu Moonlight Walk Jazz Quartet.
Jego założycielem i leaderem jest znany gitarzysta Bohdan Lizoń, a
grają w nim: znakomity saksofonista i flecista Jerzy Główczewski,
Grzegorz Piętak (kontrabas) i Zbigniew Lewandowski (perkusja).
Zespół koncertuje w kraju i za granicą (m.in. międzynarodowy
festiwal „Duerener Jazztage” w Niemczech), nagrał też kilka płyt.
Niedzielny koncert będzie promocją kolejnego krążka zespołu,
który nosi tytuł „Thanks to B.H.”
W koncercie gościnnie wystąpi znakomity wokalista młodego pokolenia Piotr Salata, nazywany czasem „polskim
Frankiem Sinatrą”.
Niedziela 22 czerwca godz. 18.00 Zakończenie sezonu
2007/2008 - Księżniczka Czardasza
Na zakończenie sezonu artystycznego 2007/2008 „Sokolnia”
proponuje estradową wersję „Księżniczki Czardasza” Imre
Kálmána – operetki należącej do klasyki tego gatunku.
Pogardzany przez wielu gatunek operetkowy, jak widać nadal
ma się dobrze, o czym świadczą pełne sale teatrów muzycznych (także „Sokolni”) Atakowano go głównie za infantylną z
reguły tematykę librett. Rzeczywiście, tutaj wszystko może się
zdarzyć: całująca się para nie zauważa wkraczającego do pokoju pułku huzarów, a ojciec nie poznaje rodzonej córki, bo włożyła inne rękawiczki. A jednak często okazuje się, że podobne
historie i sytuacje zdarzają się i we współczesnym życiu.
Co rusz kolorowe magazyny donoszą nam o łzawych historiach z życia wyższych sfer, bądź showbiznesu, o mezaliansach (w XXI wieku!), zerwanych zaręczynach, zdradach, czy
cudownych karierach współczesnych kopciuszków. Jednak
głównym atutem operetki nie są przecież libretta, czy trącący
myszką dowcip słowny, ale muzyka: melodyjna, sentymentalna, znana wszystkim z licznych wykonań i przeróbek.
Księżniczka Czardasza to właściwie jeden wielki zbiór operetkowych przebojów, znanych i pamiętanych niemal przez
wszystkich (wystarczy wspomnieć takie fragmenty jak „W
rytm walczyka” czy „Artystki z variété”).
W imielińskiej inscenizacji operetki Kálmána wystąpią: Leokadia Duży, Joanna Kściuczyk-Jędrusik, Barbara
Markiewicz, Feliks Widera, Paweł Kajzderski i Włodzimierz
Wałcerz. Przy fortepianie Halina Mansarlińska.

Andrzej Kosmala). Na nim zastawa wyprodukowana w fabryce
Gischego (od Gabrieli Pielorz).
Starą komodę ozdobiła oryginalna waza na poncz, po prababci –
jak ją opisała Jadwiga Habryka.
Na ścianie zawisły święte obrazki (też stuletnie i starsze). Widać,
że izba została przygotowana na
pierwszokomunijny obiad i zaraz
zasiądą w niej goście.
Większe problem były ze
zdobyciem stroju męskiego - tu
czasem musiano posłużyć się
współczesnymi odpowiednikami historycznych ubiorów.
- Chcemy stopniowo naszą ekspozycję zmieniać i wzbogacać –
mówi U. Figiel-Szczepka. – Mają to
być różne tematy. Zamierzamy po-

kazać zajęcia gospodarskie, ubiory
na różne pory roku – codzienne i
na inne okazje. W związku z tym
zwracam się z ogromna prośbą
do mieszkańców o współtworzenie Izby. Prosimy o informacje o
przedmiotach z tamtego okresu,
które mogą udostępnić.
Warto byłoby ekspozycję jeszcze
opisać – na przykład nazwać części
kobiecego stroju. Organizatorzy
przyznają, że na to zabrakło im już
czasu, ale kolejne wystawy zostaną
w ten sposób przygotowane. (zz)
Na wystawę eksponaty wypożyczyli: Gabriela Pielorz, Róża
Chytroszek, Jadwiga Habryka,
Anna Kopeć, An-drzej Kosmala,
Anna i Józef Osoba, Elżbieta
Sieka oraz Ilona Pacwa.
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W sezonie artystycznym
2007/2008 w imielińskiej
Sokolni odbyło się 66 dużych
imprez z udziałem publiczności, w których wzięło udział ok.
10 tys. widzów, Było to 8 spektakli teatralnych, 20 przedstawień teatralnych dla dzieci i
młodzieży, 19 koncertów oraz
inne imprezy (okolicznościowe akademie, konkursy, przesłuchania, Dzień Matki, Dzień
Dziecka, Mikołaj). Frekwencja
wynosiła średnio 65%.
Prowadzono stałe zajęcia:
kółko plastyczne (wtorki i środy), kółko szachowe (wtorki i
piątki), kółko i pracownia modelarska (poniedziałki i wtorki), kursy tańca towarzyskiego
dla dzieci i młodzieży (poniedziałki), nauka gry na gitarze
klasycznej (poniedziałki), zajęcia aerobicu (środy i piątki),
próby orkiestry dętej (wtorki),
próby teatru Komanderów
(piątki) oraz nieregularne próby zespołów młodzieżowych i
innych. Jak w latach ubiegłych
działała świetlica terapeutyczna „Ikar” (poniedziałki i piątki).
Swoje comiesięczne spotkania, zebrania sprawozdawczowyborcze miały działające w
Imiennie związki i stowarzyszenia (związki: Emerytów
i
Rencistów,
Wędkarski,
Stowarzyszenie
Kulturalne
„Sokół”). Odbyło się także kilkanaście okazjonalnych spotkań, szkoleń itp.

Kurier
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z kart historii Imielina

Ludzie z Ratusza część XX

Jak „oddano” Sokolnię
P

o śmierci Wiktora Gierlotki
zaczęły się wielkie niesnaski w imielińskiej radzie. Było
kilka kandydatur na stanowisko
Przewodniczącego
Miejskiej
Rady Narodowej. Egzekutywa
powiatowa PZPR nie chciała jednak zatwierdzić nikogo z
Imielina. Poszukiwano kandydata z zewnątrz, bowiem Imielin postrzegany był jako miejscowość niepokorna, w której
tworzą się zalążki kapitalizmu.
Wybór padł na Teodora Kołodzieja z Brzezinki - I sekretarza
POP PZPR w Imielinie.
Teodor Kołodziej urodził
się 9 listopada 1931 roku w
Brzezince. Był synem Józefa
i Marii Krzystek. Żonaty z
Pelagią Habryką z Mysłowic,

miał dwoje dzieci: Danutę i
Mariana. Był zapalonym myśliwym, działał w kole łowieckim
w Bieruniu.
Teodora Kołodzieja pamiętają z tego, że oddał „Sokolnię”.
A jaka była prawda? Pewnego
dnia wezwano go do Komitetu
Powiatowego PZPR w Tychach
i nakazano zlikwidować „Sokolnię”, a budynek przekazać
do Mysłowickich Zakładów
Elektromechanicznych
Zelmech. Zakłady miały utworzyć nowe miejsce pracy dla
żon górników. Gdy Teodor
Kołodziej próbował oponować,
odpowiedziano mu, że temat
jest to poza wszelką dyskusją i
sprawa jest już postanowiona.
Teodor
Kołodziej
jako

Przewodniczący
Miejskiej
Rady Narodowej w Imielinie
kontynuował dzieło swego
poprzednika,
rozbudowując
gazociąg i wodociąg imieliński. Bardzo pomagała mu ówczesna sekretarz miasta Maria
Bogacka.
10 listopada 1971 roku Teodor Kołodziej został
przeniesiony do Lędzin na
Przewodniczącego Miejskiej
Rady Narodowej. Na tym stanowisku był około 1,5 roku,
a następnie aż do przejścia na
emeryturę pracował w kopalni
Ziemowit na stacji wentylatorów. Zmarł 6 maja 1996 roku.
Pochowany został na cmentarzu w Dziećkowicach.

Teodor Kołodziej

Bernard Kopiec

Dni nasze jak cień na ziemi...

Kurier
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lac przed świątynią parafialną w Imielinie zdobi od
ponad 30 lat oryginalny obiekt
– zegar słoneczny. Wszyscy do
niego przywykliśmy i traktujemy
go jako stały element kościelnego krajobrazu, nie zwracając nań
z reguły większej uwagi. Warto
jednak przypomnieć, że jest to
egzemplarz unikalny, jeden z
nielicznych w archidiecezji katowickiej i jeden z niewielu w
kraju. Decyduje o tym w równej
mierze sama jego konstrukcja,
jak też osoba projektanta.
W przeciwieństwie do wielu
podobnych czasomierzy, zegar
w Imielinie jest ułożony horyzontalnie (w płaszczyźnie poziomej), a zbudowany został według obliczeń samego Tadeusza
Przypkowskiego (1905-1977)
– historyka sztuki, bibliofila,
fotografika, grafika, astronoma,
a przede wszystkim jednego z
kilku na świecie (i chyba jedynego w Polsce) znawcy zegarów
słonecznych. Według jego obliczeń zbudowane zostały m.in.
zegary na kościele Mariackim
w Krakowie, na Zamku
Królewskim i Pałacu Kultury w
Warszawie, w Sandomierzu i w
...Imielinie. Przypkowski zaprojektował też zespół siedmiu zegarów słonecznych na budynku
obserwatorium astronomicznego w Greenwich (Anglia) na ze-

miejscu w którym go zbudowano. Gdyby umieścić ten sam
czasomierz w Lędzinach, czy
w Chełmie, trzeba by dokonać
nowych obliczeń. To jednak jest
już niemożliwe, bo jak wspomniałem, imieliński zegar słoneczny jest ostatnim dziełem T.
Przypkowskiego.
Jakże wymownie brzmi w tym
kontekście cytat z Pierwszej Księgi
Kronik (1 Krn 29, 15-16) umieszczony na jego tarczy: Jesteśmy
pielgrzymami i przechodniami
przed Tobą, jak byli przodkowie
nasi. Dni nasze jak cień na ziemi.
Roman Jochymczyk

Zegar słoneczny przy imielińskim kościele jest dziełem słynnego projektanta Tadeusza Przypkowskiego

rowym południku, zegar na paryskim Luwrze i wiele innych.
Czasomierz w naszym mieście jest jego ostatnim dziełem
– końcowych obliczeń dokonał wiosną 1975 roku, już na
szpitalnym łóżku. Inicjatorem
budowy naszego zegara był
Henryk Skóra, który też zaprojektował kamienną tarczę
podzieloną na godziny, półgodziny i kwadranse. Oczywiście
projekt popierał, finansował
i doprowadził do realizacji
nieżyjący już ks. Kazimierz
Hurski – proboszcz parafii
w latach 1973 - 78. Gnomon
(wskazówkę)
zaprojektował
ówczesny imieliński wikary ks.
Jerzy Loska.

Zegar został odlany ze specjalnego, niewrażliwego na zmiany temperatury stopu metali w
Gliwickich Zakładach Urządzeń
Technicznych. Zro-biono to pod
osłoną nocy, właściwie nielegalnie, ponieważ zakłady owe specjalizowały się w tych czasach w
odlewaniu różnego rodzaju „leninów”, a nie elementów wystroju
kościołów. Pracami przy powstawaniu zegara kierował niestrudzony budowniczy naszej świątyni – Antoni Komraus. To dzięki
tym ludziom, z proboszczem K.
Hurskim na czele, możemy się poszczycić unikalną, niepowtarzalną
ozdobą kościelnego placu, jakiej
nie ma żadna budowla sakralna w
bliższej i dalszej okolicy.

I jeszcze kilka ciekawostek
czysto technicznych. Zegar
wska-zuje czas rzeczywisty,
astronomiczny – gnomon jest
skierowany dokładnie na północny biegun geograficzny, a
nie magnetyczny. Aby zatem
odczytać obowiązujący o danej
porze roku czas środkowoeuropejski, trzeba od jego wskazań
odjąć lub dodać określoną ilość
minut, według tabeli umieszczonej na kamiennym słupie
przy wejściu do kościoła. Poza
tym kąt zawarty pomiędzy gnomonem, a tarczą zegara odpowiada szerokości geograficznej
Imielina, z dokładnością do
1 sekundy. Obiekt musi więc
znajdować się dokładnie w tym

Informacji dotyczących historii
zegara udzielił mi Henryk Skóra

Kącik poetycki
Kto napisał ten wiersz?
Zazdrość maja bezsilna po łożu
się miota;
Kto całował twe piersi, jak ja
po kryjomu?
Czy jest wśród twoich pieszczot, choć jedna pieszczota,
Której prócz mnie nie dałaś
nigdy nikomu?

Na odpowiedzi czekamy do
30 czerwca.
Fragment „Poematu dla dorosłych” z poprzedniego numeru napisał Adam Ważyk.
Nagrodę wylosowała Maria
Tworek

Medale dla strażaków
ratowniczo-gaśniczych. - Jest
wielkim wezwaniem mieć ojca strażaka – mówi Damian
Grzyśka. - Jest on dla mnie
przykładem do naśladowania.
To bardzo trudne zadanie, bo
jest wymagający, ale praca z
nim daje mi dużo satysfakcji.
Na pytanie jakie ma jednostka problemy, prezes Stanisław
Grzyśka odpowiada, że najważniejszym jest stary budynek
strażnicy. Jego zły stan to skutek
wieloletniej eksploatacji oraz
położenia przy drodze wojewódzkiej. - Natężenie ruchu jest
ogromne, a stara budowla nie
jest w stanie wytrzymać drgań
wywoływanych przez przejeżdżające samochody – wyjaśnia.
- Staramy się o budowę nowej
siedziby dla naszej jednostki.
Jednak opór Urzędu Miasta
sprawia, że te zabiegi zatrzymały się w martwym punkcie.
- Mam nadzieję, że strażacy
rozumieją, iż priorytetem miasta jest budowa przedszkola,
hali sportowo-widowiskowej
czy też kanalizacji – wyjaśnia
burmistrz Jan Chwiędacz. To
nie znaczy, że o nich zapominamy. Strażnica zostanie w

Szczególne wyróżnienie spotkało imielińskich strażaków podczas powiatowych uroczystości w Lędzinach

najbliższym czasie zabezpieczona przed szkodami. Budowa
nowej znajduje się w planach na
dalsze lata, kiedy zaspokoimy
najpilniejsze potrzeby mieszkańców. (zz)

Straż pożarna w Imielinie istnieje od 1868 r., a ochotnicza od 1903. Jednostka OSP
liczy obecnie 20 członków czynnych, 3 honorowych, 2 wspierających. Strażacy posiadają samochód lekki lublin z 1998 r., samochód średni ratowniczo-gaśniczy zakupiony
w 2006 r. Jest to najnowszy i najnowocześniejszy nabytek jednostki i powiatu - o wartości pół miliona zł. Pozostały sprzęt to: 4 piły spalinowe do drzewa. 2 piły spalinowe
do cięcia betonu i stali, 2 pompy szlamowe, pompa pływająca, agregat oddymiający,
zestaw ratownictwa medycznego, 2 agregaty prądotwórcze, podstawowy sprzęt burzący i inny.

Z kangurem do Pragi
O
gromny sukces odniósł Michał Szluzy, który zajął 2
miejsce w okręgu w Konkursie
Kangur Matematyczny 2008.
Uczeń wygrał trzydniowy wyjazd
do Pragi. W tym samym konkursie Wawrzyniec Kostorz uplasował się na 5 miejscu i otrzymał
nagrodę I stopnia, a Piotr Komandera II stopnia. W czasie 2
godzin lekcyjnych chłopcy rozwiązywali zadania wykraczające
poza program nauczania w gimnazjum. Były one trudne, oryginalne, często podchwytliwe. Wymagały matematycznego sprytu,
podejmowania szybkich decyzji.
Autorką sukcesów chłopców jest
Teresa Stolorz.
Imielinianie okazali się bezkonkurencyjni w V Powiatowym
Turnieju Wiedzy MatematycznoEkonomicznej, który odbył się w
Gimnazjum nr 1 w Lędzinach.
Byli to: Aleksandra Derra,
Piotr Komandera, Wawrzyniec
Kostorz. Uczniowie najpierw
rozwiązywali zadania powiązane z zagadnieniami ekonomicz-

nymi, a potem zmierzyli się z
podstawami przedsiębiorczości.
Rozpoznawali awersy monet
różnych krajów Unii Europejskiej,
wyjaśniali pojęcia: hossa, bessa,
mennica, rabat, czy waloryzacja.
- To nietypowy konkurs, podstawowa wiedza ekonomiczna jest
dla nas czymś nowym, ale wiele
za to nauczyliśmy się – zauważyła Aleksandra Derra.
Mózgomatek to nazwa konkursu matematycznego, w którym
pierwszoklasiści z Gimnazjum
w Imielinie zajęli 3 miejsce.
- Wymagał on nie tylko wiedzy matematycznej, ale przede

Odznaczeni z Imielina: Stanisław Grzyśka - złoty medal Za Zasługi
dla Pożarnictwa. Damian Grzyśka i Sebastian Łukowicz - srebrny
medal Za Zasługi dla Pożarnictwa. Damian Kosecki, Artur Marona,
Romuald Habryka, Piotr Kostka, Krzysztof Kostka - brązowy
medal Za Zasługi dla Pożarnictwa. Bogusław Pająk i Jacek Moskwa
- odznaka Wzorowy Strażak.

Sprawdzian trzecioklasistów

wszystkim umiejętności logicznego i syntetycznego myślenia –
powiedziała Mariola Stolarczyk,
nauczycielka matematyki, która
wraz z Darią Sier przygotowała
Kamila Bialuchę, Patrycję Figiel
i Krzysztofa Marca.
Wzięły w nim udział wszystkie szkoły z naszego powiatu.
Trzyosobowe zespoły rozwiązywały łamigłówki, zagadki, krzyżówki,
itp. Przede wszystkim liczył się pomysł na zadanie oraz umiejętność
pracy w grupie. Matematyczną zabawę zorganizowało Gimnazjum
nr 2 w Lędzinach.
Piotr Nosek

Mózgomatkowie czyli Kamil Bialucha, Patrycja Figiel i Krzysztof Marzec

C

zwartego czerwca klasy trzecie szkoły podstawowej pisały sprawdzian, który miał formę
dwuczęściowego testu. Zawierał
pytania z edukacji polonistycznej
i środowiskowej oraz matematycznej. Test dla trzecioklasistów
to nowość, szkoła została do niego
wyznaczona poprzez losowanie.
Uczniowie na oba mieli po 60 minut. Było prawie jak na maturze!
- Podstawą prawidłowego rozwiązania – powiedziała Gabriela
Szolczewska, wychowawczyni
jednej z trzecich klas - było czytanie ze zrozumieniem tekstu,

ale rozwiązanie wymagało również wiedzy praktycznej. Część
matematyczna wykraczała poza
podstawę programową. Taki
sprawdzian jest nowością dla
uczniów, zobaczymy, jak poradzili sobie z tym wyzwaniem.
Prace były kodowane. Mimo
iż większość uczniów po raz
pierwszy spotkała się z taką
formą oznaczania prac, nikt
się nie pomylił, za co chwaliła
trzecioklasistów pani dyrektor
i Wanda Grabowska, wizytator
Kuratorium w Katowicach, która nadzorowała sprawdzian. (hg)

Harcerze na jurajskim szlaku
Imielińscy harcerze spędzili majowy weekend w Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej.
Odbył się tam harcerski rajd.
Rozpoczął się on w piątek o siódmej rano na rynku w Bytomiu.
Tam uczestnicy usłyszeli pierwsze zadanie: dostać się dowolnym
środkiem transportu na pole namiotowe. Tematy zadań to m.in.
- wspinaczka skalna, łucznictwo,

wioślarstwo, strzelanie dynamiczne. Było również udzielanie
pierwszej pomocy, wspinaczka na
skrzynie, rozpalanie ogniska, terenoznawstwo, bieg na orientację i
wiele innych. W biegu na orientację imielińscy harcerze: Jarosław
Bodzioch i Dawid Stolorz zajęli I
miejsce. Natomiast rajd zwyciężyli chłopcy z patrolu Iniemamocni z
Gimnazjum w Imielinie. (bos)
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ednostka OSP w Imielinie
jako jedyna podczas strażackich obchodów 10-lecia powiatu bieruńsko-lędzińskiego
otrzymała złoty medal Za Zasługi dla Pożarnictwa. Strażacy
imielińscy byli również najczęściej nagradzani medalami. Uroczystości te odbyły się 6 czerwca w Lędzinach i Bojszowach.
- Medal jest dowodem
uznania za całokształt działalności jednostki i za akcje,
w których brali udział wszyscy druhowie naszej jednostki
– mówi Stanisław Grzyśka,
prezes imielińskich strażaków.
- Jest to wielkie wyróżnienie.
Jesteśmy dumni, że doceniono
naszą pracę i zaangażowanie
w ochronę przeciwpożarową,
a także młodą kadrę jednostki.
Prezes mówi przede wszystkim
o swoich strażakach, chociaż
on sam otrzymał również złoty
medal.
Damian Grzyśka - jego syn
- został odznaczony srebrnym
medalem „za zasługi”. Mimo
młodego wieku te zasługi są
wieloletnie. Doceniono również jego pracę na rzecz jednostki OSP i udział w akcjach
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Dzieci ochrzczone w imielińskim
kościele 10 maja

Witamy we wspólnocie

Maja Magdalena Wenda, córka Magdaleny i Marcina
Urodzona 17 marca 2008 roku
Chrzestni: Michał Hachuła i Barbara Kopaczyńska-Nowacka

Wiktoria Martyna Richter, córka Anny i Krzysztofa
Urodzona 20 kwietnia 2008 roku
Chrzestni: Marcin Richter i Milena Szala

X Biegi na Dni Patrona
Dla uczczenia obchodów nadania
Szkole Podstawowej w Imielinie imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego po
raz 10. uczniowie szkół podstawowych
naszego powiatu i sąsiednich miejscowości stanęli do współzawodnictwa w
biegach sztafetowych na 400 m.
Organizacją zawodów i przygotowaniem
młodych zawodników z Imielina zajmowali się nauczyciele wychowania fizycznego:
Aleksandra Putała i Marek Piłka.
Uchwałą Rady Miasta z dnia 28 lutego 1997 roku Szkoła Podstawowa nr 2
w Imielinie otrzymała imię Kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Uroczyste nadanie miało miejsce 28 maja 1997 roku.
Wyniki - Dziewczęta: I miejsce SP w

Imielinie, kolejne: SP nr 3 w Lędzinach,
SP nr 1 w Lędzinach, SP nr 3 w Bieruniu,
SP nr 2 w Chełmie.
Chłopcy: I miejsce SP nr 3 w
Lędzinach, kolejne: SP w Imielinie, SP
nr 1 w Lędzinach, SP nr 2 w Chełmie,
SP nr 3 w Bieruniu. (hg)

Do sympatyków skata
Zarząd Klubu „Sokół” Imielin organizuje cykl turniejów skata sportowego o Puchar Lata 2008. Turnieje będą
rozgrywane w Cafe Drink Bar u pana
Knopka w lipcu i sierpniu we wtorki i
czwartki o godz. 1700. Turniej inauguracyjny 1 lipca.

Dzień Dziecka z wędką
Członkowie koła wędkarskiego z
Imielina jak co roku zaprosili najmłodszych do wędkowania. Impreza
odbyła się z okazji Dnia Dziecka nad
stawkiem Michalik. Wzięło w niej
udział prawie 150 dzieci – w tym
również ze Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych i Hospicjum Cordis
z Mysłowic. Wędkowano dwa razy:
przed południem dzieci młodsze i ze
stowarzyszenia, a po południu starsze.
Najlepszym zawodnikom burmistrz
Jan Chwiędacz wręczał puchary.
I tura - niepełnosprawni: Łukasz
Mikunda, Arkadiusz Kosma i Karolina
Smolarczyk.
Hospicjum - Angelika i Agnieszka
Ważny, Paulina Kozłowska, Jarek
Wójcik, Robert Gawroński.

Dzieci z miasta - Sebastian Inglot,
Agnieszka Hermyt, Mateusz Ziobro
II tura
Paweł Pogorzałek, Maria Olejnik,
Grzegorz Twaróg i Radosław Zalewski
(bos)

Spotkanie w plenerze

Kurier
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Paweł Adam Nowak, syn Katarzyny i Łukasza
Urodzony 23 kwietnia 2008 roku
Chrzestni: Przemysław Nowak i Magdalena Rausz



90 lat
Antonina Osoba 24 maja obchodziła
90 rocznicę urodzin. Z tej okazji życzenia przekazał jubilatce burmistrz Jan
Chwiędacz.
Pani Antonina wraz z mężem Janem
wychowała córkę Krystynę, która sprawuje nad nią opiekę, oraz syna Jana.
Doczekała się 4 wnuków oraz 11 prawnuków. (um)

Członkowie koła Polskiego związku Emerytów i Rencistów spotkali się na imprezie
plenerowej w pubie Kufelek. Powitano tam również majowych solenizantów i jubilatów,
którzy obchodzą rocznice małżeńskie i równe rocznice urodzin. Po omówieniu spraw
dotyczących koła i jego działalności wzniesiono tradycyjny toast za solenizantów.
Małżonkowie jubilaci: 40 lecie świętowali Henryk i Helena Nagi, a złote gody Maria
i Henryk Bogaccy, Lidia i Stanisław Spyrowie oraz Maria i Rufin Gretkowie.
Okrągłe rocznice urodzin: 90 lat - Antonina Osoba, 80 lat – Helena Chwiędacz,
70 lat – Antoni Gniełka.
Solenizanci: Monika Kozioł, Krystyna Wojtowicz, Krystyna Pilszek, Alicja
Płaskowicz, Gertruda Cyroń, Jerzy Kuczowicz, Bernard Stolorz, Stefania Malorny,
Emilia Jochemczyk, Krystyna Pałka, Marta Passja, Jan Porębski, Maria Grzyb, Paulina
Wachowiak, Helena Piwko, Maria Bogacka, Lidia Komar, Jan Mendrela. (bos)

