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Trzydniowe święto miasta
Wakacje
ze smokiem
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po trzech latach nauki zawiesił,
by podążyć za marzeniem - architekturą. Talentu i uporu w
dążeniu do urzeczywistnienia
marzeń pogratulował młodemu
artyście architektowi burmistrz
Jan Chwiędacz i przewodnicząca Rady Miasta Bernadeta
Ficek.
W piątkowy wieczór na scenie Sokolni wystawiony został znany i lubiany spektakl

„Pomsta” na kanwie „Zemsty”
A.Fredry. Scenariusz do tej komedii napisał Marian Makula.
Dla widzów zabrakło miejsc i
trzeba było dostawiać krzesła.
Pomiędzy wernisażem a teatrem w holu Sokolni trwała
akcja profilaktyczna dotycząca problemów narkomanii pod
hasłem „Jeśli nie chcesz mojej
zguby, narkotyków nie bierz luDokończenie na str.4
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bezpieczne i udane świętowanie. A zatem przeniesienie „Dni
Imielina” na początek wakacji
i połączenie ich z tradycyjnie
odbywającym się w tym czasie
Crossem Ekologicznym okazało się strzałem w dziesiątkę.
Tegoroczne święto miasta
zainaugurowano 3 lipca wernisażem w Sokolni wystawy Jana
Noconia - młodego, zdolnego
mieszkańca Imielina.
Autor jest studentem IV
roku architektury i urbanistyki Politechniki Śląskiej w
Gliwicach. Wcześniej studiował
automatykę i robotykę, którą

Pasje Sylwii
Komandery
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Koncert zespołu „Dżem” i
kabaretowy program „Smak
Mamrota”, spektakl „Pomsta”,
bieg wokół zbiornika, zawody
wędkarskie, strzeleckie, skatowe, turniej siatkówki plażowej i
występy zespołów muzycznych.
Do tego świetna pogoda, zimne
piwo, gorące potrawy z grilla i
słodka wata na patyku…
Tłumy mieszkańców i przyjezdnych były na „Pomście”,
koncercie „Dżemu” czy występie aktorów z telewizyjnego
„Rancza”. Policja mimo tonie
odnotowała żadnych incydentów i jej zdaniem było to bardzo



nasze sprawy

Umorzenie 2,7 mln zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach umorzył
2 pożyczki przyznane miastu w
minionych latach.
Pierwsza to prawie 2,5 mln,
które Imielin otrzymał na budowę I etapu kanalizacji. Druga
- niemal 228 tys. zł - na realizację programu ograniczenia

niskiej emisji czyli wymianę
pieców węglowych na ekologiczne.
Miasto pieniądze z umorzeń przeznaczy na budowę
kolejnego etapu kanalizacji.
Warunkiem umorzenia jest
wydanie tych pieniedzy na
kolejne inwestycje ekologiczne. (zz)

Wyniki kontroli
Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego wydania „Kuriera”
przeprowadzono kontrole podatkowe u 22 właścicieli nieruchomości. Tylko w 2 przypadkach
nie stwierdzono różnic między
deklarowaną powierzchnią nieruchomości a rzeczywistością.
Stwierdzono, że 7 nowych budynków zostało zasiedlonych i

Progi spowolnią ruch
Rozstrzygnięty został przetarg na „uspokojenie ruchu” na
ul. Wandy i Miarki. Prace te za
107 tys. zł wykona firma Ekorec
z Lędzin.
– Mieszkańcy, którzy mają
swe domy na ul. Wandy, zwracali nam wielokrotnie uwagę na
pędzące nią z dużą prędkością
samochody i motocykle – mówi burmistrz Jan Chwiędacz.
– Poprzeczne garby nie sprawdzają się, gdyż samochody prze-

jeżdżając je powodują hałas i
wibracje. Dlatego też zleciliśmy
opracowanie innej koncepcji organizacji ruchu, która dyscyplinowałby kierowców.
Biuro projektowe z Katowic
zaproponowało wykonanie na
ul. Wandy dwóch szerokich na
6 metrów wyniesionych progów
z kostki brukowej, które powinny skutecznie hamować ruch.
Oprócz nich powstanie „wyspa
przeszkodowa” czyli zwężenie

będą opodatkowane od 1 stycz- Prace przy progu zwalniającym przy ul. Wandy
nia przyszłego roku.
W 2 przypadkach mieszkańcy
zawyżyli podatek płacony miastu. Natomiast aż połowa skontrolowanych (11) zaniżyła wymiar podatku od nieruchomości
i dla tych mieszkańców wydane
zostaną stosowne decyzje podatkowe. (zz)

KRONIKA POLICYJNA
6 czerwca nieustalony sprawca włamał się do domu jednorodzinnego w budowie, skąd skradł elektronarzędzia wartości 4
tys. zł na szkodę mieszkańców Katowic i Dąbrowy Górniczej.
9 czerwca nieustaleni sprawcy zrzucili ze skutera mieszkańca
Imielina, a następnie skradli pojazd. Wartość szkody 4 tys. zł.
15 czerwca nieustalony sprawca włamał się do samochodu
zaparkowanego w rejonie cmentarza i skradł dokumenty, nawigację i telefon komórkowy. Straty w wysokości 500 zł poniósł
mieszkaniec Mysłowic.
25 czerwca nieustalony sprawca włamał się do kiosku handlowego przy ul. Imielińskiej skąd skradł wyroby tytoniowe i
przemysłowe. Właścicielka oszacowała starty na 3 tys. zł.
6 lipca policjanci zatrzymali do kontroli mieszkańca Imielina,
który kierował samochodem będąc w stanie po spożyciu alkoholu. Wynik – 0,42 promila.
W Lędzinach 4 sprawców pobiło przy pomocy drewnianej
pałki 17-latka z Imielina i 20-latka z Lędzin.
Również tego samego dnia w Lędzinach policjanci zatrzymali
do kontroli 42-letniego mieszkańca Imielina, który kierował samochodem po spożyciu alkoholu. Wynik - 0,23 promila.

DYŻURY RADNYCH
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2 sierpnia (poniedziałek) w Urzędzie Miasta od godz. 16.
do 17 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).
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Oddaj, nie wyrzucaj!
Informuje się mieszkańców,
iż przedsiębiorcy świadczący
usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości odbierają także zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny
(lodówki, telewizory, monitory, radia , pralki itp.).
W zależności od tego, z którą
firmą właściciel nieruchomości
zawarł umowę na odbiór odpadów, w takim terminie może
nieodpłatnie oddać ten sprzęt
w podstawionym samochodzie
na parkingu przy ul. św. B.
Alberta.

W Imielinie sprzęt ten odbierają dwie firmy. Pierwsza to
Zakład Oczyszczania Miasta
Sp. z o.o. w Mysłowicach zgodnie z harmonogramem, tj. w
każdy piątek w tygodniu odbioru odpadów segregowanych w
godz. 1000 - 1700. Dzień ten jest
oznaczony kolorem zielonym w
kalendarzu, który posiada każdy mieszkaniec.
Drugą jest Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe „EFEKT”
z ul. Żeńców 32 w Imielinie w
każdy 1. czwartek miesiąca w
godz. 800 - 1600 lub na telefoniczne powiadomienie. (um)

Przetarg na drogę
Ogłoszony został przetarg
na wykonanie łącznika ul.
Pokoju i ul. Sapety – obok
nowego przedszkola, wzdłuż
ogrodzenia cmentarza.
Dzięki tej inwestycji powstanie liczące 350 metrów
wygodne połączenie obu ulic.
Droga będzie miała 5 metrów
szerokości, a chodnik 2,5
metra. Zostaną wykonane z
dwukolorowej kostki betonowej. Firmy zainteresowane
udziałem w przetargu, mogą

zgłaszać się do 4 sierpnia.
Prace powinny rozpocząć się
we wrześniu.
Droga i chodnik zapewnią
lepszą komunikację z cmentarzem i nowym przedszkolem.
Poszerzony zostanie również
asfalt od ul. Sapety do bramy
cmentarnej.
Wedle warunków zapisanych w dokumentacji przetargu inwestycja ma zostać zakończona do końca października br. (zz)

drogi, które umożliwi przejazd
tylko jednego samochodu. Znaki
nie będą wskazywały, kto ma
pierwszeństwo. Przejazd będzie
odbywał się na zasadzie grzecznościowej. Gdy do zwężenia zbliżą się równocześnie samochody
z przeciwnych kierunków, o tym
kto przejedzie pierwszy, powinni
zdecydować sami kierowcy.
Na ul. Miarki czyli przy szkole
podstawowej powstaną podobne
wyniesione progi. Będą one równocześnie pełnić na tej ulicy rolę
przejść dla pieszych. Pierwszy
próg wybudowany zostanie w
pobliżu kwiaciarni wraz z 40metrowym odcinkiem chodnika,
drugi na wysokości posesji nr 9.
- Ten rodzaj spowolnienia
ruchu zastosujemy na razie pilotażowo na 2 ulicach. Opinie
mieszkańców zdecydują, czy
będziemy je również instalować
w innych miejscach niebezpiecznych dla pieszych – powiedział nam burmistrz. (zz)

Biblioteka na wakacje

Biblioteka miejska w lipcu i sierpniu będzie czynna w
piątki w godz. 9:00 - 17:00. W
pozostałe dni godziny otwarcia
pozostają bez zmian.

Dar życia

15 lipca (środa) na Rynku w
Imielinie zostanie przeprowadzona akcja krwiodawstwa. Od
godz. 10 do 16 będzie można
oddać krew. Wakacje to czas,
gdy ta krew jest szczególnie
potrzebna. Akcję przeprowadza Regionalne Centrum
Krwiodawstwa w Katowicach.

Plan robót
przy budowie
kanalizacji

W kolejnych wydaniach
„Kuriera” podawać będziemy
plan najbliższych robót związanych z budową kolejnego
etapu kanalizacji sanitarnej w
Imielinie.
Lipiec – ulice: Bursztynowa,
Malczewskiego, Szaniawskiego,
Sikorskiego, Koralowa oraz
kontynuacja na ul. Wandy i ul.
Bartniczej.
Sierpień: - kontynuacja na
ulicach: Wandy, Bursztynowej,
Malczewskiego, Szaniawskiego, Bartniczej i Sikorskiego
oraz rozpoczęcie na ul. Grzybowej i Kordeckiego.

Służba zdrowia w Imielinie

Prywatna czy samorządowa?
Rozmowa z Grzegorzem
Hachułą, dyrektorem SP
ZOZ w Imielinie
- Na jakie choroby najczęściej
cierpią mieszkańcy Imielina?
- Jest to zachorowalność charakterystyczna dla całego Górnego Śląska, czyli środowiska
wielkoprzemysłowego.Dominują
choroby układu krążenia i nowotwory. Mają na nie wpływ nieodpowiednia dieta i tryb życia.
- Jakie znaczenie mają programy zdrowotne, które finansuje miasto?
– Pozwalają na wcześniejsze
wykrywanie schorzeń czyli łatwiejsze leczenie pacjenta. Jeden
z nich obejmuje wczesne wykrywanie chorób krążenia – czyli
dominującą przyczynę śmierci
mieszkańców Imielina.
Kolejny to program wczesnego
wykrywania rozwoju nowotworu
gruczołu krokowego czyli raka
prostaty. Jest to jeden z najczęstszych nowotworów u mężczyzn.
Mimo to jest realizowany w 30%,
czyli nie spotyka się z wielkim
zainteresowaniem. Wysyłamy
imienne zaproszenia do każdego,
ale tylko 1/3 mężczyzn zgłasza
się na badania. Jako lekarz wiem,
że wciąż badanie urologiczne jest
krępujące, wstydliwe i stąd może
taki wynik.
Prowadzimy też profilaktykę przeciwpróchniczną, która
świetnie się sprawdza - ale efekty
będą widoczne po kilku latach.
Obecny program obejmuje lata

2004 – 2010, czyli za rok postanowimy wspólnie z radnymi, czy
go kontynuować, czy też zmienić. Ponadto powiat wprowadził
program badań radiologicznych.
A zatem program miejski i powiatowy się uzupełniają.
- Czy widzi Pan potrzebę
wprowadzenia innych programów?
- Dziś pacjent ma dostęp do
wszelkich badań i nie muszą być
realizowane specjalne programy,
chociaż wiem, że z dostępem
do tych badań różnie bywa. O
wszystkim decydują pieniądze
– a te nie starczają na wszystko.
- Jak pan ocenia pomysł
przekształcenia imielińskiego
SPZOZ-u w zakład niepubliczny czyli prywatny?
- Jest to trudny problem.
Pracuję już w służbie zdrowia 20
lat, uczestniczyłem w wielu spotkaniach – również z ministrami.
Były rożne koncepcje i mogę
powiedzieć, że żadna nie sprawdziła się w 100%. Czy ośrodek
zdrowia pozostanie publiczny
czy nie – i tak będzie służył
mieszkańcom, a forma prawna
jest drugorzędna.
Do tej pory byliśmy zakładem
publicznym i nie mieliśmy zadłużenia. A przekształcenia w służbie zdrowia dokonują się w zakładach zadłużających się. Przed
prywatyzacją powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czemu
ma ona służyć, co chcemy przez
nią osiągnąć? Z mojego punktu
widzenia ona niewiele zmienia.

Imieliński ośrodek zdrowia nie miał dotąd kłopotów finansowych

Organem założycielskim SPZOZ-u jest obecnie Rada Miasta
i ona podejmie decyzję. Coraz
więcej zakładów się przekształca, ale za tym nie idą żadne dodatkowe pieniądze. Trzeba się
zatem głęboko zastanowić, czy to
ma sens.
Według mnie w zakładzie
prywatnym mieszkańcy otrzymają taki sam poziom usług
medycznych, bo i tak pieniądze
pochodzą z kontraktów z NFZ.
Na pewno zaszłyby zmiany
w zarządzaniu. W tej pacjent
chwili w razie niedogodności
może pójść do miasta - czyli burmistrza, czy radnych i oni mogą
wpływać na to, jak funkcjonuje
ośrodek zdrowia. W prywatnym
zakładzie nie będzie tej możliwości.

- Jaka jest sytuacja finansowa ośrodka, którym Pan kieruje?
- Porównując z innymi, jest
dobra. Jak już wspomniałem, ani
razu dotąd nie byliśmy zadłużeni. Co nie znaczy, że nie ma bolączek. Podstawowe uposażenie lekarzy czy też pielęgniarek nie jest
wysokie (wbrew temu co donosi
prasa). Kiedy mówi się o dobrych
zarobkach, to nie wyjaśnia się, że
są one wyrabiane dzięki licznym
godzinom dyżurów.
- Jakie są potrzeby imielińskiego ośrodka?
- W dostępie do usług medycznych obowiązują pewne
standardy. Według mnie wyrzucaniem pieniędzy w błoto jest
zapewnienie każdej miejscowości w powiecie wszystkich le-

karzy-specjalistów. Bo to wiąże
się z wyposażeniem poradni w
sprzęt, który jest drogi. Poza tym
Fundusz nie daje wszystkiego
każdemu, kto się zgłosi. Jednak
znając miejscowe potrzeby, walczę o poradnię kardiologiczną.
Fundusz jest nieugięty i nie daje
kontraktu.
Patrząc na to co mamy, możemy
powiedzieć, że jesteśmy niemal
samowystarczalnym ośrodkiem.
Poza podstawową opieką zdrowotną są poradnie: okulistyczna,
laryngologiczna, diabetologiczna,
ginekologiczna i reumatologiczna. Jak na Imielin to chyba sporo.
Mamy też bardzo dobre wyposażenie. To wszystko powstało od
roku 1999, a startowaliśmy prawie
od zera.
Rozmawiał zz

Rada Społeczna
W imieniu własnym i najbliższej rodziny pragnę podziękować za okazane wsparcie i bezinteresowną pomoc w rozwiązywaniu problemów zaistniałych po pożarze przedsiębiorstwa. W szczególny sposób kieruję podziękowania do:
Wszelkich służb ratowniczych biorących udział w akcji tragicznego dnia. Pana ordynatora M. Kaweckiego i całej służby
medycznej Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Pana Burmistrza i władz Miasta Imielin. Starostwa
Powiatowego w Bieruniu. Urzędu Celnego w Katowicach – Referatu Szczególnego Nadzoru Podatkowego II w Tychach - pan
kierownik Jan Nowak wraz z pracownikami. Księdza proboszcza, księży i parafian. Kancelarii Prawnej KKP Legal - pan
Tadeusz Kotulski oraz pan Jacek Kohler. Magazynów Metali Nieżelaznych skład Imielin - pan dyrektor Ernest Jarczyk.
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Imielina. Firmy AC Pokale - pan Adam Czamberg. Firmy PPHU Elektryk - pan Paweł
Ziółkowski. Firmy Uranos Z.P.H.U. - pan Ireneusz Piegrzyk. Firmy Geo- Polska - pan Bartosz Kłyk. Firmy Rampa - państwo Barbara i Henryk Huzarewicz. Firmy F.U.H. Trans-Team - pan Ireneusz Żurawik. Firmy Widlak Serwis - pan Roman
Lamik. Firmy Efekt - pani Gabriela Stokłosa. Piekarni-Ciastkarni Stadler - Aniela i Ryszard Stadler. Firmy P.H.U. TeDa
- pan Janusz Żak. Biura Rachunkowego Dekret - pani Hanna Szymura. Ochrony Mienia Ziemowit. Firmy ROZ-BUD z
Siemianowic Śląskich kierownictwu wraz z pracownikami. Firmy F.H.U. BUD-RUS - pani Grażyna Buczek. Firmy ROMPET.
Pragnę również podziękować za każdy dar serca: panu dr. Henrykowi Domańskiemu, panu Józefowi Wyciślikowi, panu
Leonowi Noconiowi, panu Piotrowi Kudelskiemu, panu Krzysztofowi Wojtkowi, panu Rafałowi Nawrockiemu, oraz wszystkim niewymienionym, pracownikom, sąsiadom, przyjaciołom, znajomym i rodzinie.
Jerzy Socha
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Podziękowanie
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Nad działalnością SP ZOZ nadzór
sprawuje Rada Społeczna, której przewodniczy burmistrz miasta. W ciągu
minionego roku Rada wydała pozytywne opinie w sprawie udostępnienia
pomieszczeń na prowadzenie działalności rehabilitacyjnej w budynku SP ZOZ
Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym
w
Imielinie.
Postanowiła również o przeznaczeniu
w 2009 roku zysku osiągniętego w
2008 roku w wysokości 16 107,42 zł.
Za te pieniądze zakupiono urządzenia
i aparaturę medyczną (analizator do laboratorium). Rada ponadto opiniowała
sprawozdanie w wykonania planu finansowego za rok 2008 i na rok 2009,
omawiała również sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania SP ZOZ.



z kulturą i nauką za pan brat

Trzydniowe święto miasta

Zespół Dżem przyciągnął tłumy

by” prowadzona przez st. sierż.
Ryszarda Konerskiego z Policji
Powiatowej w Bieruniu.
W sobotę 4 lipca od wczesnych godzin rannych trwały
zawody, turnieje i konkurencje
sportowe. Na stawku Michalika
łowiono ryby w konkursie wędkarskim dla dorosłych, dzieci i
młodzieży, na stadionie sportowym można było rywalizować
w biegach – długość dystansu

16.00. W przerwach zawodów
zaprezentowały się mażoretki
„Gracja”. Wieczorem, po wręczeniu pucharów, medali i nagród biegaczom, zagrał zespół
„Strefa” i gwiazda wieczoru
zespół „Dżem”.
Trzeciego dnia, w niedzielę,
dzieci spotkały się ze Smurfami
i Gargamelem. Można było posłuchać Imielińskiej Orkiestry
Dętej, zespołu „Avocado”,
programu kabaretowego „Smak
Mamrota”. Na zakończenie Dni
Imielina wystąpiła kapela bawarska Bayerock.
Imprezy towarzyszące to
turniej skata sportowego, piłki
plażowej, strzelecki i symultana szachowa oraz pokaz modeli
z pracowni modelarskiej działającej w Sokolni oraz gołębi
pocztowych przez hodowców
z Imielina. Imielińska drużyna
harcerska „Sokoły” zorganizowała kiermasz charytatywny.
Jednym ze zwycięzców zawodów sportowych był Franciszek

Widzowie licznie uczestniczyli w tegorocznych Dniach Imielina

wygrać – dodał. Dobre wyniki
uzyskiwał już będąc w wojsku,
ale pewne oko zawdzięcza startom w różnych konkursach i
treningom na strzelnicy przy ul.
Maratońskiej.
Nagrody za najlepsze miejsca
w zawodach rozdawali burmistrz
Jan Chwiędacz i Bernadeta
Ficek, przewodnicząca Rady
Miasta oraz sponsorzy. (eso, zz)
O wynikach sportowych Dni
Imielina piszemy na str. 8

***
Prawie 3 tys. zł zebrali
imielińscy harcerze podczas
Dni Imielina dla Sebastiana
Szlosarczyka z Mysłowic,
który chory jest na mukowiscydozę.
- W akcję zaangażowanych było kilkadziesiąt osób.
Przygotowywaliśmy ją od 3
tygodni. Wykonaliśmy figurki
z masy solnej i z gipsu, malowaliśmy i rzeźbiliśmy krzyże.

Nagrody dla uczestników konkursów (pełna lista na str. 8)

Występ bohaterów telewizyjnego serialu

do pokonania była ustalana dla
poszczególnych kategorii wiekowych. Najpierw swoje biegi
miały dzieci, potem młodzież
w ramach programu profilaktycznego „promowanie stylu
życia w trzeźwości poprzez
organizowanie zawodów sportowych pod nazwą „JESTEM
MISTRZEM !!!”. Bieg główny XVI Crossu Ekologicznego
rozpoczął się tradycyjnie o

Musioł, który z ogromną radością odbierał nagrodę dla najlepszego zawodnika turnieju strzeleckiego – zwłaszcza, że pokonał
90 innych. Zdobył 29 punktów
na 30 możliwych. – Prowadziłem
od początku do końca i tylko czekałem na konkurentów – powiedział nam uszczęśliwiony. – Do
tej pory zajmowałem różne miejsca w zawodach strzeleckich,
ale po raz pierwszy udało mi się

Kurier
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Wystawa prac Jana Noconia w Sokolni inaugurowała „Dni”



Harcerze zbierali dla chorego

Akcję tę prowadzi Agnieszka
Skrzydło, nasz nowa drużynowa – wyjaśnił nam Dominik
Pioskowik. Harcerze przy
udziale młodzieży z KSM-u w
ten sposób realizują jedno ze
swoich praw – aby być pomocnym. (zz)
Aby pomóc Sebastianowi
pieniądze można wpłacać na
konto: 84 1020 3466 0000 9802
0007 0128 koniecznie z dopiskiem: „Darowizna Sebastian
Szlosarczyk” w tytule wpłaty.
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Dziękuję za ufundowanie naród w zorganizowanych turniejach i zawodach sportowych następującym instytucjom: Bank Spółdzielczy Katowice – Oddział Imielin, PZU S.A. Agencja w Imielinie, SKOK
WESOŁA Oddział Imielin. Za współpracę i zaangażowanie w przygotowanie, przeprowadzenie turniejów i zawodów sportowych: Klubowi SKAT SOKÓL IMIELIN, Zarządowi Koła Wędkarskiego PZW
w Imielinie, nauczycielom wychowania fizycznego z Imielina: Katarzynie Krzyżowskiej i Barbarze
Wojtowicz, członkom Koła Hodowców Gołębi Pocztowych oraz instruktorom prowadzącym kółka zainteresowań w Sokolni: szachowe – Krystianowi Klimczokowi, modelarskie – Januszowi Musikowi.
Za współudział przy organizacji XVI Imielińskiego Crossu Ekologicznego składam podziękowania panu Tomaszowi Bieda-lakowi oraz pracownikom Zakładu Produkcji Wody w Imielinie, państwu
Irenie i Adamowi Czmbergom AC POKALE, państwu Krystynie i Bogdanowi Jagodom, państwu Irenie
i Franciszkowi Stolarczykom, panu Ernestowi Jarczykowi i pracownikom PHU „Metale”, pracownikom Przedsiębiorstwa Usług Wodociągowych HKW w Dąbrowie Górniczej, przedstawicielom Związku
Górno-śląskiego „Koło Imielin”, drużynie WOPR z Bierunia, wszystkim za każdy przejaw życzliwości,
mieszkańcom miasta, młodzieży i dzieciom, którzy na trasie biegu chętnie pomagali biegaczom.
Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej z Imielina za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowgo
oraz wszystkim służbom pracującym przy przeprowadzeniu imprezy w sposób bezpieczny i sprawny: policji, ochronie, pogotowiu ratunkowemu oraz wszystkim tym, którzy pracowali podczas tych trzech dni.
Dziękuję mieszkańcom naszego miasta i gościom , który uczestniczyli w tegorocznych Dniach Imielina
za udział i kulturalną zabawę.
Burmistrz Jan Chwiędacz

Rok gimnazjalnych sukcesów Budowali smoka
O

Absolwenci Gimnazjum w Imielinie podczas zakończenia roku szkolnego

rowana w trakcie uroczystej
akademii, w obecności rodziców, władz miasta i nauczycieli. Każdy otrzymał dyplom
ukończenia szkoły, a rodzice
podziękowania za wychowanie
swych dzieci. Dyplomy z podziękowaniami za wkład pracy
na rzecz szkoły otrzymali również wybrani rodzice.
Następnego dnia absolwenci odebrali świadectwa ukończenia nauki w gimnazjum, z
którymi udali się do szkół średnich. Spotkanie zakończone zostało wystąpieniem młodzieży,
która zaprezentowała program

Absolwenci Gimnazjum w Imielinie ze średnią ocen na
zakończenie roku 5.0 i więcej:
Wawrzyniec Kostorz, Aleksandra Derra, Aleksandra Górecka, Michał Szluzy, Aleksandra Targiel, Magdalena Kubica, Barbara Gąsiorek, Piotr Komandera, Natalia Mika,
Natalia Stadler, Agnieszka Kozera, Inez Marekwica, Monika Chudek, Natalia Kaszyca i Marta Szołtys.

Absolwenci Szkoły Podstawowej ze średnią ocen na zakończenie roku 5.0 i więcej:
Anna Bednarczyk, Paulina Bałys, Maria Januszewska, Ines Plewniok, Marta Chwiędacz,
Jędrzej Siupka, Karolina Palka, Dariusz Brysz, Sebastian Malorny, Matylda Walas,
Małgorzata Hal, Anna Stęchły, Marta Gruchlik, Karolina Skóra, Zofia Bochenek,
Mateusz Siodlarz, Aleksandra Płucieńczak, Anastazja Szuła, Kornelia Hachuła, Patryk
Przebindowski, Judyta Kostka, Rafał Szczęsny, Emilia Marszałek, Weronika Orzeł, Barbara Bałuch, Mateusz Górniak, Daniel Kupień, Agata Stolorz, Klaudia Biesek, Wojciech
Śmiłowski, Monika Trocer, Marek Jaromin, Aleksandra Mazelon, Małgorzata Szulczewska,
Grzegorz Gołąb, Klaudia Kopaszewska, Daria Michalczyk i Michał Rutkowski.

zaprasza na

w Szkole Podstawowej

Festyn „na ogrodach”

P

o raz siódmy mieszkańcy
Imielina spotkali się na farskich ogrodach na corocznym
festynie rodzinnym. Od początku organizatorami festynu
są Akcja Katolicka i Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży przy
współudziale Urzędu Miasta i
Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Co roku zabawie na farskich ogrodach przyświeca cel
charytatywny – jest nim organizacja wyjazdów wycieczkowych
dla dzieci z rodzin mniej zamoż-

nych. Pieniądze na wycieczki
zbierane są ze sprzedaży losów,
ciasta, napojów i kiełbasek z
rożna. W tym roku przygotowanych zostało przez młodzież
1400 losów i wszystkie zostały sprzedane. Atrakcją loterii
były torty od Ryszarda Stadlera z wizerunkiem imielińskiego kościoła. Torciki nie tylko
zachwycały pomysłem, ale były
naprawdę pyszne. Sprzedawane
były również ciasta domowego
wyrobu wykonane przez panie z
Akcji Katolickiej oraz Związku

Emerytów i Rencistów oraz cukiernie Wieszyńskiego i Szkółki. Wyjątkowo udana była też
grochówka, do której ustawiała
się kolejka chętnych oraz „farskie wuszty” czyli pyszne kiełbaski z grilla.
W części muzycznej wystąpił
zespół regionalny „Silesia Folk”,
a gwiazdą wieczoru był „God’s
Property”. Dla dzieci były gry,
zabawy i konkursy plastyczne
propagujące trzeźwość i rodzinę.
Zabawy prowadziło Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży. (eso)

przy ul. Karola Miarki 7
w Imielinie
od 13 lipca do 24 lipca 2009 r.
w godz. od 9,00 do 13,00


• w pierwszym tygodniu dzieci klas 0 do
klasy IV
w drugim tygodniu dzieci klas V, VI
i gimnazjum oprócz absolwentów

* kierownik wakacji P. Katarzyna KrzyŜowska

* opiekę zapewniają instruktorzy z uprawnieniami


Sport .
i duŜo
dobrej zabawy

* posiłki przygotowują Panie kucharki ze Szkoły
Podstawowej
* opieka medyczna higienistka szkolna P. Małgosia
Tomczok
* uczestnik jest zobowiązany przynieść ze sobą kubek
na napoje

W ramach półkolonii: wyjazdy na basen, wycieczki autobusowe do
Centrum EdukacyjnoRozrywkowego HOP – SIUP,
do Centrum Wspinaczkowego TRANSFORMATOR, do Parku Linowego Palenisko,
i róŜne atrakcje na miejscu.

lipiec 2009

zakończonym
roku
szkolnym
2008/2009
uczniowie klas III Gimnazjum
im. Powstańców Śląskich w
Imielinie uzyskali bardzo wysokie wyniki w nauce. Najlepsi (23 osoby) otrzymali
świadectwa z wyróżnieniem i
wartościowe książki, a klawiatury komputerowe z rąk burmistrza Jana Chwiędacza oraz
Bernadety Ficek, przewodniczącej Rady Miasta.
Najlepszym uczniem okazał
się Wawrzyniec Kostorz, który osiągnął średnią wyników
nauczania 5,5. W nagrodę od
władz miasta otrzymał laptop.
Dodatkowo wybrani uczniowie klas III dostali pamiątkowe medale za wkład prac na
rzecz szkoły. Uroczystość ta
odbyła się 18 czerwca.
Młodzież została uhono-

Kurier

W

d 60 do 80 dzieci przy- zajęć Urszula Figiel-Szczepka.
artystyczny. W kabaretowej i
chodziło w pierwszym Dzieci były zaskoczone i uciesatyrycznej formie trzeciokla- tygodniu wakacji na zajęcia pla- szone efektem kilkudniowej
siści podziękowali swoim wy- styczne, które odbywały się na zabawy. Na finał pojechały na
chowawcom i nauczycielom za stadionie Pogoni.
wycieczkę do Świerklańca,
trud, jaki włożyli w ich naukę
- Wraz z Sylwią Nowak pro- Toszka i Kamienia Śląskiego.
oraz wychowanie.
wadziłam warsztaty plastyczWarsztaty plastyczne nosiły
Mijający rok szkolny przy- ne, których główną postacią tytuł „Plecak niespodzianek
niósł jeszcze jeden bardzo waż- był smok. Dzieci najpierw czy- walizka cudów” i zorganizowany sukces. Szkoła już po raz tały i opowiadały o nim, potem ne zostały w ramach ogólnopolpiąty z rzędu uzyskała bardzo rysowały, jak sobie go wyob- skiej akcji „Zachowaj Trzeźwy
wysokie wyniki z zewnętrz- rażają. Następnie były zabawy Umysł” 2009. Był to program
nego egzaminu gimnazjalnego ze „smoczymi” balonikami. propagujący
wartościowy,
- zarówno z części humani- Ukoronowaniem warsztatów zdrowy styl życia i eksponustycznej, matematyczno-przy- było wykonanie smoka czyli jący mocne strony charakteru.
rodniczej, jak i z języka angiel- pokrycie metalowego szkie- Urszula Figiel-Szczepka skłaskiego.
letu folią, pianką malarską da podziekowanie harcerzom,
Średni wynik z części huma- i różnokolorowymi farbami którzy pomogli w organizacji
nistycznej to 33,33 punktów na - opowiedziała nam przebieg warsztatów. (zz)
50 możliwych (średni wynik w Dzieci podczas tworzenia wakacyjnego smoka
kraju to 31,67; w województwie
śląskim 31,98; a w powiecie
31,84). W części matematyczno-przyrodniczej
uzyskali
29,44 (kraj 26,03; województwo
25,84; powiat 27,47). Natomiast
z języka angielskiego osiągnęli
30,79 (kraj 30,63; województwo
31,06; powiat 30,99). Jak z tego
wynika, są to wyniki wyższe
lub porównywalne z wynikami
kraju, województwa czy naszego powiatu. (pn)



z kart historii Imielina

Imielińskie ulice

część VII

Od Dąbrowskiej do Dunikowskiego
Marii Dąbrowskiej

Prowadzi od ulicy Aptecznej, przekracza ulicę Dobrą
i kończy się ślepo obok boisk Szkoły Podstawowej.
Przy tej ulicy znajduje się sklep zoologiczny, punkt
naprawy sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz bar
„Malibu”. Dawne nazwy tej ulicy to Sobieskiego i
Richthofenweg.
Obecna patronka tej ulicy Maria Dąbrowska (1889
– 1965), powieściopisarka i publicystka. Jest autorką
tetralogii „Noce i dnie”, uznawanej za najwybitniejsze
dzieło realistycznej prozy polskiej XX wieku.
Dawni patroni to: Jan III Sobieski (1629 – 1696 )
król polski i Ferdynand von Richthofen (1833 – 1905)
niemiecki podróżnik, geolog, geograf i badacz Chin,
współtwórca geomorfologii.

Dobra

Usytuowana od ulicy Imielińskiej do ulicy
Drzymały. Znajduje się tu Posterunek Policji, delikatesy i sklep chemiczny.
Poprzednie nazwy tej ulicy to Głowackiego i
Wagner Str. Bartosz Głowacki (1758 – 1794 ), chłopkosynier w powstaniu kościuszkowskim. Uczestnik
ataku na armaty rosyjskie w bitwie pod Racławicami.
Mianowany przez Tadeusza Kościuszkę oficerem, poległ pod Szczekocinami.
Ryszard Wagner (1813 – 1883), niemiecki kompozytor poeta i teoretyk sztuki, twórca oper „Latający
holender”, Tristan i Izolda”, „Śpiewacy Norymberscy”
i innych.

Ulica ta prowadzi od św. Brata Alberta na Starą
Gać. Na niej znajduje się hurtownia warzywno-owo-

cowa i zakład „Brampol”. Dawne nazwy tej ulicy to:
Powstańców, Sikorskiego, Schlageterweg. Na Starej
Gaci ulica na miała nazwę Rubenzahlweg.
Patron tej ulicy Michał Drzymała (1875 – 1937) to
chłop poznański. W 1904 roku we wsi Podgradowice
nabył parcelę. Zgodnie z ustawą wyjątkową nie otrzymał zgody na budowę domu i zamieszkał w wozie cyrkowym.
Byli patroni: Władysław Sikorki (1881 – 1943),
generał, premier, naczelny wódz wojsk polskich na
Zachodzie. Albert Leo Schlageter (1894 – 1923),
członek Freikorpusów, dywersant, skazany przez

Odnaleziony Wulfen

Spotkanie czterdziestolatków

Kurier
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Michała Drzymały



Dworzec kolejowy w Imielinie przed ponad 110 laty

P u bl i k uj ą c
cykl o „Ludziach z ratusza”
czyli
i mieli ńsk ich
wójtach i burmistrzach,
nie dysponowałem
zdjęciem Ewalda
Wulfena - burmistrza miasta
w okresie II
wojny światowej. Udało mi
się ostatnio jego wizerunek odnaleźć w Wojewódzkim Archiwum
w Katowicach.
Przeglądając jego zasoby znalazłem bardzo ciekawą
kronikę klubu Scharnrorst z 1938 roku. Klub ten założony został przy NSDAP Kreisleitung Hindenburg
(Zabrze). Jednym z założycieli i jego przewodniczącym był właśnie Ewald Wulfen, który w czasie swoich
rządów w Imielinie mieszkał przy obecnej ulicy św.
Brata Alberta. (bk)

Francuzów na karę śmierci. Rubenzahlweg to znaczy
Liczyrzepa.

Xawerego Dunikowskiego

Ulica prowadząca od ulicy św. Brata Alberta do granic miasta i dalej do Chełmu Śląskiego. Przy niej znajduje się dworzec kolejowy, dwa sklepy spożywcze,
sklep z obuwiem, kwiaciarnia, kiosk z gazetami, sklep
artykułów gospodarstwa domowego, sklep z tapetami i farbami. Dawne nazwy tej ulicy to: Dworcowa,
Bahnhofstrasse.
Bernard Kopiec

56 dawnych uczniów
imielińskich szkół podstawowych 19 i 20 spotkało się na mszy św. w
kościele Matki Boskiej
Szkaplerznej.
Okazją była przypadająca w tym roku 40 rocznica
urodzin. Przyjechali na to
spotkanie również z zagranicy – z Niemiec, Holandii,
Włoch, gdzie obecnie
mieszkają. Imprezę udało
się zorganizować dzięki
Barbarze Szwedzie, Marioli Szpek i Henrykowi
Komenderze.
Na wspólne obchody
czterdziestych
urodzin
dawni
wychowankowie
zaprosili też swoich nauczycieli. Kolejne takie
huczne spotkanie planują
na „Abrahama” czyli za 10
lat. (eso)

nasze pasje

Jej pasje - modelarstwo i informatyka
G

dy osiem lat temu podjęła
pracę w Szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach jako
wychowawca świetlicy, wpadła na pomysł założenia kółka
plastyczno-technicznego. Do
dzisiaj cieszy się ono dużym
zainteresowaniem
uczniów.
- Na tych zajęciach mogą nauczyć się różnych ciekawych
technik jak np. origami, kirigami, indiańskiej - mówi Sylwia
Komandera. - Każdego roku
oferuję wykonywanie prac
wprowadzając najnowocześniejsze techniki plastycznotechniczne, a uczniowie robią
je, nie powtarzając wzorów
z poprzednich lat. Specjalne
prace wykonywane są z okazji różnych uroczystości takich
jak: Świąt Bożego Narodzenia,
Dnia babci i dziadka, Świąt
Wielkanocnych, Dnia Matki.
Każdego roku wprowadzam
nowe pomysły.
Z uwagi na dużą frekwencję dzieci na zajęciach, Stefan
Stachoń jako prezes Zarządu
Powiatowego LOK zaproponował jej współpracę w prowadzeniu koła modelarskiego.
- Od ośmiu lat z uczniami wykonuję modele i przygotowuję
ich do zawodów modelarskich,
w których osiągamy coraz
większe sukcesy, zdobywając
trofea w kategorii indywidualnej i drużynowej. Pierwszy puchar uczniowie dostali za Fair
play czyli uczciwą postawę na
zawodach balonów na ogrzane
powietrze. - Ten puchar przyniósł nam szczęście, bo od niego zaczęły się nasze sukcesy w
modelarstwie.
Grupa uczniów biorąca
udział na zajęciach jest miesza-

Sylwia Komandera

na, a obecnie przeważają dziewczyny. Na początku liczyła 30
uczniów, jednakże ze względu
na czasochłonne wykonywanie
modeli grupa została ograniczona do 16 uczestników.
- Dzięki tym zajęciom – mówi
- mogłam rozwinąć mój talent
techniczny, który odkryłam już
w technikum na przedmiotach
zawodowych podczas wykonywania rysunków technicznych. Wtedy to zauważyłam, że
„widzę przestrzeń”, a kreślenie
sprawia mi dużą satysfakcję.
Po powrocie ze szkoły chętnie
odrabiałam zadania związane z rysunkiem technicznym.
Potrafiłam godzinami rysować
nie licząc czasu. Nauczyciele z

przedmiotów technicznych często zlecali mi wykonywanie rysunków technicznych jako pomocy dydaktycznych na swoje
lekcje. Z przedmiotów związanych z rysunkiem technicznym
miałam szóstki. Przed zakończeniem technikum myślałam
o podjęciu studiów na wydziale
architektury, jednakże moją
największą pasją jest praca z
dziećmi i młodzieżą, dlatego
postanowiłam ukończyć studia
pedagogiczne. Już od dziecka
chciałam zostać przedszkolanką lub nauczycielem, więc spełniłam moje marzenie.
Jej kolejną pasją jest sport
- głównie ruch na świeżym powietrzu. - Ostatnio interesuję

się też informatyką - chyba ze
względu na męża, który jest z
wykształcenia informatykiem.
To dzięki jego wiedzy mogę
poznać i zrozumieć tajniki nowoczesnych technologii informatycznych. Jej zdaniem zdobywanie i poszerzanie wiedzy
jest bardzo ważne - szczególnie
dla nauczyciela.
W drugim roku swojej pracy w Lędzinach założyła kółko szachowe, dzięki któremu
uczniowie rozwijają myślenie i
uczą się koncentracji, osiągając
sukcesy w zawodach na szczeblu miejskim, powiatowym i rejonowym. Na te zajęcia uczęszcza około 30 uczniów - w tym
coraz więcej dziewczyn. W
rozgrywkach szachowych bierze udział najmłodsza grupa
pierwszaków, którzy bardzo się
angażują, grając w szkole, nawet poza turniejami.
Dotychczasowe osiągnięcia
Sylwii Komandery poza sferą
dydaktyczną to uzyskanie tytułu instruktora modelarstwa,
otrzymanie złotej odznaki
nadanej przez Śląski Zarząd
Wojewódzki Ligi Obrony Kraju
w Katowicach oraz dyplom
dla Koła modelarskiego LOK
przy Szkole podstawowej nr 3

w Lędzinach za dużą aktywność w realizacji zadań statutowych w 2008 roku. Od dwóch
lat jest członkiem w Zarządzie
Powiatowym LOK.
Dodatkowo współpracuje z
różnymi placówkami. Jest to
Powiatowy Caritas Błogosławionej Karoliny w Lędzinach,
gdzie prowadzi zajęcia modelarskie. Wychowankowie tego
ośrodka dwukrotnie zdobyli
czołowe miejsca na zawodach
latawcowych i balonowych.
Współpracuje też z seniorami
z Domu Dziennego Pobytu w
Lędzinach oraz z Przedszkolem
nr 2 w Lędzinach.
Sylwia Komandera jest osobą wszechstronną. Jej modele
latawców płaskich, są uważane za najlepiej skonstruowane
i najefektowniej wykonane.
– Sama je wymyślam, korzystając z wcześniej wykonanych figur z papieru techniką
origami. Także z córka wykonujemy nietypowe balony
z bibuły, które biorą udział w
zawodach klasy otwartej. W
tym roku w marcu w tej kategorii moja córka zajęła I miejsce w zawodach balonowych
w Bojszowach za najlepszy
nietypowy model. (eso)

Sylwia Komandera (z domu Synowiec), jej mama wywodzi
się z rodziny Reszka, w której posiadaniu był niegdyś młyn,
mieszczący się przy ul. ks. bp. St. Adamskiego. Urodziła
się w 1975 r. w Bytomiu. Mąż Adam, dwójka dzieci: 9-letnia Weronika odnosząca już sukcesy w turniejach szachowych i zawodach modelarskich oraz 2-letni syn Jakub. Do
szkoły podstawowej chodziła w Imielinie, a następnie do
Technikum Górniczego w Tychach. Ukończyła magisterskie
studia o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe o specjalnościach wychowanie fizyczne oraz technika. Obecnie kończy drugi semestr
studiów podyplomowych o specjalności informatyka i technologie informacyjne.

czerwcu w Gimnazjum
im. Powstańców Śląskich w Imielinie zakończyła
się trzyletnia współpraca młodzieży w ramach europejskiego projektu Socrates Comenius
pomiędzy Gimnazjum z Imielina, Suphi Koyuncuoglu Anatolu Lisesi z Turcji oraz SES
Montsant z Hiszpanii.
Projekt nosił tytuł „Let’s
talk about our cultures”
(„Porozmawiajmy o naszych
kulturach”). Koordynatorem
cyklu była szkoła z Imielina.

Do najważniejszych celów
projektu należy zaliczyć: możliwość poznania kultury i obyczajów krajów partnerskich,
zainspirowanie uczniów do
zainteresowania się problematyką europejską, przełamywanie wzajemnych stereotypów i
uprzedzeń. Organizacja konferencji, podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć
pomiędzy szkołami, aktywizacja społeczności lokalnej.
Od 2 do 9 czerwca miała miejsce ostatnia wizyta w

Polsce, której głównym elementem był Festiwal Muzyczny. Przedstawiciele każdego
z krajów zaśpiewali piosenkę
charakterystyczną dla swojego regionu, po czym wspólnie
uczestnicy wykonali wszystkie zaprezentowane wcześniej
utwory. Wizyta obfitowała w
wyjazdy i zwiedzanie ciekawych miejsc w naszym regionie. Uczniowie mogli zobaczyć Kraków, Międzybrodzie
Żywieckie – Górę Żar oraz
zwiedzili elektrownię Porąbka.

Byli w Muzeum AuschwitzBirkenau, jak również w Parku
Miniatur w Inwałdzie oraz
w Muzeum Pożarnictwa w
Mysłowicach.
Realizacja projektu przez
trzy lata była monitorowana
przez Dyrekcję Gimnazjum
oraz omawiana podczas spotkań zespołu języków obcych.
Wszystkie wizyty zostały
uwiecznione na zdjęciach wykonanych przez uczniów biorących w nich udział, a także w
formie nagrań DVD.

- Wizyta szkół partnerskich
w Imielinie zakończyła trzyletnią współpracę. Na pewno
wiele nauczyliśmy się przez
ten okres. Współpraca ze szkołami z Turcji i Hiszpanii układała się bardzo dobrze, dlatego mamy nadzieję, że kolejny
projekt, który prawdopodobnie
zapoczątkujemy jesienią, nie
będzie gorszy – mówi Beata
Zbolalik, nauczycielka języka
angielskiego w imielińskim
gimnazjum,
koordynatorka
programu. (pn)
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Dzieci ochrzczone w imielińskim
kościele 13 czerwca i 4 lipca

Cross ekologiczny

Witamy we wspólnocie

Kacper Robert Gaweł, syn Roberta i Agnieszki
urodził się 24 kwietnia 2009, chrrzestni: Michał Pieprzyca i Marzena Gaweł

172 zawodników, wśród nich 7 mieszkańców Imielina, wystartowało w XVI Crossie
ekologicznym. W klasyfikacji generalnej zwyciężył Serhii Oksenijuk z Ukrainy.
Nagrody otrzymali wśród seniorów najlepsi w 3 kategoriach kobiecych i 8 męskich.
Ponadto w biegu młodzieżowym na 2 km wzięło udział 19 osób. Wśród dziewcząt
liderkami były: Karolina Typer i Małgorzata Fuchs, a w grupie chłopców Bartłomiej
Nędza, Marcin Woźniak i Dawid Nędza. W bieg przedszkolaków na 100 m miejsca na
podium zajęli: Marcin Paluch, Emilia Szymańska i Anna Stańczyk, na 150 m: Ewelina
Jastrzębska, Jakub Różycki, Paulina Sorek. Dzieci szkolne biegły na 250 m. Najlepsi
to Kacper Róg, Michalina Typer, Zuzia Malinowska, na 400 m: Natalia Polarz, Paulina
Szymańska i Kornelia Frank oraz Rafał Jastrzębski, Daniel Skrzypek i Kamil Kapała
oraz na 800 m Karolina Buda, Marta Komandera, Sylwia Wyciślik oraz Aleks Bednarek,
Damian Biesek i Marek Beker. Na zdjęciu uczestnicy biegu z Imielina.(eso)
Wyniki innych zawodów i konkursów zorganizowanych z okazji „Dni Imielina”

Ksawery Grzegorz Lewiński, syn Grzegorza i Anety
urodził się 1 maja 2009, chrzestni: Damian Noras i Sylwia Niejadlik
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Jakub Krzysztof Mikunda, syn Krzysztofa i Katarzyny
urodził się 30 kwietnia 2009, chrzestni: Janusz Mikunda i Katarzyna Rogalska

Skat sportowy: 4 lipca został rozegrany otwarty turniej drużynowy skata sportowego.
Uczestniczyło w nim 15 czteroosobowych drużyn. I miejsce zajął zespół „Centrum” z
Mysłowiec przed „4 koronami” z Szopienic i „Asami Centrum” z Imielina w składzie:
Marian Ganc, Janusz Stęchły, Józef Duży i Adam Piotrowski. Rozegrano również indywidualny turniej skata sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Imielin. W zawodach
wzięło udział 86 zawodników – wśród nich mistrz świata Adam Kołodziejczyk. Pierwsze
miejsce zajął Maciej Dygdałowicz z Ćwiklic, drugi był Ludwik Saternus z Imielina, a
trzeci Lothar Gattner z Katowic. Najlepszą zawodniczka była Lidia Segeth z Lędzin.
Zawody wędkarskie: Seniorzy - Grzegorz Gretka, Rafał Żołna, Mirosław Fortuna.
Juniorzy: Sebastian Czernik, Wiesław Gajdemski, Jakub Borys. Kobiety: Bogusława
Burger, Krystyna Brachman, Barbara Kucińska. Zawody sponsorów: Adam Kalder (zakład
Wentech), Arkadiusz Stężyński (sklep Sumatra), Ryszard Misterek (zakład kamieniarski).
Siatkówka plażowa: Zawody wygrało „Stado Pędzących Imadeł” czyli Maciej
Myalski i Rafał Grudniok, 2 miejsce zajęły „Szopieniczoki” (Łukasz Wieczorek i Michał
Dudzik), trzeci był zespół „Luzuj Poślady” (Justyna Wieczorek i Krzysztof Hochuł).
Turniej strzelecki: Wśród seniorów pierwszy był Franciszek Musioł przed
Arturem Janusem i Arkadiuszem Gąsiorkiem. W grupie juniorów najlepiej strzelał
Szymon Olejarski przed Danielem Kupieniem i Sebastianem Lewandowskim.
Turniej Amatorskich Drużyn Imielina: Puchary przygotowano dla 3 najlepszych
drużyn ligi amatorskiej sezonu 2008/2009. Pierwsze trzy miejsca zajęli: Oldboys
(kierownik Józef Pacwa) przed zespołem Kufel (kierownik Krzysztof Gawlikowicz)
i Knauffem kierowanym przez Marka Wojtowicza.



Bartłomiej Mirosław Spyra, syn Mirosława i Joanny
urodził się 2 maja 2009, chrzestni: Piotr Chrobok i Magdalena Spyra

Wiktor Piotr Frank, syn Magdaleny i Waleriana
Urodził się 16 czerwca 2009, chrzestni: Iwona Pijanowska i Dawid Michalski

