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Zamieszanie z 6-latkami
K

olejność zdarzeń była następująca: decyzja rządu,
że 6-latki od roku szkolnego
2009/2010 idą do pierwszej klasy. Protesty rodziców. Złagodzenie stanowiska rządu: 6-latki
pójdą do szkoły w 2012 roku, a
w tym roku tylko te, których rodzice zechcą. 9 marca zawetowanie ustawy o obowiązku nauki
dzieci 6-letnich przez prezydenta
i… deklaracja lewicy, że pomoże większości parlamentarnej w
odrzuceniu weta prezydenta, co
oznaczałoby, że rodzice mogliby, ale nie musieli posyłać swe
6-letnie dzieci do szkoły. Taki
jest stan na dziś. Trudno przewidzieć, co będzie dalej. Przed kilkoma laty podobne zamieszanie
i przepychanki były z wprowadzeniem nowej matury.
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Bez względu na polityczne spory o to, czy 6-latki pójdą do szkoły, czy nie, w Imielinie powstaje nowe
przedszkole, które zapewni bardzo dobre warunki dla najmłodszych.

- Jesteśmy przygotowani na
różne rozwiązania - deklaruje
burmistrz Jan Chwiędacz, gdy
rozmawiamy o warunkach do
przyjęcia 6-letnich dzieci do
szkoły, czy też do przedszkola. Jak będzie trzeba, to stworzymy
warunki, by dzieci 6-letnie uczyły się w naszej placówce – mówi
Jadwiga Lachor, dyrektor imielińskiej Szkoły Podstawowej.
Zwraca jedynie uwagę, że młodsze dzieci niejednokrotnie już o 7
rano przychodzą do szkoły i może zaistnieć potrzeba, by świetlica była dla nich otwarta jeszcze
wcześniej niż dotychczas.
Jak jest w przedszkolu?
W przedszkolu z możliwości
opiekuńczych placówki korzystają dzieci 6-letnie w 3 grupach. Zapewniono im opiekę
już od godz. 6. do 17. w zależności od potrzeb rodziców . Dzieci

korzystają z różnej liczby posiłków – większość z całodziennego wyżywienia. Przygotowanie
sześciolatków do szkoły odbywa
się w sali znajdującej się na terenie szkoły podstawowej, oraz
w gimnazjum. Dzieje się tak z
powodu trudności lokalowych
- dzieci z zerówek nie mieszczą
się w budynku przedszkola.
- Pracujemy nad dojrzałością
szkolną naszych wychowanków ucząc ich poprzez zabawę
– mówi Halina Wachowiak,
dyrektor przedszkola – w taki
sposób, aby wychodząc z „0”
wszystkie osiągnęły dojrzałość
szkolną, umieją czytać i liczyć.
Moi nauczyciele posiadają odpowiednie wykształcenie do
prowadzenia zajęć.
Warunki poprawią się zdecydowanie, gdy w końcu roku
przedszkole przeniesie się do
nowego budynku.
Obie dyrektorki placówek
oświatowych stwierdzają, że

zainteresowanie rodziców posłaniem dzieci 6-letnich do
pierwszej klasy szkoły podstawowej było niewielkie.
Jakie możliwości?
Jeśli sejm odrzuci weto prezydenta to, w najbliższych 3 latach
szkolnych na wniosek rodziców
do szkoły będzie mogło pójść
każde dziecko, które w danym
roku kalendarzowym skończy 6
lat. Wcześniej jednak - w roku
szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki - musi chodzić
do przedszkola. Jeśli dziecko
tego nie robiło, musi uzyskać
pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Do
przyjęcia sześciolatka musi być
przygotowana szkoła, jeśli nie
będzie, dyrektor może odmówić
rodzicom zapisania dziecka.
Wszystkie 6-latki trafią do
szkół w 2012 roku. Rok wcześniej obowiązkowo dzieci 5-letnie pójdą do przedszkola. (zz)

Wystawa
Adama Koziorza
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Do szkoły czy do przedszkola?

Pamięci Henryka
Kantorskiego
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Na budowie
Bez względu na polityczne
spory rządu z prezydentem (i na
odwrót) w Imielinie powstaje nowe przedszkole. To największa w
tym roku inwestycja miejska.
Przed ponad pół rokiem pisaliśmy o rozpoczęciu prac,
wylewaniu fundamentów i
planach. Na początku marca odwiedziliśmy ponownie
plac budowy. Kierownik Rafał
Pieczonka wyjaśnia, że mimo 2–3-tygodniowej zimowej
przerwy roboty posuwają się
zgodnie z harmonogramem.
Wymurowano już parter budynku, a prace na piętrze zaawansowane są w 30 procentach. Jak pogoda dopisze, to w
drugiej połowie marca rozpocznie się montaż dźwigarów
dachowych wykonanych z klejonego drewna. Równocześnie
trwają prace przy zakładaniu
instalacji w piwnicach, na parterze i piętrze. Mimo nienajlepszej pogody, na budowie jest
codziennie ok. 30 robotników
z firmy Concret, która wygrała
przetarg ogłoszony przez miasto. Prace mają zakończyć się w
listopadzie.

Uczniowie
na scenie



nasze sprawy

Jak urząd informuje?

Stypendia dla studentów

Złote Pary otrzymają
medale

77 miejsce (na 167 gmin województwa) zajął Imielin w rankingu „dostępu do informacji
publicznej”. Ranking ułożyło
Stowarzyszenie Bona Fides z
Katowic. Jego twórcy sprawdzali
metodą „tajemniczego klienta”
czyli zwykłego mieszkańca „jak
urzędy gmin wywiązują się z
obowiązku udostępniania informacji publicznych, oraz jakość
prawa lokalnego” Ów „klient”
dzwonił, wysyłał maile i pisał
do urzędów zadając pytania.
Od reakcji urzędników zależało,
jak klasyfikowano dany urząd.
Okazało się, że w gminach z koń-

Jeżeli jesteś studentem zameldowanym w jednej z gmin
naszego powiatu i dochód netto na osobę w twej rodzinie w
2007 nie przekroczył 504 zł, to
możesz otrzymać stypendium.
Warunkiem jest złożenie do 3
kwietnia w Starostwie w Nowym
Bieruniu wniosku na specjalnie
przygotowanym druku (do pobrania ze strony internetowej powiatu - www.powiatbl.pl).
Oprócz wniosku należy załączyć: kserokopię dokumentu
potwierdzającego tożsamość
studenta, zaświadczenie o
studiowaniu w roku akademickim 2008/2009, potwierdzone
przez uczelnię, zaświadczenia
potwierdzające stałe zameldowanie na terenie powiatu,
zaświadczenie o dochodach za
2007 rok z urzędu skarbowego

Urząd Stanu Cywilnego w
Imielinie informuje, że 23 pary
małżeńskie w tym roku będą
obchodziły jubileusz 50-lecia
małżeństwa. Stosowne wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
zostały przesłane do Kancelarii
Prezydenta Polski. Uroczystości
wręczenia medali jubilatom będą zorganizowane w Urzędzie
Miasta Imielin po otrzymaniu
medali z Kancelarii Prezydenta
- jesienią tego roku.

ca rankingu owego mieszkańca
zupełnie ignorowano.
Najwyższe miejsce w raporcie zajął Goleszów, a ostatnie
Pszczyna. Wśród gmin naszego powiatu najwyższe zajęły
Lędziny i Bojszowy (38 i 39
miejsce), na 49 miejscu był
Chełm Śl., a Bieruń na jednym
z ostatnich - 162. Mysłowice
zajęły miejsce 134.
Twórcy raportu mają nadzieję,
iż dzięki badaniom „urzędom zainteresowanym poprawą swojego
funkcjonowania łatwiej będzie
wprowadzać pozytywne zmiany
i unikać naruszania prawa.” (zz)

KRONIKA POLICYJNA
1 lutego nieznany sprawca posługując się utraconym dowodem osobistym, dokonał oszustwa przy zakupie sprzętu komputerowego o wartości 2.399 zł.
Do KPP w Bieruniu zgłosiła się 28 letnia mieszkanka
Imielina, która zgłosiła, że została oszukana podczas internetowej aukcji przy zakupie telefonu komórkowego.
5 lutego nieznany sprawca włamał się do kosza metalowego,
skąd skradł 5 butli z gazem i 11 pustych. Ich wartość oszacowano na 1.025 zł.
11 lutego policjanci KPP w Bieruniu zatrzymali 53 letniego
nietrzeźwego mieszkańca Imielina, który kierował rowerem.
Wynik badania 2,31 promila.
14 lutego policjanci KPP w Bieruniu zatrzymali 2 mieszkańców Imielina, którzy podczas zawierania umów kredytowych
na kwotę 62.000 zł sfałszowali podpisy na szkodę 2 innych
mieszkańców Imielina.
25 lutego do KPP w Bieruniu zgłosił się 41 letni mieszkaniec
Imielina, który powiadomił, że został oszukany podczas internetowej aukcji doładowań do telefonu sieci komórkowej na 84 zł.
25 lutego policjanci KPP w Bieruniu zatrzymali na gorącym uczynku sprawcę włamania do lokalu gastronomicznego.
Okazał się nim 44 letni mieszkaniec Jaworzna, który usiłował
skraść aluminiowe agregaty z lodówek. Mienie odzyskano.
5 marca nieznany sprawca na ulicy Malczewskiego usiłował
włamać się do ciągnika siodłowego marki scania.
8 marca na ul. Imielińskiej nieznane sprawczynie napadły na
16-letnią dziewczynę z Imielina i zmusiły ją do oddania telefonu komórkowego.
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6 kwietnia (poniedziałek) w Urzędzie Miasta od godz. 16.00
do 17.00 dyżurują radni: Tadeusz Hericht (okręg nr 15) – ulice:
Dobra, Francuska, Krótka, Karola Miarki i Żeńców. Kazimierz
Knopek (okręg nr 10) - ulice: Apteczna, Bluszczowa, Jana
Brzozy, Marii Dąbrowskiej, Floriana, Św. Brata Alberta od nr.
1 do nr. 45 nieparzyste i od nr. 2 do nr 32 c parzyste i Złocista.
Adam Hadryan (okręg nr 14) – ulice: Jana Baranowicza,
Michała Drzymały, Kolejowa.
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.

od każdego członka rodziny,
który przed 2008 r. ukończył 18
lat. W przypadku gdy rodzina
utrzymuje się z gospodarstwa
rolnego, ma to być zaświadczenie z gminy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych w 2007 roku.
Stypendium będzie można
otrzymywać przez 9 miesięcy.
Program stypendialny pod
nazwą „Eurostypendium drogą do dyplomu” finansuje
Europejski Fundusz Społeczny.
Szczegóły i wzory zaświadczeń
można pobrać ze wspomnianej
strony powiatu albo otrzymać
na miejscu.
Informacje udziela starostwo
w Nowym Bieruniu, ul. Jagiełły
1, pok. nr 9, tel. 216-38-20, wew.
308 w godzinach urzędowania
(8.00 - 16.00). (pow)

... i sportowców
Olga Misterek, Katarzyna
Kurczyk, Ewa Misterek i Aleksander Latocha otrzymali od
miasta Imielin stypendia za
wysokie wyniki sportowe w
2008 roku. Dziewczęta są kolarkami Uczniowskiego Klubu
Sportowego Gimnazjum w
Imielinie. Natomiast chłopak należy do Młodzieżowego Klubu
Szachowego Diagonalia Imielin.
Olga Misterek została powołana do ogólnopolskiej kadry
kolarskiej. Zajęła I miejsce w
Mistrzostwach Polski Juniorów
w jeździe indywidualnej na czas,
I miejsce w Mistrzostwach Polski
Juniorów w kolarstwie w jeździe
drużynowej na czas i II miejsce w
Mistrzostwach Polski Juniorów
w jeździe dwójkami na czas.
Katarzyna Kurczyk był
pierwsza w Mistrzostwach
Polski Juniorów w jeździe
drużynowej na czas oraz zajęła II miejsce w Mistrzostwach
Polski Juniorów w jeździe

dwójkami na czas.
Ewa Misterek zajęła II miejsce w Międzywojewódzkich
Mistrzostwa Młodzików w Kolarstwie Szosowym i również II
miejsce w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików w
kolarstwie MTB.
Aleksander Latocha zwyciężył
w szachowych Indywidualnych
Mistrzostwach Śląska Juniorów. Był na III miejscu w
Mistrzostwach
Międzywojewódzkich Juniorów oraz uzyskał awans do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w 2009
roku.
Stypendyści otrzymują od
200 do 300 zł miesięcznie przez
12 miesięcy tego roku. Podstawą
do otrzymania stypendiów
jest uchwała Rady Miasta z 26
września 2008 roku w sprawie
zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania i cofania stypendiów za wysokie wyniki w
sporcie kwalifikowanym. (zz)

Kopalnia odsuwa wydobycie
Kopalnia kruszywa „ImielinPółnoc” przy ul. Wyzwolenia
przesuwa wydobycie bardziej na
północ – w kierunku Dziećkowic
na teren miasta Mysłowice.
Oznacza to z jednej strony,
że zmniejszy się uciążliwe dla
mieszkańców Granic wydobycie kamienia przy pomocy
strzelania. Z drugiej zaś miasto straci na opłacie eksploatacyjnej ok. 60 tys. zł rocznie.

– Strata dla budżetu Imielina
– powiedział nam burmistrz
Jan Chwiędacz – nie jest dotkliwa. Wolimy niematerialny
zysk w postaci zapewnienia
ochrony mienia i spokojnego
życia mieszkańcom, którzy
mają swe domy w pobliżu kopalni, niż niewielki dochód w
stosunku do całego budżetu,
uzyskany z wydobycia – dodał
burmistrz. (zz)

Kamień węgielny
12 marca w Bieruniu (Ścierniach) obok Powiatowej Komendy Policji odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego
pod nowy budynek starostwa.
Obecnie urząd powiatowy
wynajmuje pomieszczenia od
miasta Bieruń. W uroczystości
wzięli udział przedstawiciele
władz wojewódzkich, powiatowych i gmin naszego powiatu.

Dlaczego wyłączają?
Mieszkający przy ul. Wandy
Józef Rokita poskarżył się nam
na krótkotrwałe ale częste wyłączenia prądu, które powodują
zakłócenia w działaniu różnych
urządzeń. Zdarzają się co kilka
dni najczęściej, w godzinach
wieczornych - między 10 a 11.
W mysłowickim rejonie dystrybucji energii firmy Enion
nie odnotowano przerw w dostawie prądu. Nie potrafiono
też nam powiedzieć dlaczego
tak się dzieje. Obiecano zająć
się tym i sprawdzić.

Zaplecze Spółki
Miejska Spółka Komunalna
(MSK) w Imielinie przejmie jesienią majątek byłego katowickiego Rejonowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
(RPWiK) wraz z pracownikami.
Będzie to 15 osób oraz ponad
100 km sieci wodociągowej. Aby
zapewnić pracownikom poszerzonej MSK odpowiednie warunki pracy, powstanie warsztat,
garaż oraz zaplecze socjalne.
Planuje się budowę tego obiektu
na terenie, który zajmuje miejska
oczyszczalnia przy ul. Wandy.
Budynek o powierzchni ok. 300
m2 według kosztorysu inwestorskiego został wyceniony na 1,5
mln zł, a ostateczna cena robót
będzie znana po przetargu, który
planowany jest na kwiecień tego
roku. (zz)

Przed głosowaniem do Parlamentu Europejskiego

Zmiana lokali wyborczych

Biblioteka po raz pierwszy stanie się miejscem 2 lokali wyborczych.

Strażackie podsumowanie roku
I
mielińscy strażacy wyjeżdżali w ubiegłym roku 17
razy do pożarów. Przepracowali społecznie 95 godzin i odbyli
11 ćwiczeń bojowych. Te dane
pochodzą ze sprawozdania, które przedstawili na dorocznym
zebraniu. By podsumować rok,
strażacy spotkali się 7 marca.
Rok ten mogą uznać za udany,
gdyż jednostka została odznaczona złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. Również

złoty medal otrzymał prezes
Stanisław Grzyśka. Srebrne
medale wręczono Sebastianowi
Łukowiczowi (naczelnikowi) i
Damianowi Grzyśce (zastępcy
prezesa), a brązowe Piotrowi
Kostce i Romualdowi Habryce.
Strażacy otrzymali dotację z
KrajowegoSystemuRatownictwa
Gaśniczego w wysokości 6300
zł. Za te pieniądze zakupili aparat
powietrzny z maską oraz nosze, 3
latarki i radiostację.

Przeprowadzili
kontrole
hydrantów na ul. Drzymały,
Karola Miarki, Dobrej, Satelickiej, Przemysłowej i Hallera.
W tym roku strażacy otrzymają
12 zł za godzinę akcji pożarniczej
lub szkolenia. Wynagrodzenie
zwane ekwiwalentem zostało
przyjęte przez radnych gmin
powiatu bieruńsko-lędzińskiego
w jednakowej wysokości. W budżecie Imielina na ten cel przeznaczono 10 tys. zł.

niepełnosprawnych, a osoby starsze będą mieć łatwiejszy dostęp do lokali wyborczych, z których trzy
będą usytuowane na niskim parterze, a jeden na piętrze z możliwością skorzystania z windy.
W kolejnych numerach „Kuriera” podamy szczegółowe informacje na ten temat. Zamieścimy również
informację Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych. (um)

Wypłaty będą dokonywane
raz na kwartał na podstawie
pisemnego wniosku przedstawionego przez zarząd jednostki OSP. Wniosek ten zawierać
będzie imienną listę strażaków
biorących udział w akcji lub
szkoleniu wraz z wyliczeniem
godzin. Udział w szkoleniach
zatwierdzi burmistrz miasta,
a na akcje pożarnicze powoła
komendant państwowej straży
w Tychach. (zz)

Gratulacje
za
inicjatywę

W

Chełmie Śląskim otwarto
zaplecze boisk sportowych przy Klubie Sportowym
Stal. Budynek mieści wiele
funkcjonalnych sal i jest wyposażony w najnowocześniejszy
sprzęt
sportowo-rekreacyjny.
Znajduje się w nim kompleks
rekreacyjny z siłownią, sauną,
jacuzzi i salą fitness. Obiekt
przystosowany jest również dla
osób niepełnosprawnych.
Wójt Stanisław Jagoda zaprosił
podczas otwarcia mieszkańców
nie tylko gminy Chełm Śląski i
miast ościennych. W uroczystości
uczestniczył również burmistrz
Imielina Jan Chwiędacz, który
na ręce wójta przekazał gratulacje i wręczył sportowy upominek
czyli piłkę, która zaraz poszła w
odpowiednie ręce – czyli prezesa
klubu Stal. (bos)
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którzy głosowali w Gimnazjum, będą głosowali w
Urzędzie Miasta Imielin.
Wprowadzenie takiej zmiany zapewni lepszy dostęp do lokali, gdyż w Bibliotece lokale będą usytuowane na parterze budynku, a w Urzędzie Miasta jeden
lokal wyborczy będzie mieścił się na parterze, drugi
na pierwszym piętrze budynku.
Takie zmiany siedzib lokali wyborczych spowodują, że wszystkie lokale będą dostosowane dla osób

Kurier

7 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu
Europejskiego. W tym roku w Imielinie zmienione zostaną siedziby lokali wyborczych. Aby ułatwić głosowanie, mieszkańcy uczęszczający na
wybory do gimnazjum, będą oddawali swe głosy w
Urzędzie Miasta. Natomiast wyborcy dotąd głosujący w Urzędzie Miasta, pójdą do biblioteki.
Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że
stosownie do przepisów Unii Europejskiej posłów do
Parlamentu Europejskiego na kadencję 2009 – 2014 wybierać będziemy w Polsce 7 czerwca. Głosowanie w wyborach
przeprowadza się w stałych obwodach głosowania.
Zgodnie z zaleceniem Komisji należy rozważyć
kwestię siedzib obwodowych komisji wyborczych,
czyli lokali wyborczych. Chodzi tu przede wszystkim
o ich bliskość i dostępność dla wyborców niepełnosprawnych. Zaapelowano o zmianę siedzib komisji
obwodowych w każdym przypadku, gdy lokalne warunki pozwalają na ułatwienie wyborcom dotarcia i
wejścia do lokalu wyborczego. Zmiana adresu lokalu
wyborczego jest w kompetencji Burmistrza.
Na terenie Imielina Burmistrz podjął już działania
mające na celu zmianę siedzib lokali wyborczych.
Proponowana jest następująca zmiana: obwód głosowania nr 1 i obwód głosowania nr 2 miałby swoją siedzibę w Bibliotece Miejskiej w Imielinie przy
ul. Imielińskiej nr 92 (dotychczasowa siedziba lokali mieściła się w Urzędzie Miasta Imielin). Z kolei obwód głosowania nr 3 i obwód głosowania nr 4
miałby siedzibę w Urzędzie Miasta Imielin przy ul.
Imielińskiej nr 81 (dotychczasowa siedziba mieściła
się w Gimnazjum przy ul. Sapety).
Czyli wyborcy, którzy głosowali w lokalach wyborczych mieszczących się w Urzędzie Miasta, będą
głosowali w Bibliotece Miejskiej. Z kolei wyborcy,



z kulturą i nauką za pan brat

Matematyczni finaliści

W

awrzyniec Kostorz z matematyki, fizyki i chemii,
a Michał Szluzy z matematyki
– to finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z imielińskiego Gimnazjum. Wcześniej
chłopcy wygrali etapy szkolne i
rejonowe.
Zadania, które musieli rozwiązać, stopniem trudności wykraczały poza program gimnazjum. Z matematyki dotyczyły
głównie algebry, geometrii a
także innych działów.
W konkursie z fizyki dominowała kinematyka, mechanika
oraz ciepło. Zagadnienia chemiczne były bardzo przekrojowe
i oparte o różne treści. Uczniów
do konkursów przygotowali nauczyciele poszczególnych przedmiotów (matematyka – Teresa
Stolorz, fizyka – Ilona Kosma,
chemia – Tadeusz Brysz), dostarczając niezbędne materiały, zadania, ćwiczenia. Zajęcia
odbywały się także w ramach
społecznych zespołów prowa-

dzonych przez nauczycieli.
Sukces ten to także efekt pracy indywidualnej. Wawrzyniec
wiele godzin pracował wraz z
tatą, który pomagał mu w przygotowaniach do konkursu matematycznego, dostarczał także
niezbędne materiały z fizyki. Pracujemy głównie w weekendy,
taki mamy system. Bardzo cieszę się, że to przynosi wymierne
efekty – dodaje Wawrzek.
O tym, czy Michał i Wawrzek

zostaną zwolnieni z egzaminu
gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej, zadecydują
finały, które odbędą się w marcu.
Obaj chłopcy zajęli także
wysokie lokaty w ogólnopolskim konkursie Oxford Test
Matematyka. Wawrzyniec uzyskał tytuł laureata I, a Michał III
stopnia. W tym samym konkursie laureatem II stopnia został
Piotr Kostorz, a tuż za nim uplasował się Piotr Komandera. (pn)

Debiut „Pleciugi”
S
zkolne Koło Teatralne „Pleciuga” pierwszy poważny
występ dało 19 lutego w Sokolni. Licznie zebrana publiczność, wśród której nie zabrakło
rodziców i dziadków młodych
aktorów obejrzała trzy inscenizacje. Były to: „Śpiąca królewna”, „Jacy jesteśmy” oraz montaż słowno-muzyczny „Zabawy
dziecięce na Śląsku”. Aktorami
byli uczniowie klas Ib, Ic, Id, IIb,
IId, którymi opiekują się Urszula
Przybysławska i Mariola Stolarczyk-Mićka. Młodzi artyści urzekli widzów swoimi występami.
Zachwyciły również wspaniałe
kostiumy i scenografia – dzieło
opiekunek. W przerwach między inscenizacjami bawił gości

zespół taneczny przygotowany
przez Katarzynę Krzyżowską.
- To pierwszy poważny występ naszego Koła Teatralnego
i jednocześnie pierwszy sukces!
Miło pracować z dziećmi, które
chętnie się angażują, jednocześnie taka praca pozwala na lepsze poznanie naszych uczniów.
Mamy też szanse zrealizować
założenie, że „każdego można
za coś pochwalić” – jeśli nie za
szkolne osiągnięcia, to za sukcesy na innym polu. Zachęcamy
uczniów do uczestniczenia
w różnych formach ekspresji
twórczej, rozwijania talentów,
chwalenia się tym, co potrafimy,
bo to procentuje na całe życie
– mówią opiekunki. (hg)

Harcerze na biwaku
N

Kurier
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a czterodniowy zimowy
biwak do Soblówki w Beskidzie Żywieckim wyjechali
imielińscy harcerze w ramach
tegorocznej Harcerskiej Akcji
Zimowej 2009. Biwak odbywał
się pod hasłem: topory i miecze
czyli średniowiecze.
Wzięły w nim udział 23 osoby - głównie młodzi harcerze
ze szkoły podstawowej z zastępu CBA czyli Czarno-Biali
Agenci. Harcerski biwak to mile spędzony czas, spora dawka
zabawy, przygód i doświadczeń
harcerskich. To również ogniska,
średniowieczne przedstawienia i
bal, ale też gra terenowa, na któ-



rej można było spotkać rannego
rycerza, smutną księżniczkę pracującą na kołowrotku czy tajemniczego wędrowca. Biwak harcerzy to nie tylko same przyjemności ale poranne i nocne warty,
pilnowanie proporca drużyny.
Na zakończenie najmłodsi harcerze otrzymali nowe mundurki,
które zakupiono za pieniądze zebrane podczas harcerskich akcji
- m.in. w hipermarkecie, gdzie
pomagali pakować towary.
- Młodym uczestnikom biwaku
najbardziej zapadnie w pamięć
nocna pobudka i apel, podczas
którego zaspani musieli zebrać
się na podwórku tylko dlatego,

że drużynowy zapomniał życzyć
im „dobrej nocy” – powiedziała
komendant Agnieszka Skrzydło.
Wszyscy z wyprawy wrócili
zdrowi i zadowoleni i choć biwakowe życie dało w kość, to
nikt nie narzekał.
Uczestnikami górskiego biwaku opiekowali się komendant:
Agnieszka Skrzydło (nazywana
przez podopiecznych Iti), zastępca komendanta Dominika
Dubiel (czyli Miśka), oboźny
Dawid Stolorz (Elfik), kwatermistrz Krzysztof Ciszewski
(Ciszol), zastępowi: Patrycja
Tomanek, Joanna Szewczyk i
Monika Jochymczyk. (bos)

Najlepsi z tysięcy
Uczniowie klas I Gimnazjum
w Imielinie zajęli bardzo wysokie lokaty w ogólnopolskim
konkursie historycznym EDI
– PINGWIN 2008. - Mam nadzieję, że w przyszłości z tych
młodych ludzi wyrosną naprawdę wielcy historycy – powiedział
komentując ich wyniki, Mariusz
Gąsiorczyk, nauczyciel historii.
Najlepsza w kraju okazała się
Natalia Bialucha, 5 miejsce wywalczył Łukasz Prus, 7 Szymon
Gawęda, Dawid Malicki, Artur
Opitek, a 9 Patrycja Jochemczyk
i Jacek Urbańczyk. Zwycięzcy

otrzymali grawerowane dyplomy laureata oraz nagrody rzeczowe.
Sukces to tym większy, że
do konkursu przystąpiło kilka
tysięcy uczniów. - Lubię uczyć
się historii, to jest moja pasja.
Cieszę się, że zdobyłem tak
wysokie miejsce w skali całego
kraju – dodaje Dawid.
Uczestnicy wykazali się
bardzo szeroką wiedzą historyczną, sięgającą czasów demokracji ateńskiej, Cesarstwa
Rzymskiego i papiestwa, a także
Parlamentu Europejskiego. (pn)

Wystawa fotograficzna
Do 2 kwietnia trwa w bibliotece wystawa prac Adama
Koziorza. Prezentuje wycinek
jego dorobku. W większości
to galeria kobiecego portretu.
Znajdziemy również zdjęcia okolicznościowe, studyjne, plenero-

we oraz reportażowe ilustrujące
ciekawe wydarzenia. Fotografia
dla autora to pasja, rzemiosło,
zainteresowanie, zamiłowanie, a
przy tym wszystkim usługa - dowiadujemy się z folderu wydanego z okazji wernisażu. (um)

Muzyczny Oscar dla Kapołki?

Noc z Andersenem

Nasze serce dzieciom Lwowa

Atrakcyjny – jak co roku
– program Nocy z Andersenem
przygotowuje biblioteka w
Imielinie. Jak poinformowała
nas Jadwiga Mikunda, która
kieruje placówką, na noc z 3 na
4 kwietnia planowane są warsztaty papiernicze i teatralne.
Dzieci nauczą się, jak się robi
trzy rodzaje papieru. Natomiast
w tajniki teatru wprowadzi
je aktor Bogdan Wąchała.
Odbędzie się również międzynarodowy czat, a słodki
poczęstunek zapewni Ryszard
Stadler. Niespodziankę przygotowują imielińscy harcerze, którzy również w tym roku włączą
się w organizację imprezy. (zz)

olontariusze Szkolnego
Koła Caritas działającego
w Gimnazjum w Imielinie włączyli się w zbiórkę żywności dla
ubogich dzieci na wschodzie pod
nazwą Świąteczna Paczka Dzieci
Śląska – Dzieciom Lwowa. Młodzież szkolna zbierała żywność
oraz przybory szkolne. Dary zostały przekazane Śląsko-Małopolskiemu Komitetowi Pomocy
Dzieciom Polskim Archidiecezji
Lwowskiej. Akcja została przeprowadzona w szkole jaki i w
Imielinie. Spotkała się również
z wielką życzliwością i zrozumieniem ze strony lokalnych
przedsiębiorców, którzy ofiarując
różnego rodzaju produkty, posta-

W

płytę z dwoma gwiazdami jazzu
światowego:
amerykańskim
gitarzystą Frankiem Gambale
(8 lat współpracy z zespołem
Chicka Corei) oraz Robinem
Eubanksem – czołowym puzonistą amerykańskim.
W 1996 roku wydał swoją
pierwszą autorską płytę I’m believing. A w 1999 roku kolejną ze
swoją nową formacją Grzegorz
Kapołka Trio. Płyta nosi tytuł
Blue Blues. Od 1999 współpracuje z Golec uOrkiestra. W 2001 r.
uznany za najlepszego gitarzystę
bluesowego w Polsce. Natomiast
jego płyta Blue Blues II zajęła 1
miejsce w kategorii „Najlepsza
płyta gitarowa – blues”. Czy jego
najnowsza produkcja będzie najlepszą płytą roku? Przekonamy
się w kwietniu. (zz)

nowili wesprzeć szlachetną ideę.
Do nich należą: Państwo Karpińscy - właściciele hurtowni spożywczej, państwo Herichtowie właściciele delikatesów Centrum,
państwo Synowcowie - właściciele sklepu papierniczego Kleks,
właściciele sklepu Świat Mięsa,
Wędlin i Serów Partner 2.
- W imieniu dzieci ze Lwowa
dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się w zbiórkę dla rówieśników ze Wschodu, bo, jak pisał
Jan Paweł II, „Człowiek jest wielki
nie przez to, co posiada, ale przez
to, czym dzieli się z innymi” – powiedziała siostra Mirella Dams,
która wraz z Teresą Porwit jest
opiekunką Koła. (pn)

15 marca (niedziela) - godz. 18.00 Koncert
Imielińskiej Orkiestry Dętej

W programie wiele nowych pozycji repertuarowych, w tym
aranżacje przebojów muzyki klasycznej na orkiestrę dętą oraz
muzyka filmowa.
Koncert będzie poświęcony pamięci zmarłego niedawno
(16.02), po ponad rocznej ciężkiej chorobie, wieloletniego dyrygenta zespołu Pawła Króla. Poprowadzi go aktualny szef zespołu – Jego syn Andrzej.

20 marca (piątek) - godz. 17.00 VIII Salon
Artystyczny - Szkice z „Pana Tadeusza”

Szkice z Pana Tadeusza wg Mickiewicza przedstawi Maria
Jun z Teatru „Studio”, prowadzenie Mieczysław Niedźwiecki.
Maria Jun to znakomita warszawska aktorka od lat związana z eksperymentalnym Teatrem „Studio” (założonym przez
Józefa Szajnę). Nie jest może zbyt popularna, ponieważ nie gra
w polskich serialach. Za to ze swym teatrem rozsławia polską
kulturę dosłownie na całym świecie, jako że „Studio” częściej
występuje poza granicami niż w kraju.
„Szkice z Pana Tadeusza” to montaż fragmentów naszej
epopei narodowej w znakomitej interpretacji artystki, która do
udziału w spektaklu zaprasza również publiczność.

22 marca (niedziela) - godz. 18.00 Klasyka
na jazzowo i jazz klasyczny
- Jerzy Główczewski i Piotr Kopiński

Jerzy Główczewski to jeden z najlepszych polskich saksofonistów i flecistów jazzowych, pedagog Wydziału Jazzu i
Muzyki Rozrywkowej w Katowicach. W tej samej uczelni oraz
w Narodowej Orkiestrze Polskiego Radia pracuje też pianista
Piotr Kopiński – od pewnego czasu mieszkaniec Imielina.
W programie koncertu znajdą się jazzowe aranżacje arcy-

5 kwietnia (niedziela) – godz. 18.00
- „Misterium Męki Pańskiej” - Teatr
Komanderów

Tradycyjne postne przedstawienie oparte na tekstach
ewangelicznych zaadaptowanych przez Józefa Komanderę,
wystawiane nieprzerwanie od 38 lat, niegdyś w „szopie” na
Pasieczkach, a od 2001 roku w Domu Kultury „Sokolnia” – w
nowej inscenizacji, z nową oprawą muzyczną, światłami, efektami akustycznymi.

Inny termin Dni Imielina

N

ie jak dotąd pod koniec
sierpnia, ale na początku
lipca odbędą się tegoroczne
Dni Imielina. W ten sposób połączone zostaną z tradycyjnie
organizowanym w tym czasie
Crossem Ekologicznym.
Odbywające się w mieście
imprezy zostały zaplanowane
w następujących terminach:
Zawody Modeli Samochodów
Zdalnie Sterowanych – 25
kwietnia. Sobótka - 1 czerwca.
Eko-Festyn 6 - 7 czerwca (podczas Targów Przedsiębiorczości
i Ekologii). Festyn Farskie
Ogrody - 7 lub 14 czerwca (ostateczna data nie została jeszcze

ustalona), Dni Imielina - między
3 a 5 lipca, Cross Ekologiczny
– 4 lipca, Kolarskie Kryterium
Uliczne – 5 września, Szachowe Mistrzostwa Śląska
Przedszkolaków – 7 listopada, akademia z okazji Dnia
Niepodległości - 11 listopada,
Turniej Tańca Towarzyskiego
- 28 listopada, Przegląd
Młodych Talentów - 20 grudnia, Sylwester na Rynku - 31
grudnia.
O programach imprez będziemy informować w kolejnych wydaniach „Kuriera”.
(um)
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takiego wyróżnienia i już sama
nominacja, czyli znalezienie
się w gronie 5 najlepszych płyt
bluesowych roku, jest dużym
osiągnięciem.
Grzegorz Kapołka ukończył Wydziału Jazzu i Muzyki
Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Już
w czasie studiów brał udział
w festiwalach Jazz Juniors i
Jazz nad Odrą. Od 1985 roku
współpracuje z różnymi formacjami Irka Dudka. Nagrywa
z nim kolejne płyty. Gra z zespołem Young Power. Wśród
wykonawców, z którymi grał
są: Krystyna Prońko, Martyna
Jakubowicz,
Ewa
Uryga,
Krzysztof Ścierański, Antymos
Apostolis, Jerzy Piotrowski i
wielu innych. Nagrał również

Kurier

Wydana w ubiegłym roku
płyta Grzegorza Kapołki z
Imielina „Blue Blues 3” została nominowana do nagrody
Fryderyka w kategorii album
roku - blues. Wyniki poznamy
20 kwietnia, a transmisję z wręczenia nagród przeprowadzi
TVP w programie 1.
Fryderyk to najbardziej prestiżowa nagroda muzyczna w
Polsce, przyznawana od 14 lat.
O jej otrzymaniu decyduje kapituła składająca się z dotychczasowych laureatów i nominowanych. A zatem imieliński
artysta stał się zarazem członkiem elitarnego zespołu, który
będzie decydował komu przypadną następne nagrody.
Grzegorza Kapołka powiedział nam, że nie spodziewał się



z kart historii Imielina

Imielińskie ulice

część II

A - Adamskiego i Akacjowa
Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim wydaniu
gazety rozpoczynamy nowy cykl prezentujący
imielińskie ulice. W kolejności alfabetycznej
przedstawimy nie tylko ich obecnych patronów,
ale i historyczne nazwy. Pragniemy także przypominać ważniejsze znajdujące się na nich obiekty i
związanych z tymi ulicami ludzi.
Zapraszamy do udziału w redagowaniu cyklu podzielnia się starymi fotografiami oraz informacjami na temat imielińskich ulic.
W tym miesiącu pierwsze dwie - Stanisława
Adamskiego biskupa i Akacjowa.
Stanisława Adamskiego biskupa
Położona jest pomiędzy ulicami Dunikowskiego a
Podmiejską w dzielnicy Wioski. To jedna z najstarszych dróg w Imielinie. Udokumentowana już na mapach pochodzących z połowy XIX w. W latach 1910
- 1912 Juliusz Reschka, znany budowniczy młynów
parowych, postawił tu jeden z nich. Jego właścicielem
był Alfons Reschka. Dlatego też ulica nazwana została
Młyńską. Po 1932 młyn posiadał napęd elektryczny.
Działał do roku 1958, kiedy to w sylwestra zniszczył
go wielki pożar.
W czasach wojny
Pod mianem Młyńskiej ulica przetrwała do 1939 roku. Podczas okupacji hitlerowskiej stała się Gneisen
Str. Nazwa pochodzi od gnejsu, czyli jasnoszarej
mineralnej skały o budowie łupkowej, składającej
się z kwarcu, skaleni i łuszczyków, używanej jako

Kto jest na zdjęciu?

Kurier
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Prosimy o rozpoznanie osoby uwiecznionej na
zdjęciu. Wśród tych którzy odgadną, rozlosujemy
nagrodę książkową. Odpowiedzi prosimy nadsyłać
na adres internetowy redakcji do 25 marca.



W tym miejscu przy ul. Biskupa Adamskiego stał kiedyś młyn.

materiał budowlany i drogowy. Była to nazwa o tyle uzasadniona, że w rejonie tej ulicy wydobywano
gnejs. Budownictwo mieszkaniowe rozwinęło się tu
na większą skalę dopiero po 1945 roku. Do II wojny
światowej była to droga polna.
Wanda Wasilewska
Po zakończeniu wojny przywrócono nazwę „ul.
Młyńska”, ale po niedługim czasie upamiętniała już
Wandę Wasilewską (1905 – 1964). Patronka ukończyła
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie ze stopniem doktora. Debiutowała w 1923
roku jako poetka. Należała do PPS. Deputowana do
Rady Najwyższej ZSSR. W latach 1941 – 1943 była
oficerem politycznym Armii Radzieckiej w stopniu
pułkownika. W 1943 roku współorganizatorka i przewodnicząca Związku Patriotów Polskich. Była jedną
z organizatorów Wojska Polskiego w ZSSR. W 1944
roku była zastępczynią przewodniczącego Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Napisała również kilkanaście powieści. Jej twórczość literacka jest
obecnie zupełnie zapomniana.
Gdy w roku 1975 Imielin stracił prawa miejskie,
zmieniła się także nazwa ulicy. Został nim Józef
Wieczorek (1893 – 1944), działacz ruchu robotniczego,
organizator Komunistycznej Partii Górnego Śląska
.
Biskup Adamski
Po 1990 roku komunistyczni patroni musieli odejść,
a nowym został Stanisław Adamski (1875 – 1967), biskup katowicki. Urodził się we wsi Zielona Góra k.
Szamotuł. Po studiach teologicznych w Poznaniu i
Gnieźnie obok pracy duszpasterskiej prowadził działalność społeczno-polityczną i spółdzielczą. W latach
1918 – 1919 pracował w Komisariacie NRL (Naczelna
Rada Ludowa ) w Poznaniu. Działacz chadecki. W latach 1919 – 1922 był posłem do Sejmu RP, do 1927
roku senatorem. Proboszcz kapituły metropolitalnej

w Poznaniu. W 1930 roku został mianowany biskupem diecezji śląskiej. Na początku II wojny światowej
stworzył instytucję pełnomocników biskupich, na
których przelał część swoich uprawnień. W 1942 roku
został wysiedlony do Warszawy.
W 1945 roku powrócił do Katowic. Bronił szkolnictwo przed laicyzacją. W 1952 roku zmuszony
do opuszczenia diecezji, przebywał w Krakowie,
Warszawie i Lipnicy. Do Katowic powrócił w 1956
roku. Zmarł w Katowicach w 1967 roku, pochowany
został w katowickiej katedrze.
Ludzie i domy
Na ulicy Biskupa Adamskiego pod numerem 5 a znajduje się apteka „Barbórka”. Pod numer 60. jest dom zakonny Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Karmelitanek
Dzieciątka Jezus. Budynek ten ofiarowały dwie samotne osoby: Barbara Ryszka i Helena Wróbel, dla macierzystego klasztoru Zgromadzenia, który mieści się
w Sosnowcu. Zakonnice wprowadziły się do domu w
Imielinie w 1968 roku. Na pierwszym piętrze znajduje
się mała kaplica, gdzie odbywają się msze, w których
uczestniczy okoliczna ludność. Ofiarodawczynie do
śmierci przebywały w tym domu pod opieką zakonnic.
Zakonnice zajmują się katechizacją i pracą przy parafii.
Pod numerem 2 mieszkał Szczepan Malorny – po
wojnie wójt Imielina. Od 1928 roku w jego domu była
pierwsza w Imielinie biblioteka publicza, która liczyła
800 woluminów.
Na ulicy Stanisława Adamskiego znajduje się obecnie biuro rachunkowe oraz kilka zakładów pracy, z
których największym jest Pamet.
Akacjowa
Krótką i wąska droga gruntowa usytuowana pomiędzy ulicami św. Brata Alberta i Stanisława
Adamskiego biskupa.

Bernard Kopiec

Pamięci Henryka Kantorskiego

Nie szczędził grosza
Wielkie zaangażowanie Henryka Kantorskiego w sprawy rodzimej kultury podkreśla Ryszard Stadler, prezes Związku
Górnośląskiego w Imielinie i cukiernik:
– Gdy rozpadła się orkiestra tyskiego FSM-u,
dzięki jego pomocy na początku lat 90. zakupiliśmy
instrumenty dla orkiestry. Fundował również dla niej
zakup strojów. Pamiętam, jaki wzbudziła zachwyt w
Świerklańcu, gdzie wystąpiła na zjeździe Związku
Górnośląskiego. Dzięki jego współpracy z Józefem
Moskałą (Jorgusiem), powstawały nowe piosenki.
Organizował festyny na rzecz szkoły, z których pieniądze przeznaczone były na dożywianie dzieci.
Sponsorował nasz klub piłkarski. Nie szczędził grosza
na kulturę, nigdy nie odmawiał, zawsze był otwarty,
żeby służyć innym. To były wielkie zasługi Heniusia.
R. Stadlerowi szczególnie utkwił w pamięci sylwester 1995 roku, kiedy właśnie okazało się, że Imielin
odzyskał samodzielność. – Heniuś ustawił wzdłuż
drogi do kościoła ognie sztuczne, które były po kolei
odpalane. Bardzo to przeżywał, że odłączyliśmy się
od Mysłowic.
Starania o samodzielność
- Na początku lat 90., gdy założyliśmy Komitet
Obywatelski, był jego przewodniczącym - wspomina Jan Chwiędacz, burmistrz miasta. – Działaliśmy
wówczas w mysłowickiej Radzie Osiedla. Heniek
Kantorski był jednym z pierwszych pracujących na
rzecz usamodzielnienia miasta.
Brał czynny udział w Związku Górnośląskim. Był

pierwsza (i obecna) przewodnicząca Rady Miasta
Imielin. Nie tylko organizował, ale i współfinansował festyny integrujące mieszkańców. Był wielkim
zwolennikiem swego środowiska, naszej kultury.
Poza tym człowiekiem bardzo wrażliwym na ludzkie
nieszczęścia, otwartym. Każdy potrzebujący pomocy mógł się do niego zwrócić. - Nigdy nie odmówił
- potwierdza Ryszard Stadler. Zawsze był chętny żeby
służyć innym.
- Potrafił angażować ludzi do wspólnego działania. W najtrudniejszych latach 1993 – 95, kiedy już
była wolna gospodarka, ale Imielin nie był jeszcze
samodzielny, zrobił wiele dla środowiska. Pamiętam
jak cała ulica (Turystyczna) za jego namową wyszła i
czyściła drogę przed dożynkami. Organizował festyn,
wystawę rzemiosła i fundował nagrody na loterię – i
to nie byle jakie: można było wygrać dwie bramy, które produkował. Był też jednym z fundatorów sztandaru św. Józefa – patrona rzemieślników. – On po prostu lubił wspierać i pomagać innym – dodaje Beata
Kantorska. Przez wiele lat dofinansowywał ośrodki
pomocy w Gliwicach i Bielsku-Białej.
Imielin jak Kalwaria
Henryk Kantorski znany jest przede wszystkim jako wytwórca bram. To dzięki niemu Imielin kojarzo-

ny jest z bramami, tak jak Kalwaria Zebrzydowska z
meblami.
Zaczynał jeszcze w latach 70. wspólnie ze swoim
teściem Franciszkiem Kłykiem w jego warsztacie rzemieślniczym. - Ojciec był inżynierem, wyjeżdżał do
niemieckich fabryk, podpatrywał tamtejsze rozwiązania techniczne – opowiada Beata Kantorska – ale potem ich nie kopiował, ale na tej podstawie realizował
własne pomysły.
Tak powstały pierwsze bramy. Wkrótce
Henryk Kantorski zrezygnował z pracy w kopalni Piast i w 1984 roku założył własną firmę.
Zwiększał się asortyment bram - były przesuwne, podnoszone, metalowe, drewniane,
kute, dwuskrzydłowe … W tamtych czasach
było krucho z materiałem. Rzemieślnikom go
rozdzielano na przydziały, a na wolnym rynku nie można było nic kupić. Wtedy klient na
bramę czekał nawet 3 lata. - Mamy jeszcze
zeszyt, w którym zapisywani byli ludzie do
kolejki – wspomina żona. W latach 90., gdy
znikły ograniczenia, firma się rozrosła. W
pewnym momencie zatrudniała nawet setkę
pracowników. Wkrótce w Imielinie zaczęły
się mnożyć firmy wykonujące bramy. To byli
pracownicy Kantorskiego zakładali własne
warsztaty.
W podróży
- Często jeździliśmy na targi i do swoich
odbiorców na pomiary – opowiada pani Beata.
Od wiosny do jesieni była to dobra okazja do
podróży w różne zakątki i zwiedzania Polski.
Szczególnie małżonkowie lubili oglądać kościoły, sanktuaria, stare klasztory, dworki, czy
pomniki przyrody. Były to często miejsca nieopisane i nieoznakowane. Nocowali zwyczajnie - w domach pielgrzyma, w niewyszukanych
warunkach. Wspólnie wyruszali na ścieżki
pątnicze. - Lubiliśmy być ze sobą – wspomina
żona – podczas podróży nigdy nie słuchaliśmy radia,
ani muzyki, tylko bardzo dużo rozmawialiśmy na różne tematy.
- Lubiliśmy szczególnie Włochy. Jeździliśmy tam
na targi a przy okazji „odkrywaliśmy” miejsca oddalone od uczęszczanych szlaków, szerzej nieznane. Do
San Giovanni Rotundo, dziś słynnego miejsca kultu
świętego Ojca Pio, przyjechaliśmy pierwszy raz, gdy
znajdował się tam tylko mały kościółek. A obecnie
jest to już wielkie centrum ruchu pielgrzymkowo-turystycznego z wieloma hotelami.
Beata Kantorska prowadzi mnie do niewielkiego pomieszczenia i wskazuje na ścianę. W kontury
Polski wklejone są liczne obrazki z wizerunkami
Matki Boskiej z różnych sanktuariów. - W tym pokoju spędzał często czas, jak był chory i patrzył na tę
ścianę…
- To był prawy człowiek, oddany sprawom Imielina
– mówi Ryszard Stadler. – Miał dobre serce. Dużo
zrobił dla naszego miasta. Bardzo przy tym cenił
rodzinę – dodaje Bernadeta Ficek. - Był bardzo bezpośrednim człowiekiem. Imielin dzięki niemu wiele
skorzystał – zauważa Jan Chwiędacz. – Trzeba żałować, że tak młodo ludzie odchodzą – kończy naszą
rozmowę Ryszard Stadler. (zz)
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On na gitarze, ona na pianinie
- Poznaliśmy się w chórze kościelnym
Harfa, gdzie razem śpiewaliśmy – wspomina swego męża Beata Kantorska. Ślub wzięli
w 1976 roku. Potem przez długie lata razem
występowali w tym właśnie chórze, a Henryk
Kantorski w latach 80. był nawet jego prezesem. – Mąż bardzo lubił muzykę – mówi pani
Beata – ja grałam na pianinie, a on na gitarze. Potem, gdy już zrezygnowali z chóru,
w 1996 r. założyli własny zespół muzyczny.
Składał się najpierw z żon pracowników prowadzonej przez nich firmy. Próby dotąd odbywają się w pomieszczeniu socjalnym. Dziś
zespół estradowy „Imielin” liczy 16 osób, a
jego muzycznym opiekunem jest Dominik
Ingram (w tym roku zespół został nominowany do powiatowej nagrody Clemensa).
Tradycję rodzinnego śpiewania kontynuuje
dziecięcy zespół Szarotki, powstały w 2003
roku. Jest w nim obecnie 14 osób występujących pod opieką Jarosława Lyski. Trzon zespołu stanowi 5 wnuków Kantorskich. Oba
zespoły działają społecznie, a ich sponsorem
jest firma Brampol.

człowiekiem mocno zaangażowanym, a przy tym bardzo dobrym organizatorem. - Mąż lubił uczestniczyć
w życiu publicznym, pomagać, organizować – zauważa Beata Kantorska. A ponieważ przed przywróceniem samodzielności Imielina nie było się gdzie spotkać, dlatego zapraszał do siebie, do domu.
- Był jednym z liderów, bardzo aktywnym w walce
o naszą samodzielność – potwierdza Bernadeta Ficek,
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Zmarły przed kilkoma tygodniami Henryk
Kantorski był człowiekiem niepospolitym.
Trudno w krótkim tekście opisać, jak
dużo zrobił dla miasta i środowiska, w
którym mieszkał, jak wiele pomagał
innym – znanym i nieznanym sobie
ludziom.



90. urodziny

26 lutego Maria Komandera obchodziła 90 urodziny. Z tej
okazji burmistrz Jan Chwiędacz odwiedził jubilatkę, składając jej najserdeczniejsze życzenia i obdarowując koszem słodyczy. Maria Komandera mieszka od urodzenia na
Pasieczkach. Wychowała 4 dzieci - 3 córki i syna. Dochowała
się 9 wnuków i 12 prawnuków. Jest wdową, a ze swym mężem przeżyła 54 lata.

Pogoń na progu sezonu
- Co z tego że mam w kadrze 20 zawodników, jak na treningach pojawia
się od 7 do 15 osób – skarży się Jacek
Stęchły, trener Pogoni Imielin. Zaraz
jednak tłumaczy swoich podopiecznych:
- Praca, studia, szkoła – to usprawiedliwione przyczyny ich nieobecności.
Od 9 stycznia zespół rozegrał 8 sparingów i brał udział w turnieju halowym
w Nowym Bieruniu, w którym zajął 2
miejsce. Mecze dwa razy udało rozegrać
się na sztucznej nawierzchni, poza tym
piłkarze albo brodzili w śniegu, w błocie
lub ślizgali się na murawie. Utrudnieniem
treningów było również to, że tylko raz
na dwa tygodnie mogły odbywać się w
hali. Do lutego treningi miały charakter wytrzymałościowy, w marcu więcej
uwagi poświęca się technice.
Ostatni sparing Pogoń gra 14 marca u
siebie z Bieruniem, a 21 marca o godz.
15. rozpoczyna w Imielinie goszcząc
Szczakowiankę. Kolejny mecz (28 marca) gra na wyjeździe z Podlesiem.
- Będziemy musieli w każdym me-

czu mocno walczyć, by utrzymać się w
klasie okręgowej, zwłaszcza że „konkurenci do spadku” bardzo się wzmacniają zakupami nowych piłkarzy – mówi
trener. J. Stęchły narzeka na brak doświadczonego zawodnika, który pokierowałby grą całego zespołu. Problemem
jest brak znaczniejszych prywatnych
sponsorów, którzy wsparliby klub. Dziś
już samymi dobrymi chęciami trudno
wygrywać mecze.
Kadra Pogoni składa się niemal wyłącznie z wychowanków klubu. Spośród
20 zawodników tylko 3 pochodzi z innych miejscowości. Należą do niej bramkarze: Rafał Skuza, Andrzej Hermyt,
Łukasz Deszcz; obrońcy: Marek Hermyt,
Wojciech Pacwa, Łukasz Keler, Grzegorz
Góra, Damian Paruzel, Mariusz Wierzba,
Marek Synowiec; pomocnicy: Damian
Pastuszka, Lechosław Synowiec, Mateusz Stelmach, Bartłomiej Musiał,
Mateusz Keler, Piotr Małek, Damian
Surlej oraz napastnicy: Bogdan Żurawik,
Michał Hermyt i Adrian Uciecha. (zz)

Dobry występ
Trzecie miejsce zajęła drużyna juniorów Pogoni Imielin (rocznik 1992) w halowym turnieju piłkarskim, który odbył
się pod koniec lutego w Mysłowicach.
Imieliniacy pokonali Slavię z Rudy
Śląskiej (1:0) oraz dwukrotnie zremisowali – z UKS Szopienice i Rozwojem
Katowice. Natomiast przegrali (0:2) z

MOSiR-em Mysłowice.
Drużyna Pogoni wystąpiła w składzie:
Paweł Stolorz, Jakub Noga, Arkadiusz
Stęchły, Bartłomiej Książek, Mateusz
Keler, Patryk Drobiński, Wojciech Mikunda, Grzegorz Wojtek, Christhoper
Saternus, Łukasz Malina, Łukasz Nawrocki i Krystian Baborowski.
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Zawody szybowców



Szybowiec Patryka Przebindowskiego
utrzymał się najdłużej w powietrzu
podczas II otwartych Zawodów Modeli
Szybowców Halowych.
Zawody, które odbyły się 28 lutego w Sokolni, zorganizowane zostały
przez kółko modelarskie działające tu
pod kierunkiem instruktora Janusza
Musika.
Wzięło w nich udział 14 uczestników
- głównie członków wspomnianego

kółka. Wszyscy zawodnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy, ponadto komisja sędziowska pod przewodnictwem
Janusza Musika przyznała nagrody
i medale zdobywcom 5 czołowych
miejsc. Oprócz Patryka otrzymali je
Adrian Kuc, Tomasz Stolorz, Dariusz
Brysz i Mateusz Dyl.
Zajęcia kółka modelarskiego odbywają się w Sokolni w każdy poniedziałek i
wtorek od godz. 15 do 17. (um)

