egzemplarz
bezpłatny
Imielińska Gazeta Samorządowa

nr 12 (26)

grudzień 2008

ISSN 1898-8350

Niezwykła szopka

M

Jak co roku miasto zaprasza
mieszkańców na pokaz ogni
sztucznych w sylwestrową
noc. Na „rynku” pokaz odbędzie się w 2 częściach –
krótko przed północą i kilka
minut po wybiciu godziny
24. Organizatorzy proszą
o zachowanie bezpieczeństwa podczas sylwestrowej
zabawy na świeżym powietrzu.
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Świąteczne
światła
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Angelika i Anna Tomcio ze swą niezwykłą szopką bożonarodzeniową

w swej kategorii wiekowej za
szopkę z… zapałek. W tym roku wykonała bombkę, a raczej
ozdobę choinkową – również
z makaronu, która zdobyła
jedno z pierwszych miejsc.
Dziewczynki mają już pomysł
z czego zrobić szopkę na przeszłoroczny konkurs, ale nie
chcą zdradzić – niech to będzie
kolejna niespodzianka.

Stajenka z makaronów będzie towarzyszyła im podczas
świąt Bożego Narodzenia, a
potem podarują ją komuś z rodziny.
Na tegorocznym konkursie
przedstawiono 23 prace (o połowę mniej niż przed rokiem).
Jak co roku zarysowały się dwa
rodzaje szopek: tradycyjny oraz
nowoczesny – czytamy w wer-

dykcie jury - z zastosowaniem
nietypowych, zaskakujących
materiałów.
Kryteriami oceny dla obu
grup były ogólny wyraz przedstawionej pracy przestrzennej,
jej estetyka, pracochłonność i
stopień samodzielności wykonania, a także bogactwo koloru
i faktur użytych materiałów.
Dokończenie na str. 7

Lulajże Jezuniu, snem cichym, szczęśliwym,
Obdarz wszystkich radością i szczęściem prawdziwym!
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Błogosławieństwa Bożej Dzieciny
w nadchodzącym Nowym Roku życzą:
Przewodnicząca Rady Miasta
Burmistrz Miasta
Bernadeta Ficek
Jan Chwiędacz

Ofiara
bezpieki
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Awansowali
do II ligi
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Sylwester
w Imielinie

Zbiórka
dla Krzysia

Kurier

uszelki, rurki, świderki,
nitki, spaghetti, lasanie
– takich i innych rodzajów makaronu użyły siostry Anna i Angelika Tymcio do zrobienia bożonarodzeniowej stajenki. – To
była wyjątkowa szopka – mówi
Urszula Figiel-Szczepka, która
przewodniczyła komisji oceniającej prace.
- Dziewczynki zmyślnie
połączyły makaron o różnych
kształtach, pomalowały na złoty kolor i harmonijnie zestawiły. Powstało dzieło przyjemnie
dla oka i trwałe.
Na pytanie kto wpadł na taki
pomysł, siostry odpowiadają,
że był wspólny. Przyznają, że
chciały zaskoczyć czymś jurorów i to im się udało. Brały pod
uwagę jako materiał również
warzywa, ale zdecydowały się
na makaron. W tym celu pojechały z mamą do hipermarketu
i na stoisku z makaronami kupiły każdego rodzaju po trochu.
Potem przez tydzień do 10. w
nocy kleiły i malowały stajenkę. W ten sposób powstał dach
z muszelek, postacie z rurek,
ściany ze spaghetti, nawet sianko i włosy są z makaronowych
nitek. Przyznają, że najtrudniej
było zrobić figurki oraz ściany,
gdyż dużo cierpliwości wymagało klejenie makaronowych
kawałków.
To nie pierwsza ich nagrodzona praca. W zeszłym roku
Angelika zdobyła 1 miejsce



nasze sprawy

Dyskusja o dzierżawie

Zgoda na dzierżawę należącego do miasta terenu o powierzchni
około 2 tys. m2 w pobliżu ul. Ściegiennego (działka o szerokości 4m
i długości 500 m, która kiedyś była drogą dojazdową do pól) stała się
przedmiotem ożywionej dyskusji na listopadowej sesji Rady Miasta.
Radny Marian Oleś poczuł się zaniepokojony treścią uchwały,
która miała być podjęta w tej sprawie. Uznał, że miasto w ten sposób
zezwala firmie działającej przy ul. Ściegiennego na powiększenie
terenu eksploatacji kamienia. - To nie jest poszerzenie działalności
– przekonywał radnego burmistrz Jan Chwiędacz. – Nie chodzi o
eksploatację, tylko składowanie tzw. nadkładu czyli ziemi. M. Oleś
domagał się zapisania tego stwierdzenia w uchwale. Burmistrz
oponował, że takiego zapisu być nie może, bo byłby on sprzeczny
z przepisami. - Nie możemy się wtrącać w to, co firma robi, jeśli
dostała koncesję (pozwolenie na wydobywanie kamienia na określonym terenie – dop. zz) – zauważył radny Tadeusz Hericht.
Ostatecznie M. Oleś zaproponował, by przegłosować jego wniosek,
że w umowie, którą burmistrz podpisze z firmą (Przedsiębiorstwo
Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich) znajdzie się zapis, iż
dzierżawiony teren będzie przeznaczony na składowanie ziemi, a nie
eksploatację kamienia. 7 radnych poparło ten wniosek, 7 wstrzymało
się od głosu, a 1 był przeciw. (zz)

Imielin w krajowej czołówce
Które miasta inwestują najwięcej w infrastrukturę techniczną
czyli w budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, oczyszczalnie ścieków, drogi, itd. pokazuje ranking gmin przeprowadzony
przez czasopismo „Wspólnota”. Inwestycje są jednym z ważniejszych wskaźników, którymi mierzy się rozwój samorządów.
W kategorii małych miast Imielin znalazł się na 18 miejscu w
kraju (na kilkaset gmin zaliczonych do tej kategorii). W latach
2005 – 2007 wydatki na inwestycje w infrastrukturę wyniosły
u nas ponad 830 zł na osobę. Wyższe w województwie śląskim
wydatki miał tylko Sławków, który zajął 11 pozycję w kraju.
Niektórzy uważają, że o prawdziwej aktywności gmin świadczą tylko te wydatki, które sfinansowane zostały ze środków
własnych samorządu, a nie z dotacji. Gdyby wziąć pod uwagę tę
sugestię, Imielin zostałby sklasyfikowany jeszcze wyżej: na 13
miejscu w Polsce i na 1 w województwie. (zz)

DYŻURY RADNYCH
Marian Oleś i Zbigniew Skrzypulec będą dyżurować 7 stycznia 2009 r. (poniedziałek) od godz. 16.00 do 17.00. w sali nr
21 Urzędu Miasta. Okręg wyborczy M. Olesia obejmuje ulice:
Jastrzębią, Kruczą, Maratońską, Orlą, Satelicką od nr. 13 do
nr. 35 nieparzyste. Okręg Z. Skrzypulca to ulice: Bartnicza,
Bursztynowa, Koralowa, Jerzego Szaniawskiego i Wandy.
Uwaga: wraz z radnymi dyżur pełnić będzie policjant z posterunku w Imielinie.
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10 listopada na ul. Brata Alberta nieznany sprawca wyłamał
kłódkę w drzwiach z tyłu budynku i włamał się do baru piwnego
oraz skradł alkohol oraz papierosy o wartości 250 zł.
17 listopada w sklepie na ul. Imielińskiej nieznany sprawca
skradł dokumenty (dowód osobisty, dowód rejestracyjny, prawo
jazdy) oraz pieniądze w kwocie 520 zł.
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.

Kanalizacja po roku
Remonty drogowe
Ponad 2,4 mln zł wydano w tym roku na roboty drogowe w Imielinie. Pieniądze te pochodziły z
budżetu gminy. Najkosztowniejszą inwestycją był remont ul. Satelickiej, który współfinansowało
miasto i powiat (po 750 tys. zł). 270 tys. zł to koszt remontu 600 metrów chodnika na ul. Wandy.
Ponad 200 tys. wydanych zostało na budowę 300 metrów chodnika na ul. Bpa Adamskiego. Ponad
190 tys. kosztowało poszerzenie i asfalt na ul. Maratońskiej. Asfalt na ul. Niemcewicza położono za
115 tys. zł. Prawie 100 tys. wydano na zaprojektowanie i wykonanie chodnika przy ul. Imielińskiej
– tu prace jeszcze trwają. Oprócz tego prace wykonywano na ulicach: Turystycznej (bocznej),
Nowozachęty, Drzymały (bocznej), Miarki, Dunikowskiego (bocznej), Rubinowej, Kuczyńskiego,
Floriana, Kordeckiego.
- Zakres prac był w tym roku mniejszy – wyjaśnił nam burmistrz Jan Chwiędacz – ze względu na
budowę kanalizacji. Nie warto robić tam remontów, gdzie przewidziane jest w najbliższym czasie
położenie kanalizacji. W przyszłym roku budowa kanalizacji będzie przeprowadzana na Golcówce,
Jamnicach oraz od Cisowca aż po ul. Hallera. Miasto czekają również poważne wydatki na inwestycje – budowę przedszkola, kolejnego etapu kanalizacji i rozpoczęcie budowy hali sportowej przy
gimnazjum. (zz)

S

ztuczna szczęka, kolekcja
plastikowych i ołowianych
żołnierzyków, rurka o długości
20 cm i przekroju 5 cm, kawałki
pumeksu, mopy – takie eksponaty można oglądać w imielińskim
„biurze rzeczy znalezionych” w
kanalizacji, które znajduje się w
oczyszczalni ścieków. Ze studzienek wyłowiono też kocięta
i szczeniaczki – ale te ze zrozumiałych względów w kolekcji
się nie zachowały.
Imielińska
kanalizacja
wraz z oczyszczalnią funkcjonuje już rok. Pora więc na podsumowanie pierwszego okresu
jej użytkowania. –Ten system
tak działa, że nawet mieszkańcy tego nie dostrzegają – mówi burmistrz Jan Chwiędacz.
- Natomiast w tym roku latem
można było stwierdzić, że w
części miasta, która jest podłączona do oczyszczalni, nie
śmierdzi z rowów przydrożnych, ani z kanalizacji deszczowej. Nic też nie płynie rowami
w suche dni – co do tej pory się
zdarzało – dodaje burmistrz.
Przedmioty znalezione w
kanalizacji blokują zawory w
studniach kanalizacyjnych i są
przyczyną awarii sieci. - Na
szczęście system monitoringu zapewnia ciągły podgląd.

Zapalenie się czerwonego koloru na ekranie sygnalizuje, że
gdzieś studzienka nie funkcjonuje i wyrusza ekipa remontowa, by usunąć awarię – wyjaśnia Marek Jędrysik, szef
Miejskiej Spółki Komunalnej
(MSK). Takich sytuacji jest kilka w tygodniu. Niestety niefrasobliwość lub nieświadomość
niektórych mieszkańców powoduje, że ekipa pracowników
ma co robić. Usuwanie awarii
oczywiście podnosi koszty
funkcjonowania Spółki, a te
mają wpływ na koszty oczyszczania ścieków. Z kosztów wynika cena za ścieki. Ta logika
pokazuje, że za brak dbałości
niektórych mieszkańców o to,
co wrzucają do kanalizacji,
mogą zapłacić wszyscy.
- Kanalizacja podciśnieniowa
jest bardzo czuła - dodaje Marek
Jędrysik – i wychwytuje wszelkie
przedmioty, które nie powinny
trafić do rurociągów. Od użytkowników wymagana jest pewna
kultura korzystania z niej.
Oczyszczalnia jest w stanie
przyjąć 500 m3 , a wpływa do
niej średnio 170 m3 ścieków
na dobę. Ta ilość zwiększa się
w sobotę i niedzielę nawet do
220 m3, a zmniejsza w ciągu
tygodnia do 160 m3. Również w

przekroju całego roku ta ilość
jest zróżnicowana. W miesiącach letnich – lipcu, sierpniu i
wrześniu zdecydowanie większa niż w pozostałych. Oprócz
tego oczyszczalnia przyjmuje
do 30 m3 na dobę ścieków dowożonych z szamb.
Na dochody Spółki składają się przede wszystkim opłaty
wnoszone przez mieszkańców
za odprowadzanie ścieków.
Dokonywanie opłat za ścieki
przez mieszkańców odbywa się
w zasadzie bez większych kłopotów poza kilkoma sprawami,
które trafiły do egzekucji komorniczej, miejska firma nie ma
problemów z ich ściągnięciem.
Spółka również wypracowuje
inne przychody - między innymi dzięki czyszczeniu studzienek burzowych, która to usługa
zlecana jest przez miasto.
Od stycznia do listopada tego roku, to znaczy od momentu
rozpoczęcia pełnej działalności
gospodarczej przez Miejską
Spółkę Komunalną, wypracowany został minimalny zysk.
W przyszłym roku, po podziale katowickiego RPWiK-u,
MSK przejmie wodociągi oraz
kilkunastu pracowników tej
firmy. Przybędzie jej też obowiązków. (zz)

Pieniądze dla strażaków Biblioteka jak z okładki
Od nowego roku imielińscy strażacy (podobnie
jak inni w kraju) będą otrzymywać wynagrodzenie. „Ekwiwalent pieniężny” zostanie wypłacony w wysokości 12 zł za 1 godz. udziału w
akcji ratowniczej. Natomiast 8 zł dostaną za godzinę szkolenia pożarniczego organizowanego
przez straż państwową lub gminę. Podobnej wysokości wynagrodzenie otrzymają strażacy w innych gminach powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

W
najnowszym
numerze
„Poradnika
Bibliotekarza” w cyklu „prezentacje nowych
obiektów bibliotecznych” przedstawiono imielińską bibliotekę. Znaleźć się na okładce branżowego czasopisma to zaszczyt dla tej instytucji.
Jest to kolejny sukces naszej biblioteki jak i jej
czytelników. Imielińscy bibliotekarze cieszą się z
tego wyróżnienia i zapraszają do korzystania ze
swoich usług.

Młodzież na sesji

Harcerze
Dominik Pioskowik zaprezentował działalność harcerzy.
Dzięki rekrutacji przeprowadzonej w szkole podstawowej
należy do organizacji niemal
50 młodych ludzi podzielonych
na 4 zastępy. Podejmują wspólne akcje, o których szerzej pisaliśmy w poprzednim wydaniu gazety. We współpracy z
Urzędem Miasta uczestniczą w
imprezach na terenie Imielina.
Pracują jako wolontariusze w
czasie ferii zimowych i letnich.

KSM
Łukasz Nocoń przedstawił
Katolickie
Stowarzyszenie
Młodzieży, które działa od
2001. Należy do niego głównie
młodzież ze szkół średnich, ale
i gimnazjaliści oraz studenci.
Jest to grupa ok. 30 osób stale
uczestniczących w akcjach i zebraniach. Organizacja prezentuje się podczas Dni Imielina.

Organizuje majówkę na Farskich
Ogrodach, która na stałe wpisała się w kalendarz imielińskich
imprez budząc duże zainteresowanie. Zebrane pieniądze przeznacza na wakacyjne wyjazdy
dzieci i młodzieży. Propaguje
poprzez konkursy życie wolne
od uzależnień. - Część KSM
to harcerze, co moim zdaniem
potwierdza regułę, że ludzie aktywni realizują się na wszelkich
gruntach, nasze organizacje się
dopełniają i uzupełniają – powiedział Ł. Nocoń.

„Ludzie dla ludzi”
Aleksandra Kubica wystąpiła
jako przedstawicielka międzynarodowej organizacji People
To People (Ludzie dla ludzi),
która działa w jej szkole w
Katowicach. Głównym hasłem
organizacji jest hasło „Pokój
przez zrozumienie”. Realizuje
międzynarodowe i lokalne projekty, akcje charytatywne i edukacyjne. Były to: Dzień ONZ-u,
Dzień Sprzeciwu Wobec Kary
Śmierci. Prowadzi wymianę
międzynarodową polegającą
na spotkaniach różnych kultur.
Planuje wymianę z młodzieżą z
Egiptu i RPA.

Czy powstanie rada?
Przedstawicieli
organizacji młodzieżowych za-

Łukasz Nocoń

Aleksandra Kubica

Dominik Pioskowik

prosiła na sesję Bernadeta
Ficek, przewodnicząca Rady
Miasta. - Kontakt miedzy nami jest potrzebny, żeby zobaczyć na jakich polach działa
młodzież – powiedziała na
sesji. Dużo wiemy o szkole
podstawowej i gimnazjum,
ale o starszych już niewiele.
Przewodnicząca zaproponowała zaproszenie ich na komisję rady, by przedyskutować formy współpracy.
Zaproponowała utworzenie młodzieżowej rady miasta, jako ciała doradczego.
- Cieszę się, że mamy młodych aktywnych ludzi, którzy
staną się naszymi następcami
– zauważyła. Zadeklarowała
również, że radni i urząd będą popierać działania młodych ludzi, jeśli zwrócą się
dobrymi projektami.

Czekamy na propozycje

propozycje – zadeklarowała w
ich imieniu przewodnicząca
Bernadeta Ficek.
Po wyjściu z sali Aleksandra
Kubica powiedziała nam, że
zaproponuje utworzenie forum,
na którym mogłyby się spotkać
różne działające w Imielinie
organizacje. Zauważyła, że nie
ma takiego miejsca, w którym
można by zgłosić swoje projekty Urzędowi Miasta.
Łukasz Nocoń zwrócił uwagę na zapisy w statucie młodzieżowej rady, które mogłyby
ograniczyć udział w niej osób
pełnoletnich. Dlatego zaproponował, by tego co powstanie nie nazywać „radą” ale
„ciałem doradczym”. Dominik
Pioskowik podzielił obawy
Łukasza i zwrócił uwagę, że
najważniejsze będą zapisy w
statucie. (zz)

Wycofane Studium
Na listopadowej sesji Rady
Miasta nie była głosowana
uchwała w sprawie Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta (II edycja).
Określa ono, w jaki sposób
rozwijać się będzie Imielin w
ciągu najbliższych lat. Na początku sesji wycofał uchwałę
z porządku obrad burmistrz

Jan Chwiędacz. - 15 listopada
weszła w życie ustawa, która
zobowiązuje nas opracowania
oceny oddziaływania na środowisko. Ustawa dostosowuje
polskie prawo do przepisów
unijnych. Niestety ustawa
nic nie mówi, co zrobić z dokumentami takimi jak nasze
Studium, które zostały opracowane zgodnie z poprzedni-

mi przepisami. Czekamy na
wykładnię prawną, co mamy
dalej robić, a ta do tej pory nie
jest znana.
Przygotowanie
Studium
trwało ponad rok. Pisaliśmy
o nim kilkakrotnie na łamach
„Kuriera”. Teraz prace nad dostosowaniem Studium do przepisów unijnych mogą się skończyć dopiero wiosną. (zz)

Burmistrz Jan Chwiędacz
powiedział, że zaproszono
przedstawicieli młodzieży, by
usłyszeć jakie ma one problemy. – Czytamy w internecie,
że one są. Może nie robimy
tego, czego oczekiwalibyście
(w Sokolni czy obiektach sportowych), dlatego czekamy na
podpowiedź, interpelacje, jak
można ich działalność usprawnić. Zadeklarował chęć wysłuchania pomysłów młodych
ludzi na temat zadań i imprez,
które można by wspólnie realizować. – Macie możliwość
wpływu na budżet, który nie
został jeszcze uchwalony - zachęcił w końcu do zgłaszania
propozycji, jednak odpowiedzi
nie było.
– Młodzież się przygotuje
i na komisji przedstawi swoje

Remonty drogowe
Ponad 2,4 mln zł wydano w
tym roku na drogi w Imielinie.
Pieniądze te pochodziły z budżetu gminy. Najwięcej kosztował remont ul. Satelickiej, który
współfinansowało miasto i powiat (po 750 tys. zł). 270 tys. zł
to koszt remontu 600 metrów
chodnika na ul. Wandy. Ponad
200 tys. zł 300 metrów chodnika
na ul. Bpa Adamskiego. Ponad

Ogłoszenie o czynszach
Urząd Miasta Imielin informuje właścicieli i zarządców lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
na terenie Imielina.
Z dniem 1 stycznia 2008 roku wszedł w życie przepis art.
4a znowelizowanej ustawy z 21
czerwca 2001 roku o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie
kodeksu cywilnego zgodnie z

którym gmina ma obowiązek
publikowania w wojewódzkim
dzienniku urzędowym co roku,
do końca pierwszego kwartału
roku następnego, zbiorczych
danych dot. czynszów najmu
lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego, położonych
na jej obszarze lub części.
Niepubliczny zasób mieszkaniowy stanowią lokale miesz-

kalne, które nie wchodzą w
skład mieszkaniowego zasobu
gminy, nie stanowią własności
innych jednostek samorządu
terytorialnego, samorządowych
osób prawnych tych jednostek,
Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury wymienione wyżej podmioty mają obowiązek
przekazywania gminom danych

dotyczących wysokości stawek
czynszu dwa razy do roku, w
terminie miesiąca liczonego od
końca każdego półrocza tj. do
31 lipca danego roku oraz do 31
stycznia roku następnego.
Zestawienia, o których mowa
wyżej należy przesłać pocztą na
adres Urzędu Miasta Imielin, ul.
Imielińska 81, 41-407 Imielin
albo składać w sekretariacie
Urzędu Miasta pokój nr 23. (um)

190 tys. kosztowało poszerzenie
i asfalt na ul. Maratońskiej. Asfalt
na ul. Niemcewicza położono za
115 tys. zł. Prawie 100 tys. wydano na projekt i chodnik przy ul.
Imielińskiej (w realizacji). Oprócz
tego prace wykonywano na ulicach: Turystycznej (bocznej),
Nowozachęty, Drzymały (bocznej), Miarki, Dunikowskiego (bocznej), Rubinowej, Kuczyńskiego,
Floriana, Kordeckiego.
- Zakres prac był w tym roku
mniejszy – wyjaśnił nam burmistrz
Jan Chwiędacz – ze względu na budowę kanalizacji. Nie warto robić
tam remontów, gdzie przewidziane
jest w najbliższym czasie położenie
kanalizacji. W przyszłym roku budowa kanalizacji będzie przeprowadzana na Golcówce, Jamnicach
oraz od Cisowca aż po ul. Hallera.
Miasto czekają wydatki na budowę
przedszkola, kolejnego etapu kanalizacji i halę przy gimnazjum. (zz)
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a listopadową sesję Rady
Miasta zaproszono przedstawicieli młodzieżowych organizacji. Na początek przedstawili gremia, które reprezentują.
Potem miała odbyć się dyskusja, ale młodzi ludzi oświadczyli, że nie byli na nią przygotowani, dlatego przeniesiono ją
na posiedzenie komisji rady.

Kurier
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z kulturą i nauką za pan brat

Rewolucja w uczeniu i darmowe laptopy

N

auczyciel z magnetycznym
piórem (jak z kredą) podchodzi do tablicy. Rysuje „od
ręki” trójkąt, kwadrat czy okrąg
– te w mgnieniu oka przybierają
regularne kształty. Napisany odręcznie wyraz „lekcja” po chwili zamienia się w drukowane litery. Nauczyciel rysuje odcinek
łączący dwa punkty na wykresie – linia natychmiast staje się
idealnie prosta. Zmienia dane –
wykres, który je pokazuje, również się zmienia. Figury geometryczne wypełniają się kolorem
za naciśnięciem „czarodziejskiej

różdżki”. Na marginesie tablicy
– jak w komputerze – znajduje
się paleta menu. Można z niej
wybierać kolory, kształty i znaki oraz przenosić je do rysunków. Z tablicy może korzystać
nauczyciel jak i uczeń. Da się ją
wykorzystać na każdym przedmiocie – wystarczy odpowiedni
program.
Nauczyciele i uczniowie są
zachwyceni. – Technologia
magnetyczna to coś, co mnie
zaskoczyło w tablicy interaktywnej. Jej możliwości są olbrzymie. To prawdziwa rewo-

lucja w uczeniu - mówi Piotr
Komandera z III klasy imielińskiego gimnazjum.
Tablica
interaktywna
wygląda jak duża tablica.
Współpracuje z komputerem
i projektorem. Pełni ona rolę wielkiego monitora, który
reaguje na dotyk specjalnego
pióra. Dzięki temu nauczyciel
może obsługiwać programy
uruchomione w komputerze.
Oprogramowanie ułatwia pracę
nauczycielowi oraz pozwala na
robienie notatek i zapisywanie
ich w pamięci komputera.

Kurier
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Elektroniczny dziennik



W

Gimnazjum w Imielinie
działa tzw. elektroniczny
dziennik lekcyjny. Nie zastępuje
on tradycyjnego dziennika, ale
jest narzędziem, które ułatwia
pracę nauczycielom. Pozwala w
prosty i niezawodny sposób rejestrować dane o uczniach oraz
przeprowadzać analizy wyni-

ków w nauce i frekwencji oraz
przesyłać je rodzicom.
Zawiera elementy znajdujące
się w tradycyjnym dzienniku.
W bazie danych przechowywane
są także informacje dotyczące
szkoły, klasy oraz uczniów danej
klasy. Dyrektor może przeglądać
i przeprowadzać ich analizę, ma

również wgląd do kartoteki każdego ucznia. Program ten przede
wszystkim pozwala na łatwe informowanie rodziców o ocenach,
nieobecnościach czy uwagach.
- Elektroniczny dziennik to
nie tylko nowinka technologiczna. To przede wszystkim
usprawnienie pracy, lepszy i
szybszy kontakt z rodzicami
dziecka. Gwarantuje on pewne
i całkowicie bezpieczne przekazywanie informacji – mówi
Tadeusz Brysz, szkolny koordynator programu.
Rodzice po zalogowaniu się,
mogą na bieżąco kontrolować
naukę swoich dzieci. Wszystkie
informacje przechowywane są
w sposób bezpieczny, a jednocześnie w danej chwili dostęp do
nich może mieć kilka osób równocześnie. Z dziennika można
korzystać praktycznie z każdego
miejsca. Wystarczy mieć dostęp
do komputera i internetu. (pn)

Tablica wspiera nauczyciela każdego przedmiotu bez
konieczności
przechodzenia
do pracowni komputerowej.
Zajęcia prowadzone są z użyciem tylko jednego komputera.
Umożliwiają sprawne prezentowanie przed klasą wykresów,
animacji, filmów i obrazów.
Prowadzący zajęcia bezpośrednio układa zadania, prowadzi
dyskusje, podaje nowe pomysły, tworzy projekty na ekranie. System daje również możliwości notowania komentarzy,
zapamiętywania ich w pamięci
komputera i prezentowania w
każdej chwili. Tablica umożliwia szybką i wygodną realizację powtórek i sprawdzianów oraz kontrolę wyników
w nauce. Uczniowie chętniej
i łatwiej przyswajają wiedzę.
Dzięki bezprzewodowej komunikacji system jest bezpieczny
dla młodzieży.
Obsługa tego typu urządzenia wymaga również wiedzy z
zakresu informatyki. Dlatego
szkoła przystąpiła do pierwszego etapu ogólnopolskiego
projektu rządowego „Komputer
dla ucznia”. - Jesteśmy jedną z
nielicznych szkół naszego województwa, które przystąpiły
do tego projektu. Przez takie
działania staramy się nadać

całkowicie nowe znaczenie
szkolnym zajęciom. Jest to
powolne odchodzenie od tradycyjnego sposobu nauczania.
Chcemy w większym stopniu
pobudzać uczniów do aktywności, zwiększać efektywność
pracy nauczycieli – powiedziała
Anna Kubica, dyrektor szkoły.
15 nauczycieli odbyło przeszkolenie z wykorzystania
komputera w pracy na lekcji.
Jego celem było przygotowanie
nauczycieli do wykorzystania
komputerów do prowadzenia
zajęć z pomocą internetu, a
szczególnie portali edukacyjnych. Kurs wspiera również aktywne metody nauczania, czyli
w większym stopniu angażujące uczniów. Nauczyciele otrzymali pakiety multimedialne zawierający elektroniczne materiały dydaktyczne: prezentacje,
filmy, testy. W ramach programu szkoła otrzyma darmowe
laptopy dla uczniów. To znacznie ułatwi pracę, zajęcia będą
ciekawsze i bardziej atrakcyjne
dla ucznia.
Wyposażenie szkoły w tablicę interaktywną, to kolejny
dowód na to, że pieniądze,
które miasto przekazuje szkole
wydatkowane są z myślą o uczniach i na miarę XXI wieku.
(pn. zz)

Zbiórka dla Krzysia
Gimnazjalne koło Caritas
włączyło się w akcję pomocy
Krzysiowi. Ten gimnazjalista z
Bojszów był najciężej poszkodowaną ofiarą wypadku polskiego autokaru w Serbii, który
miał miejsce w lipcu tego roku.
Stracił w nim prawą rękę.
Uczniowie by wspomóc Krzysia
przygotowali do sprzedaży ikony,
bombki i kartki świąteczne. W
szkole rozprowadzali ciastka oraz
zorganizowali loterię fantową.

Zorganizowali stoisko również
w Sokolni. Prowadzili je Michał
Rak i Marcin Hermyt wraz z
opiekunką Teresą Porwit. Prace
uczniów można kupić w szkole
do 19 grudnia, a także w niedzielę w kościele parafialnym.
Chcących wspomóc zakup protezy ręki dla Krzysia mogą wpłacać darowizny na konto: Caritas
Archidiecezji Katowickiej: 90
1560 1111 0000 9070 0011 6398
Hasło: Razem dla Krzysia. (zz)

Rozświetlone miasto
14 grudnia (niedziela) godz. 17.00
XII Przegląd Młodych Talentów
To już dwunasta tego typu impreza zainicjowana przed laty przez
Stowarzyszenie Kulturalne „Sokół” (wtedy nie działał jeszcze
Dom Kultury). Początkowo koncerty odbywały się w szkołach i w Domu Przyjęć Okolicznościowych Knopka, a od 2000
roku organizowane są pod koniec każdego roku w „Sokolni”.
Pierwsze przeglądy miały charakter „interdyscyplinarny”, tzn.
obejmowały muzykę klasyczną i rozrywkową, folklor, plastykę,
recytacje. Bywały też podzielone na 2 części. Od kilku lat w
„Sokolni” słuchamy wyłącznie muzyki poważnej i ewentualnie
kolęd, ponieważ pozostałe dziedziny mają swoje własne festiwale, turnieje itp. Przegląd jak zwykle nie ma charakteru konkursowego, jako że biorą w nim udział młodzi wykonawcy w
różnym wieku, reprezentujący różny poziom zaawansowania
artystycznego. Służy raczej wymianie doświadczeń, integracji i
promocji imielińskiego środowiska muzycznego.
Tegoroczna świąteczna dekoracja miasta jest bogatsza niż w poprzednich latach. Pojawiły
się nowe światła na drzewach – szczególnie w otoczeniu Kapliczki i przy Urzędzie Miasta
oraz nad drogami. Dotychczasowe oświetlenie zostało poddane konserwacji, częściowo
wymienione i uzupełnione o nowe elementy. Stąd koszt tegorocznych dekoracji był wyższy niż w do tej pory i wyniósł 40 tys. zł.

W świetlicy jak w domu
G

4 i 11 stycznia 2009 r. (niedziela) godz. 18.00
– tradycyjne „Jasełka Polskie” w wykonaniu
Teatru Komanderów

Plotkarstwo ośmieszone

wania dekoracji świątecznych.
Świetlica chętnie włącza się do
wszelkich szkolnych imprez i
uroczystości, tym samym zajmuje w szkole ważne miejsce.
Jest czynna w godzinach
7.00 - 16.00. Szkolna kuchnia
serwuje obiady „jak u mamy”
– więc chętnych do ich jedzenia
nie brakuje. (hg)

szkolaków, uczniów szkół
oraz wszystkich chętnych.
Warunkiem przystąpienia do
konkursu jest złożenie do 18
grudnia (czwartek) w bibliotece własnoręcznie wykonanej
pracy przestrzennej.
Postacie mogą być wykonane
dowolną techniką i przy użyciu

różnorakich materiałów (juta,
słoma, sznurek, kora, masa solna, sreberka itp.). Każda praca
powinna być opatrzona godłem z
imieniem, nazwiskiem, wiekiem
i adresem autora. Minimalna wysokość 20 cm. Rozstrzygnięcie
konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 22 grudnia. (bp)

W Sokolni odbyła się premiera nowej sztuki teatru Komanderów
pt. „Plotka”. Mimo fatalnej zimowej pogody widzowie nie zawiedli i mocnymi brawami nagrodzili aktorski trud wykonawców.
Przedstawienie jest dość krótkie ale pełne humoru, akcja toczy
się na targu wśród straganów, gdzie przekupki i kupujący rozsiewają plotki, które stają się przyczyną wielu kłopotów i nieporozumień, wszystko to jednak w tonie żartobliwym, ale wytykającym
i ośmieszającym plotkarstwo.
Komizm „Plotki” polega na przejaskrawieniu tej właściwości natury
ludzkiej, którą jest właśnie plotkarstwo i na karykaturalnym wyolbrzymieniu komplikacji życiowych będących konsekwencją tej wady.
W sztuce wystepują: Bartłomiej - Marian Synowiec, jego żona Natalia Lendźwa, Gospodarz Szymon - Andrzej Górecki, Janek - Henryk
Dolina, Przekupka Ciekawska - Stanisława Szczepanik, Przekupka
Kręcicka - Klaudia Piekorz, Komendant policji - Piotr Stencel, Policjant Adam Kolonko, Gospodarz Tomek – Konrad Stencel, Gospodarz Jakub
– Krystian Małochleb. Autorką inscenizacji i scenografii oraz reżyserem
jest kierująca teatrem Stanisława Szczepanik. (bos)
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udział w konkursach, obejrzeć
film, posłuchać bajki albo po
prostu posiedzieć i odpocząć.
W jasnym, czystym i miłym
dla oka pomieszczeniu bawi i
uczy o wiele milej. Świetlica
dba o wystrój zgodny z porą
roku i z uroczystościami. Czas
świąteczny jest więc inspiracją do wspólnego przygoto-

Konkurs świąteczny „Ej, tam, Herody”
Biblioteka Miejska zaprasza do wzięcia udziału w bożonarodzeniowym konkursie
świątecznym Ej, tam Herody.
Tematem konkursu jest grupa
kolędnicza lub wybrana postać
kolędnika. Konkurs ma charakter indywidualny i grupowy. Skierowany jest do przed-

W przedświąteczną niedzielę „Sokolnia” i Teatr Komanderów
zapraszają na powtórzenie jednoaktowej humoreski Isabelli
Augusty Gregory pt. „Plotka”, której premiera odbyła się w
Domu Kultury 23 listopada br.

Kurier

dy do świetlicy Szkoły
Podstawowej w Imielinie
trafiły nowe meble, dywan i firanki, postanowiono ją odnowić. Udało się to dzięki mężom
pracujących w świetlicy Małgorzaty Syrek i Beaty Balickiej
oraz Markowi Piłce, nauczycielowi wychowania fizycznego.
- Dla spokoju domowego i
uśmiechu zadowolenia mojej żony warto poświęcić jedną sobotę
– powiedział Krzysztof Balicki. Chcemy, żeby godziny tu spędzane upływały dzieciom w przyjaznej i miłej atmosferze – mówią
wychowawczynie. Dlatego namówiły mężów do pracy.
Dzięki wspólnym staraniom
świetlica stała się miejscem,
w którym chce się być. Tutaj
można odrobić lekcje, pobawić
się, poznać podstawy obsługi
komputera, pomóc w przygotowaniu dekoracji, ozdób, brać

21 grudnia (niedziela) godz. 18.00
I. A. Gregory „Plotka”- spektakl w wykonaniu
Teatru Komanderów



z kart historii Imielina

„Grom”- patriota czy bandyta? część III

Z Imielina i okolicy
C

złonkowie oddziału Groma składali przysięgę
kładąc dwa palce na pistolecie Henryka Gawrona i powtarzając następujące słowa: „My bracia Polacy
przysięgamy w imię Boga, na honor ojczyzny służyć
wzajemnie dla bratniej WiN. Samowolne wystąpienie
z organizacji WiN będzie karane śmiercią. Będę stał
nieugięcie na straży Polski Chrześcijańskiej.”
Grupy organizacji Groma powstały w Brzezince,
Bojszowach, Ćwiklicach, Jankowicach, Lędzinach,
Świerczyńcu, Imielinie i Jeleniu. Grom informował
swoich ludzi, że dowódca WiN znajduje się w Jeleniej
Górze i jest generałem Wojska Polskiego.

Zastępca Groma
Nie wiadomo ilu członków liczył odział Groma w
Imielinie. Jej dowódcą był Wilhelm Sadlocha. Nosił
pseudonim Borys. Był synem Dominika i Magdaleny.
Urodził się 10 września 1920 roku. W 1939 roku pracował w Sosnowcu jako kierowca w hotelu Viktoria
u Jerzego Zarzyckiego. Po wkroczeniu Niemców wywieziony został do Rzeszy, gdzie przez rok pracował
na roli. Po powrocie do Imielina, był zatrudniony dorywczo jako kierowca w prywatnej firmie. Po wyzwoleniu 4 kwietnia 1945 roku został wcielony do Wojska
Polskiego. Z powodu wypadku samochodowego leżał w szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim. W końcu
grudnia 1945 r. dostał urlop zdrowotny, z którego nie
powrócił już do jednostki.
Do oddziału Groma wstąpił 27 lipca 1946 roku
za namową Herberta Gniełki z Kosztów. Grom mianował go swoim zastępcą, mówiąc mu, że ma 120
ludzi uzbrojonych i 60 samochodów we Frydku,
Jaśkowicach oraz w Żywcu.

Kryjówka w kamieniołomie
Sadlocha miał kryjówkę w kamieniołomie przy
obecnej ulicy Ścigiennego. Była tu studnia po daw-

Nadzieja młodych
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’esperance to po francusku nadzieja. Trzej studenci z powiatu bieruńsko-lędzińskiego, a wśród nich
Jan Pioskowik z Imielina postanowiło wydawać gazetę
pod takim tytułem. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie kilka okoliczności. Po pierwsze młodzi
ludzi mieli pomysł, jak ją zrobić, by wzbudzić zainteresowanie. Po drugie otrzymali na realizację swego pomysłu dofinansowanie z Sejmiku Wojewódzkiego. Po
trzecie ich inicjatywa spotkała się z żywym oddźwiękiem mediów.
Pisała o nich Gazeta Wyborcza. Artykuł ten można
znaleźć w internecie pod adresem http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35019,6018313,Poezja_dla_zabieganych_mieszkancow_powiatu.html Relację mogli zobaczyć widzowie TV Silesia - również do obejrzenia w
internecie - adres: http://www.tvs.pl/informacje/6772/),
a także usłyszeć słuchacze Polskiego Radia Katowice.
Swój projekt przygotowali w Stowarzyszeniu Młodzi
Aktywni.
Miesięcznik pod tytułem L’esperance można przeczytać na słupach ogłoszeniowych, w witrynach
sklepów, na przystankach autobusów. W tak niekonwencjonalny sposób młodzi ludzi chcą dotrzeć do

nym szybie, przy
pomocy której wydobywano galman.
Miała 40 metrów
głębokości, system
drabin i podestów
pozwalających zejść
do 30 metrów. Na tej
głębokości znajdowała się wykuta w
skale komora, gdzie
znajdowały się kiedyś pompy. Od pomWilhelm Sadlocha z Imielina
py do lustra wody
było ok. 4 metrów. Komora miała 4 metry głębokości
i wysokość 1,8 metra. Prawdopodobnie wydała ich jakaś dziewczyna z Dziećkowic.
W chwili gdy UB odkryło studnię, w kryjówce
było czterech członków oddziału. Znaleziono tam 2
karabiny, 2 pistolety, 2 flowery, fuzję oraz amunicję.
Aresztowani zostali 20 sierpnia 1946 roku przez 2
funkcjonariuszy UB: Antoniego Barana i Ignacego
Zwilińskiego. Nakaz aresztowania wydał prokurator
wojskowy porucznik Sykstus Guzy.

Kara śmierci
Wyrokiem sądu w Katowicach (sesja wyjazdowa
w Pszczynie) z 23 września 1946, Sadlocha skazany został na karę śmierci. Przewodniczącym składu
sędziowskiego był Julian Giemborek, drugim sędzią
Władysław Nitka, ławnikiem Michał Katyński, oskarżał Tadeusz Jaszowski, obrońcą był Emil Tadanier. 6
października 1946 roku prezydent Bolesław Bierut
nie skorzystał z prawa łaski. Sadlochę rozstrzelano 10
października 1946 r. Protokół wykonania wyroku został podpisany przez dowódcę plutonu egzekucyjnego,
lekarza więziennego naczelnika więzienia i księdza

Karola Matheja, proboszcza kościoła pod wezwaniem
Piotra i Pawła. Miejsce jego pochówku jest nieznane.

Grupa Brzezinka
Liczyła 8 osób. Dowódcą był Emanuel Bożek (pseudonimy: Orzeł, Piorun). Był współzałożycielem organizacji i komendantem hufca ZHP w Brzezince. W
maju 1946 roku na terenie Brzezinki zorganizował
tajną grupę Orzeł, którą później podporządkował organizacji Groma jako grupę Brzezinka. Aresztowany
w lipcu 1946 roku, skazany na karę śmierci i rozstrzelany.
Teofil Kruk (Czarny) w ostatnich dniach lipca
1946 roku przypadkowo zastrzelony w Lędzinach
przez jednego z członków organizacji. Zygfryd Rojek
(Błysk) należał do organizacji zaledwie 3 tygodnie.
Przed aresztowaniem zbiegł na Ziemie Odzyskane
i we Wrocławiu podjął pracę w PKP. Mieszkał we
Wrocławiu, gdzie ujawnił się w kwietniu 1947r.
Augustyn Śliwa (Jastrząb), urodzony w Brzezince,
mieszkał w Tychach. W latach 1943 – 1944 służył w
wojsku niemieckim. Od początku czerwca do końca
lipca 1946 r. członek oddziału Groma. Skazany na 10
lat więzienia. Franciszek Rojek (Śnieg) w latach 1944
– 45 służył w wojsku niemieckim. Od czerwca do drugiej połowy lipca członek oddziału Groma, w którym
był łącznikiem. Skazany na 7 lat więzienia.
Józef Kruk (Piano) w oddziale od maja do końca
lipca 1946 r. Pełnił funkcję łącznika. Skazany na karę śmierci i rozstrzelany. Paweł Musioł (Błyskawica,
Piorun, Wicher) z Gromem współpracował już od
maja do końca lipca 1946 r. Skazany na 5 lat więzienia. Pelagia Kudrys (Zorza), harcerka. W organizacji od połowy czerwca 1946 r. Była sekretarką
Groma, przepisywała ulotki na maszynie do pisania.
Aresztowana na początku sierpnia 1946 r. Skazana
na 5 lat więzienia.
Bernard Kopiec

Taneczny turniej
czytelników. Czy im się uda? Jeszcze przed świętami
ukaże się jego kolejne wydanie L’esperance. Opinie
oraz utwory do tego niezwykłego miesięcznika można wysyłać pod internetowym adresem: lesperance@
wp.pl (zz)
Jan Pioskowik podczas nagrywania relacji w TV Silesia

105 par zgromadził V Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego Dzieci i Młodzieży, który 29 listopada
odbył się w Sokolni. Uczestnicy występowali w 4 kategoriach wiekowych od 10 do ponad 15 lat. Wykonywali
różne tańce należące do grupy tańców latynoamerykańskich czyli takich jak samba, rumba, cha-cha, jive,
paso-doble oraz standardowych – przykładowo: walc
angielski i wiedeński, tango, foxtrot, quickstep. – Taniec
sportowy jest bardzo trudny – powiedziała nam Marzena
Lozinszek, która przygotowała turniej – i wymaga nie
lada umiejętności. Specyfiką imielińskigo turnieju - jej
zdaniem - jest to, że odbywa się w bardzo miłej, kameralnej i przedświątecznej atmosferze. Chętni mogą
skorzystać z kursów tańca, które w każdy poniedziałek
odbywają się w Domu Kultury Sokolnia. (zz)

Kącik poetycki
Kto napisał ten wiersz ?
Pijany czarnym winem
Twój walet w snach się błąka
Z rozpaczą szuka serca
W żołędziach, winie, dzwonkach.
Na odpowiedzi czekamy do 31.12.2008 r.

nasze pasje

Grają lepiej niż w poprzednim sezonie
P

W podokręgowej lidze juniorów (obejmuje chłopców
z rocznika 1992 i młodszych)
występuje kolejna imielińska drużyna, którą do stycz-

nia 2007 r. prowadzi Marcin
Polarz, obecny zawodnik IIIligowego Rozwoju Katowice,
a wcześniej GKS-u Katowice i
Polonii Bytom.
Zespół zajmuje 7 miejsce,
ale od lidera dzieli go tylko 7
punktów. – Stać nas na dużo
lepsze miejsce – mówi trener
i dodaje: - 10 bramek stracili
chłopcy w ostatnich 15 minutach gry, co świadczy, że muszą popracować nad kondycją i
wytrzymałością.
Podobnie jak w seniorach
zdecydowaną większość stanowią chłopcy z Imielina.

Niezwykła szopka
Dokończenie ze str. 1

Ważnym elementem była też
trwałość pracy. Wysoko punktowane były szopki, w których
postaci ulepiono własnoręcznie.
Nagrody przyznano autorom
prac w następujących grupach

wiekowych poczynając od pracy, która zaskoczyła rodzajem
użytego do jej wykonania materiału (makaronu): kryterium
oceny – oryginalność Anna i
Angelika Tymcio; wyróżnienie: Marta Kopeć.

Najlepszym strzelcem tej jesieni w drużynie byli Łukasz
Nowrocki, który zdobył 8 bramek i Adrian Uciecha (7 goli).

Trampkarze
Prezes Wesołowski charakterystykę klubowych drużyn
uzupełnia o trampkarzy z rocznika 1996, którzy zgłoszeni
zostali do rozgrywek Śląskiego
Związku Piłki Nożnej. Trenują
z nimi również trampkarze z
roczników 1997 i 1998. A najmłodsi to żacy, czyli chłopcy
z roczników od 1999 do 2001.
Trenerem trampkarzy i żaków

13 - 15 lat: I miejsce Patrycja
i Hanna Pisarska
10 -12 lat: I miejsca Karolina i
Ola Spyra, II miejsce Weronika
Ścierska, III miejsce Karolina
Wioska.
7 - 9 lat: I miejsce Zuzanna

jest Damian Parusel, były zawodnik Nadwiślana Góra, absolwent AWF, który wcześniej
prowadził grupy młodzieżowe
w Tychach.
Zdaniem J. Wesołowskiego
problemem I zespołu jest brak
doświadczonych zawodników,
szczególnie nie ma w drugiej
linii kogoś, kto mógłby pokierować pozostałymi.
Klubu nie stać na zimowy
obóz, dlatego zarówno trampkarze, juniorzy jak i seniorzy będą
odbywać treningi w sali w gimnazjum, a także, jak pogoda pozwoli, przy świetle na boisku.

Prezes jest zadowolony z bardzo dobrych relacji z władzami
miasta i składa za naszym pośrednictwem podziękowania za
współpracę i dotacje na rzecz
młodzieży, a także podziękowania za wsparcie od sponsorów.
Bez zastrzeżeń układa się również współpraca ze szkołami w
zakresie szkolenia trampkarzy.
Zmartwieniem jest warunkowa licencja, która klub otrzymał na sezon 2008/2009. Od
przyszłego trzeba koniecznie
zamontować krzesełka ni stadionie i oddzielić kibiców drużyn gospodarzy i gości. (zz)

Malinowska i Adam Michałowy,
II miejsce Karolina Honc, III
miejscaWeronikaMazurkiewicz,
Julia i Marcel Ścierski. wyróżnienia: Krysia i Dominik Spyra,
Liliana i Anna Marszałek,
Małgorzata
Zbytniewska,
Karolina i Kacper Kaczor.
5 - 6 lat: I miejsca Karolina
Niemczyk, Mikołaj Cyroń, II
miejsce: Andżelika Siupka,
wyróżnienia: Marta Marszałek,
Wiktoria Czymrys, Maria
Stelmach, Kamil Janus.
Komisja oceniła 6 prac zgłoszonych do II konkursu. Były
to malowane ręcznie bombki
oraz jedna ozdoba choinkowa wykonana z barwionego
na złoto makaronu. Najwyżej
ocenione zostały prace autorów: Faustyna Noras, Angelika
Tymcio i Teresa Noras, którym

przyznano I miejsca. II miejsce otrzymały: Anna Tymcio,
Patrycja Pisarska, III miejsce:
Hanna Pisarska.
Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody w postaci książek, albumów a także materiałów plastycznych - sztaluga na
biurko, pędzle i blejtramy, farby pastelowe, akrylowe, różnego rodzaju pędzle, teczki, bloki
do pasteli i akwareli.
Komisję oceniającą stanowili: Ks. Eugeniusz Mura - proboszcz Parafii MB Szkaplerznej
w Imielinie, Mirosława Strojny
- kierownik Referatu EZKS
Urzędu Miasta Imielin, Urszula
Figiel-Szczepka – plastyk oraz
Anna Radwańska – plastyk.
Nagrodzone prace można oglądać w holu Sokolni. (zz)
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Juniorzy

Seniorzy KS „Pogoń” stoją od lewej: Damian Pastuszka (kapitan), Sebastian Ptaszek, Grzegorz Góra, Damian Surlej, Mariusz Wierzba,
Lechosław Synowiec, Tomasz Gajda, Wojciech Pacwa, Marek Hermyt, Piotr Małek, Janusz Skwara (kierownik), Jacek Stęchły (trener),
Klęczą od lewej: Jerzy Wesołowski (prezes), Bogdan Żorawik, Michał Hermyt, Mateusz Stelmach, Łukasz Keler, Andrzej Hermyt, Łukasz
Piasecki, Mateusz Keler, Adrian Uciecha. (fot. Andrzej Mańka)

Kurier

iłkarze imielińskiej Pogoni
zajmują po jesiennej rundzie
rozgrywek 14 miejsce w klasie
okręgowej z dorobkiem 17 punktów. Prezes Jerzy Wesołowski jest
jednak zadowolony z tego wyniku. – W całym zeszłym roku zdobyliśmy tylko 16 punktów, więc
już na półmetku jesteśmy lepsi od
minionego sezonu.
Jacek Stęchły, od kwietnia
trener seniorów zwraca uwagę,
że to bardzo młody zespół, w
którym średnia wieku wynosi
22 lata. Obaj z prezesem podkreślają, że prawie wyłącznie
pochodzą z Imielina, co jest
ewenementem nie tylko w klasie okręgowej.
Po wiosennych porażkach
odeszło z Pogoni 10 zawodników i trener musiał budować
zespół niemal od podstaw.
Pierwszy mecz jesieni z Niwką
wygrali 4 : 0, ale potem było
różnie (łącznie ze sromotną porażką 0 : 9 z Czarnymi). Trener
podkreśla, że młodej drużynie
brak doświadczenia, a musi
zmagać się z silnymi przeciwnikami - z drużynami w których
występują byli I i II-ligowcy
.



Dzieci ochrzczone w imielińskim
kościele 8 listopada

Szkaciorze w II lidze!

Witamy we wspólnocie

Krystyna Barbara Ryszka córka Krzysztofa i Aliny, rodzice chrzestni: Adam
Mączewski i Barbara Mączewska.

Na zdjęciu klubowym stoją od lewej: Ludwik Saternus, Zbigniew Rak, Zbigniew Goleniak, Rudolf Byczek, Kazimierz Knopek wiceprezes) , Ryszard Rogowski, Józef Duży,
Marian Waniek (wiceprezes do spraw marketingu), siedzą od lewej: Janusz Stęchły
(sekretarz klubu), Rudolf Jacek (skarbnik), Jerzy Saternus (członek zarządu), Marian Ganc (prezes). Do klubu należą jeszcze nieobecni na zdjęciu: Henryk Hozakowski, Jarosław Szydłowski i Krzysztof Saternus.

Zawodnicy klubu skatowego Sokół
Imielin awansowali do drugiej ligi PZ
Skat. Po kilkuletniej grze w lidze okręgowej w zeszłym roku awansowali do III
ligi, a w bieżącym do jeszcze wyższej.
Gospodarzem ostatniej kolejki III ligi
PZ Skat był klub Sokół Imielin. Turniej
został rozegrany w Imielinie w Domu
Kultury Sokolnia. W lidze startowa-

ło 20 drużyn. Po zaciętej rywalizacji
awans do II ligi wywalczyły dwa zespoły: Amicus Katowice i Sokół Imielin.
Jest to największe jak do tej pory
osiągniecie imielińskich szkaciorzy.
Przed miesiącem pisaliśmy o VI miejscu
zdobytym przez nich w drużynowym
pucharze Polski, który został rozegrany
w Jastrzębiu 5 i 6 października. (js)

Wicemistrzowie powiatu
Michalina Karina Żmudka córka Krzysztofa i Haliny, rodzice chrzestni: Dominik Szymura i Ewelina Orenkiewicz.

Kurier
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Małgorzata Marta Pacwa córka Roberta i Bernadety, rodzice chrzestni: Tomasz Kula i Joanna Pacwa.



„Andrzejki” u emerytów
Tradycyjnie już imielińscy emeryci
i renciści spotkali się w „Sokolni” na
zabawie andrzejkowej. Świętowano
również urodziny listopadowych solenizantów. Imprezę uświetnił muzycznie Henryk Nagi. Była również okazja,
by zabawic się i zatańczyć.
Solenizanci, którym złożono życzenia, poczęstowali wszystkich lampką

wina i pysznym ciastem. W listopadzie
świętowali swoje urodziny: Jan Jurecki,
Anna Buczek, Zofia Kurczyk, Cecylia
Mika, Róża Noras, Elżbieta Tworek,
Rufin Wieczorek, Cecylia Spilkowska,
Jan Urbanek, Otylia Górecka, Rozalia
Wróbel i Gertruda Saik. (bos)

Drugie miejsce w halowym turnieju samorządowców zajęła reprezentacja
Imielina, który odbył się 29 listopada w w Bojszowach. Oprócz reprezentacji gmin
i powiatu wzięli w nim również udział samorządowcy z Tychów.
Imieliński zespół zwyciężył w swojej grupie eliminacyjnej i w finałowym
meczu uległ Lędzinom zaledwie jedną bramką i to straconą w końcówce meczu. Najlepszym bramkarzem uznano jednogłośnie Mariana Olesia z Imielina.
Imielińska drużyna wyróżniała się również tym, że burmistrz Jan Chwiędacz
jako jedyny z szefów gmin odważył się założyć strój piłkarski i spróbował
swych sił w sportowej potyczce. (rh)

