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Imielińscy uczestnicy 20-kilometrowego crossu z Bernadetą Ficek i Janem Chwiędaczem. Widzowie wypełnili nowe trybuny.

Siatkówka - nasza pasja
Zwycięzcy czyli Marek Pawlik i Krystian Juszczyk grają w
siatkówkę od wielu lat, ale zgrywali się zaledwie od 3 tygodni.
– To jest nasza pasja, której poświęcamy każdą wolną chwilę
– powiedzieli uradowani. Ona
daje nam dużo radości i poczucie
wolności. Ma bardzo pozytywny
wpływ na zdrowie. A skąd wziął
się sukces? - Trening czyni mistrza – odpowiedzieli. - Niewysoki wzrostem, ale niesamowicie
waleczny wielokrotny zwycięzca amatorskich turniejów to M.
Pawlik, a K. Juszczyk w opinii
wielu obserwatorów był najlepszym siatkarzem zawodów – tak
scharakteryzował załogę „Ruskiego Czołgu” Krzysztof Hochuł, współorganizator turnieju.

Szczególną
popularnością
cieszyły się biegi dziecięce od
100 metrów (najmłodsi przedszkolacy) do 2 kilometrów, a dla
najbardziej zaprawionych w tej
dyscyplinie - 20 kilometrowego
crossu, który w ponad 30-stopniowym upale ukończył 75-latek. Poza tym zawody wędkarskie, skatowe, turniej strzelecki
czy rozgrywki szachowe.
W pierwszym dniu dzieci
startują do biegów z połowy lub
z części bieżni wokół boiska.
Meta jest na wprost trybun. Rodzice towarzyszą swoim wychowankom od startu. Jedni udzielają „cennych wskazówek”, inni
trzymają za ręce, zagubionych
na starcie zachęcają do biegu
„mimo wszystko”. Po sygnale
startera rodzice na skróty w po-

Od przedszkolaków
do dziadków

przek boiska dobiegają do mety
- jeśli zdążą pierwsi - by rozłożyć
ramiona, w które wpadają ich
pociechy – uradowane, uśmiechnięte, gdy są w czołówce, a zapłakane, gdy przeżywają gorycz
porażki.
6-letni Łukasz Seweryn zajął
3 miejsce, ale pochwalił się, że
biegł jako czwarty i tuż przed
metą udało mu się wyprzedzić
rywalkę. Na zawody przyjechał
z rodzicami – Andrzejem i Anną. 34-letni tata Łukasza po południu stanie na starcie w crossie. Jest miłośnikiem maratonów. Biegał już w Poznaniu, czy
Krakowie, ale i w mniejszych
zawodach. W tych największych
zajmuje około 40 miejsca na 3 4 tys. uczestników w najliczniej
obsadzanej kategorii 30-latków.
Aby osiągnąć takie wyniki, trenuje 5 - 6 razy w tygodniu po
pracy w kopalni Wesoła. Motywacja, jak mówi, jest jedna: dla
dobrego zdrowia.
Supermistrzem jest natomiast
8-letni Szymon Morcinek, który
po raz trzeci z rzędu wygrał bieg
w swojej kategorii wiekowej.
Po kim odziedziczył ten talent
– ani mama Aleksandra, ani tata
Robert nie przypominają sobie,
by uprawiali sport, choć tata
przyznaje się, że chodził w podstawówce do klasy sportowej.

– Syn jest po prostu ruchliwy i
lubi biegać, jak Ronaldo – mówią. Ponieważ nie ma w Imielinie sekcji lekkoatletycznej, więc
chcą Szymona zapisać na zajęcia
piłki nożnej. Oprócz nagrody z
miasta syn dostał też za zwycięstwo komiks od mamy.
Zawody i zabawy
Zawody wędkarskie w kategorii kobiet zdecydowanie wygrała
Katarzyna Biolik. Łowieniem
ryb – najchętniej na Michaliku
- zajmuje się już 7 lat, a zainteresowanie nimi zawdzięcza tacie i
wujkowi. Największą rybą, jaką
może się pochwalić był liczący
76 cm amur. Zaś najłatwiej łowi
się płotki, bo „biorą na wszystko”. Wędkarstwo daje jej odprężenie, dlatego chętnie poświęca
mu każdą wolną chwilę.
Również dzięki tacie strzelectwem zainteresował się Michał
Synowiec, zwycięzca zawodów
w kategorii dzieci i młodzieży
do 13 lat. Michał wystrzelał
42 punkty na 50 możliwych.
Również w ubiegłym roku brał
udział w zawodach, ale wtedy
bez sukcesu. Tegoroczny rezultat to jego najlepszy wynik.
Najlepsi w zawodach strzeleckich, siatkówki plażowej i
wędkarskich odebrali nagrody
Dokończenie na str. 3

Szczegóły
na str. 5

Złoty jubielusz
kapłana

str. 6

Trenuje
gimnastykę

str. 7
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Zorganizowane po raz 14. Dni
Miasta zgromadziły nie tylko
setki widzów na nowych trybunach Pogoni, ale i uczestników
imprez sportowych i rekreacyjnych. Przed biegiem głównym
ks. Tomasz Kasperowicz z imielińskiej parafii poświęcił trybuny na 540 miejsc (krzesełka w
kolorze niebieskim i żółtym tworzą napis „IMIELIN”) oddane w
tym roku do użytkowania.

Zawody
modelarskie

str. 8

Kurier

„Ruski Czołg” rozjechał
„Stolik nr 11”. Co znaczy, że Marek Pawlik i Krystian Juszczyk
wygrali w setach z Krzysztofem
Kołodziejczykiem i Olgą Wieczorek do 18. i do 11. „I Tak Nie
Zapamiętasz”, „Piwo, Wino i Co
Ino” oraz „Ciacha”, „Po Taśmie”
„Koko Koko” i „Fiku Miku” - takie oryginalne nazwy stworzyli
uczestnicy turnieju w siatkówkę
plażową o puchar Przewodniczącej Rady Miasta Imielin z okazji
Dni Imielina.



Nasze sprawy

Projekty planów miejscowych
Rejon ul. Szaniawskiego
Burmistrz Imielina zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Imielin
w rejonie ulicy Szaniawskiego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z planem
można się zapoznać do 23 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu
Miasta, ul. Imielińska 81 w
pok. nr 31 w godzinach pracy
urzędu oraz na stronie internetowej: http://www.imielin.pl/
pl/40612/0/Ogloszenia_urzedowe.html. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie
planu miejscowego rozwiązaniami odbyła się 9 lipca 2012 r.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać
na piśmie do Burmistrza Miasta Imielin, ul. Imielińska 81,

41 - 407 Imielin z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie
do 7 sierpnia 2012 r.
Rejon ul. Bpa Adamskiego,
Rubinowej i Podmiejskiej
Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowi-

O

281,9 tys. zł Ministerstwo
Finansów obniżyło planowany na ten rok udział miasta w
podatku dochodowym. Natomiast
510 tys. zł nie trzeba będzie wydać
na spłatę pożyczki zaciągniętej na
budowę kanalizacji, która została umorzona przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.

9 czerwca na ul. Adamskiego zatrzymano 46-letniego nietrzeźwego kierującego rowerem – wynik badania 2,50 promila.
Tego samego dnia kolejnego nietrzeźwego rowerzystę zatrzymano na ul. Imielińskiej. 41-latek miał 2,08 promila.
16 czerwca na ul. Nowozachęty zatrzymano mieszkańca Tychów, który kierował samochodem będąc w stanie nietrzeźwości
- wynik badania 1,09 promila.
24 czerwca na ul. Nowozachęty zatrzymano 33-letniego mieszkańca Mysłowic, który kierował oplem będąc w stanie nietrzeźwości - wynik badania 0,81 mg/l.
28 czerwca przy ul. Hallera policjanci zatrzymali 20-letniego
mieszkańca Imielina, który posiadał 8,61 grama marihuany. Grozi mu za to do 3 lat więzienia. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje prokurator i sąd.
6 lipca na ul. Hallera zatrzymano 24 i 25-latków z Imielina,
którzy kierowali rowerami znajdując się w stanie nietrzeźwości
- wynik badania 1,60 promila i 1,75 promila.
8 lipca w sklepie na ul. Imielińskiej skradziono portfel wraz z
dokumentami i pieniędzmi.
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DYŻURY RADNYCH
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lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać
na piśmie do Burmistrza Miasta Imielin, ul. Imielińska 81,
41 - 407 Imielin z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2012
r. (um)

Zmiany w budżecie

KRONIKA POLICYJNA



sko trwa do 6 sierpnia 2012 r.
w siedzibie Urzędu Miasta, ul.
Imielińska 81 w pok. nr 31 w
godzinach pracy urzędu oraz
na stronie internetowej: http://
www.imielin.pl/pl/40612/0/
Ogloszenia_urzedowe.html.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 6 sierpnia 2012 r. o
godzinie 15.00 w pok. nr 31.
Każdy, kto kwestionuje usta-

6 sierpnia (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta w godz.
1600 – 1700 dyżurują radni: Jan Jurecki – okręg nr 10, Krzysztof Hajduczek - okręg nr 14, Tadeusz Hericht – okręg nr 15.
Okręgi te obejmują ulice: Apteczną, Bluszczową, Brzozy, Dąbrowskiej, Floriana, Brata Alberta od nr. 1 do nr. 45 i od nr. 2
do nr. 32c, Złocistą, Baranowicza, Drzymały, Kolejową, Dobrą,
Francuską, Krótką, Miarki, Miłą, Wiosenną i Żeńców.
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. 32/225 50 70, adres elektroniczny:
kurierimielinski@wp.pl Druk Infomax Katowice. Nakład 1500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i opracowania
nadesłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
ogłoszeń.

Radni na czerwcowej sesji
Rady Miasta ponadto postanowili przeznaczyć 447 tys.
na pokanalizacyjne remonty
odcinków dróg gminnych - ul.
Banachiewicza i ul. Kordeckiego. – Ze względu na specyficzny rodzaj nawierzchni
tych dróg, nie nadają się one
do odtworzenia w stanie przed

robotami
kanalizacyjnymi
czyli remontu cząstkowego
jak inne. Trzeba całą ich nawierzchnię zrobić od nowa
– uzasadnił burmistrz Jan
Chwiędacz, taki sposób przeprowadzenia remontu.
Uchwałę w sprawie zmian w
budżecie poparło 9 radnych, a
6 było przeciw. (zz)

Burmistrz Miasta Imielin
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
następujących nieruchomości położonych w Imielinie
w rejonie ul. Kolejowej i Karola Miarki
L.p.Działka Powierzchnia Wadium Cena wywoławcza
nr
działki m2
zł		
(netto) zł
1. 1294/70
996
10.000
99.600
2. 1295/70
1011
10.100
101.100
w rejonie Wiosennej i Michała Drzymały
L.p.Działka Powierzchnia Wadium Cena wywoławcza
nr
działki m2
zł		
(netto) zł
1.1301/68
1021
10.200
102.100
2.1306/68
905
9.000
90.500
3.1307/68
815
8.000
81.500
4.1311/68
807
8.500
80.700
Przetarg odbędzie się w dniu 23.07.2012 r.
o godz.12.00 w pokoju nr 11
Wadium w wysokości określonej w tabeli dla każdej
licytowanej działki osobno należy wpłacić
do 19.07.2012 r. w kasie tut. Urzędu lub na konto
nr 88 1240 4227 1111 0000 4843 9835
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można
uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej
i Geodezji (pokój 38, 39) lub telefonicznie 32 2254139
lub 32 2254138 w godzinach 730 - 1530
- w piątek do godz. 1400

Nowa nazwa

Rada Miasta Imielin uchwaliła nadanie nazwy: ulica Sokola
wydzielonej drodze wewnętrznej, stanowiącej drogę boczną
od ulicy Piotra Ściegiennego
(rejon Pasieczek), której właścicielem jest gmina.

Poparcie dla języka

Radni Imielina jednomyślnie
podjęli uchwałę w sprawie mowy śląskiej. Była to odpowiedź
na list posła Marka Plury w
sprawie wsparcia działań służących ochronie i rozwojowi śląskiej mowy poprzez nadanie jej
statusu języka regionalnego.

Drogi i chodniki

Chodnik na ul. Drzymały (od
ul. Dobrej do posesji nr 33) za
niespełna 65 tys. zł wykona firma JMS Construction z Dąbrowy
Górniczej, której oferta miała
najniższą cenę. Do przetargu na
tę inwestycję stanęło 13 firm.
Poszerzenie ul. Wyzwolenia na
odcinku od posesji nr 63 do 62 za
58 tys. zł wykona firma Leszka
Goczoła z Imielina. O wykonanie
tych robót starało się w przetargu
6 firm.
Budowa chodnika i remont nawierzchni na ul. Poniatowskiego
(od ul. Imielińskiej do ul. Pokoju) będą należały do Miejskiego
Zakładu Drogowego z Jaworzna,
który wykona je za 204,4 tys. zł.

Wirtualny spacer

Wchodząc na stronę internetową Urzędu Miasta www.
imielin.pl można odbyć wirtualny spacer po Imielinie. Twórcy
programu zachęcają również do
oceny tego, co zostało przez nich
przygotowane. (zz)

Plany budowy
kanalizacji
W lipcu i sierpniu roboty
związane z budową kanalizacji
sanitarnej będą prowadzone na
ulicach: Banachiewicza, Kusocińskiego, Kordeckiego, Baranowicza i Dunikowskiego. (msk)

Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace na budowie hali sportowej przy gimnazjum.

Imielińskie Targi

Nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie targowym.

dy targowe (lista obok), a w
drugim nagrody w konkursie
ekologicznym i za krzyżówkę
targową. Wszyscy wystawcy
otrzymali pamiątkowe medale
targowe i dyplomy uczestnictwa.
Widzów bawiły występy
kabaretów Rak, Grzegorza
Stasiaka, zespołów Jorgusie,
Magic of ABBA i Magic of Boney M., orkiestry dętej KWK
„Ziemowit” oraz programy artystyczne dzieci i młodzieży z
Imielina. (zz)

Miasto będzie bezpieczne
P
osterunek zostanie zlikwidowany, ale nie możecie
się czuć gorzej, gdy chodzi
o poczucie bezpieczeństwa
– zapewnił Sławomir Sałbut,
powiatowy komendant policji na czerwcowej sesji Rady
Miasta.
Zamknięcie imielińskiej placówki policji nie jest odosobnionym przypadkiem. Podobny los spotkał ponad trzydzieści innych w województwie
śląskim. Decyzję taką podjął
komendant wojewódzki policji i tylko mistrzostwa Europy
w piłce nożnej wstrzymały jej
wykonanie.
Zdaniem komendanta Sałbuta bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnią nocne patrole,
których ilość się nie zmniejszy.
Przekonywał, że nie budynek
tworzy bezpieczeństwo ale
policjanci, którzy są widoczni.
Ponadto zadeklarował stworzenie w mieście punktu przyjęć dzielnicowych, którzy będą
codziennie przyjmować zgłoszenia od mieszkańców.

O termin likwidacji posterunku dopytywał burmistrz J.
Chwiędacz, gdyż miasto chciałoby przeznaczyć obiekt na
potrzeby szkoły podstawowej.

Komendant nie był jednak w
stanie udzielić jednoznacznej
odpowiedzi na ten temat.
Radni na sesji pytali S. Sałbuta o możliwość porusza-

Komendant S. Sałabut przekonywał, że likwidacja posterunku nie
spowoduje zmniejszenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Nagrody i wyróżnienia Targów - Statuetki Złotego Liścia
Kategoria „Produkt targowy”
Firma P.W. Forreiter z Bojszów - za nowoczesną i wszechstronną ofertę branży multimedialnej dla biznesu i odbiorców indywidualnych.
Wyróżnienia: Z.P.H.U. Uranos oraz Usługi Remontowo-Budowlane
Leszek Goczoł – obie firmy z Imielina.
Kategoria „Technologia Pro-Eko”
P.P.H.U. Rafał z Imielina - za promowanie nowatorskich i ekologicznych źródeł pozyskiwania energii - ogniw fotowoltaicznych.
Wyróżnienia: Flora-Tech z Bierunia oraz Aqua Clear z Tychów.
Kategoria „Stoisko targowe”
Zakład Kamieniarski Stanisław Matlak z Bielska-Białej - za efektowną prezentację wyrobów firmy oraz indywidualne podejście i
rozwiązania dla każdego klienta. Wyróżnienia: Gempe z Imielina
oraz Goj z Gierałtowic.

XIV Dni Imielina
nia się rowerem po chodniku
wiodącym wzdłuż ruchliwej
drogi. Policjant odpowiedział,
że zgodnie z przepisami ruchu
drogowego jest to zabronione.
Obiecał jednak, że policjanci
uwzględnią motywację rowerzystów, którzy chcą uniknąć
zagrożenia ze strony samochodów. Kolejne pytanie radnych dotyczyło poruszania się
samochodów ciężarowych ul.
Brata Alberta mimo zakazu i
bezczynności policjantów obserwujących takie zdarzenia.
Komendant poprosił, by informować o takich sytuacjach
podając ich godzinę, dzień i
miejsce.
Obecność policjanta na
sesji była okazją, by poznać
nowego komendanta powiatowego w Bieruniu. Sławomir
Sałbut ma stopień młodszego
inspektora, jest z wykształcenia prawnikiem. W policji
służy od 22 lat. Poprzednio
pracował w Rybniku i Żorach,
gdzie był komendantem miejskim. (zz)

Dokończenie ze str.1
z rąk Bernadety Ficek, przewodniczącej Rady Miasta i
burmistrza Jana Chwiędacza
w drugim dniu imielińskiego
święta.
W pierwszym dniu do wieczora bawiono się przy występach zespołów. Atrakcją były
pokazy dudziarzy i kobziarzy
z zespołu „Pipes& Drums”, a
wieczorem koncert Gosi Andrzejewicz i zespołu Helou
oraz dyskoteka, którą prowadził duet D.J.LEXCICO &
MAD FIDLE.
W drugim dniu na popołudnie przygotowano zabawy dla
dzieci. Występowały zespoły „Coco Afro” i Imielińska
Orkiestra Dęta, a „Arie spod
familoka” przedstawiła ferajna Mariana Makuli. Niestety
ulewny deszcz wygnał sporą
część widzów podczas tego
występu. Na zakończenie odbył się koncert Damiana Holeckiego. (zz)
Wyniki zawodów na str. 4
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Handzlik, radny sejmiku Piotr
Czarnynoga, Klemens Ścierski
– były minister i parlamentarzysta, doradca wicepremiera
Waldemara Pawlaka.
Oprócz oglądania stoisk
przybyli na Targi mieli okazję
wziąć udział w prelekcjach poświęconych przedsiębiorczości
w internecie, oświetleniu ledowemu, i nowoczesnej technologii pozyskiwania energii elektrycznej czyli fotowoltaice.
W pierwszym dniu wieczorem wręczone zostały nagro-

Kurier

rzedsiębiorcy z Imielina
otrzymali nagrody lub wyróżnienia we wszystkich trzech
kategoriach na IX Targach
Przedsiębiorczości i Ekologii,
które 16 i 17 czerwca odbyły
się w Imielinie. Imielinianin
Dariusz Gasch wymyślił również hasło („Czysty powiat to
czysty zysk”) w konkursie ekologicznym
zorganizowanym
przez spółkę Master. W nagrodę otrzymał 37 calowy telewizor. Swe obrazy prezentowała
mieszkająca w Imielinie Anna
Maria Rusinek.
Niemal stu wystawców zaprezentowało się na Targach
– w połowie pochodzili z powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
Była też delegacja z partnerskiego miasta powiatu – Unicova w Czechach, skąd przyjechała orkiestra dęta i dwa biura
podróży.
Otwarcia dokonali wspólnie
starosta Bernard Bednorz, burmistrz Imielina Jan Chwiędacz
i Józef Berger, przewodniczący
Rady Powiatu.
Wśród targowych gości znaleźli się: poseł Marek Wójcik,
eurodeputowana Małgorzata

Foto Marian Ryglewicz
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Z nauką i kulturą za pan brat

XIV Dni Imielina
Wyniki biegów i zawodów

Zawody wędkarskie
Kobiety: Katarzyna Biolik,
Jadwiga Rausz, Agnieszka Gajdemska.
Seniorzy: Piotr Kaczmarek,
Jarosław Zalewski, Jerzy Skopek.
Juniorzy: Jakub Borys, Wiesław Gajdemski, Szymon Pudełko.
Udział wzięło 67 wędkarzy.
Turniej siatkówki plażowej
„RUSKI CZOŁG”: Marek
Pawlik, Krystian Juszczyk, „I
TAK NIE ZAPAMIĘTASZ”:

Bolesław 01:25:27
Mieszkańcy Imielina: Michał
Pudełko, Krzysztof Lachowicz,
Marian Szymski, Rafał Kurkowski, Iwona Nawrocka, Remigiusz Bednorz.
Bieg Przedszkolaka
Roczniki 2008 – 2009, dystans 100 m
Julia Szymańska, Natalia
Szymańska, Radek Sojka.
Udział wzięło 49 dzieci.
Roczniki 2006 – 2007, dystans 150 m
Tomasz Simella, Maksymi-

Koncert kobziarzy z zespołu „Pipes & Drums”

Michał Wurzel, Maciej Myalski, „SZOPIENIOKI”: Łukasz
Wieczorek, Michał Dudzik.
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Turniej strzelecki
Dzieci do lat 13: Michał Synowiec, Mateusz Marzec, Karolina Szewczyk.
Młodzież i dorośli: Piotr
Paszek, Barbara Malinowska,
Krzysztof Księżarczyk.
Uczestniczyło 87 osób. Dzieci – 26, młodzież i dorośli – 61.



Turniej skata sportowego
Kategoria ogólna: Andrzej
Kraszewski, Rafał Bobla, Maciej Dygadłowicz.
Najlepsza
zawodniczka:
Aleksandra Łańska-Gawlik.
Wzięło udział 62 uczestników.
Cross ekologiczny
Startowało 105 zawodników,
w tym 15 kobiet.
Najlepszy czas: Jakub Woźniak AGH Kraków 01:08:54,
wśród kobiet: Janina Malska

Na starcie biegu przedszkolaków 			

Finiszuje 8-letni Szymon Morcinek

lian Kroczek, Łukasz Seweryn.
Udział wzięło 48 dzieci.

rio Waleczko, Kamil Strzelecki, Mateusz Michalec
W kategorii dziewcząt: Diana Gabryś, Edyta Bochenek,
Monika Łużniak
Udział wzięły 22 osoby.
W biegach dziecięcych uczestniczyło 244 dzieci.

Bieg dzieci szkolnych
Roczniki 2004 – 2005, dystans 250 m
Szymon Morcinek, Mateusz
Domagała, Kamil Gawlik.
Udział wzięło 42 dzieci.
Roczniki 2002 – 2003, dystans 400 m
W kategorii chłopców: Dawid Mielke, Jakub Różycki,
Bartłomiej Pruciak.
W kategorii dziewcząt: Natalia Szpek, Katarzyna Kowalska, Dominika Dorota.
Udział wzięło 44 dzieci.
Roczniki 2000 – 2001, dystans 800 m
W kategorii chłopców: Jakub
Walczysko, Paweł Stolorz, Tomasz Palka

W kategorii dziewcząt: Milena Pyka, Justyna Żurek, Michalina Malina.
Udział wzięło 39 dzieci.
Bieg młodzieżowy na 2 km
Roczniki 1995 - 1999
W kategorii chłopców: Ma-

Nagrodzeni w konkursie siatkówki plażowej.

Z jakimi wynikami zakończyli rok szkolny?
Szkoła podstawowa

T

o był rok owocny, pracowity i pełen sukcesów w różnych dziedzinach – podsumowuje dyrektor szkoły podstawowej
Gabriela Szolczewska. Wśród
nich na pierwszym miejscu wymienia tytuł laureata konkursów
matematyczno-przyrodniczego
i humanistycznego, którym został Łukasz Wcisło. To pierwsze
tego typu osiągnięcie w historii szkoły. Sukcesy przypisuje pracy całego swego zespołu
pedagogicznego oraz pracy nie
tylko w czasie zajęć szkolnych,
ale prowadzenia różnych form
kształcenia polegających także
na udziale w zajęciach pozalekcyjnych, czy współpracy z biblioteką w Imielinie.
Wysoki był również tegoroczny wynik sprawdzianu
w klasie 6. Średnia szkoły to
25,57 na 40 punktów możliwych. Jest około 3 pkt. procentowych wyższy niż w
powiecie
bieruńsko-lędzińskim, województwie i kraju.
– Dla naszych uczniów był to
sprawdzian łatwy, gdy odniesiemy go do skali staninowej,
czyli porównującej rezultaty
innych szkół w kraju. Od lat
uzyskujemy wyniki na wysokim poziomie – mówi G.
Szolczewska. Dzięki udziałowi w programach europejskich
szkoła w tym roku zyskała na
wyposażeniu.
Tak dużych osiągnięć szkoła nie ma w sporcie, co dyrektor G. Szolczewska przypisuje

zapleczu – jednej niepełnowymiarowej sali gimnastycznej.
Widzi też potrzebę rozbudowy
terenów sportowych.
Prawdopodobnie od nowego
roku szkoła przejmie budynek byłego posterunku policji w Imielinie. Przeniesione
do niego zostaną biblioteka,
świetlica i jeden z gabinetów, a
zajmowane przez nie pomieszczenia przeznaczone zostaną
na klasy. W ten sposób szkoła licząca 508 uczniów w 23
oddziałach zyska nowe sale

lekcyjne. W nowym roku do
1 klasy zapisanych zostało 13
uczniów 6-letnich.

Gimnazjum

- Tylko 11 proc. gimnazjów w
kraju ma wyniki lepsze od naszego – mówi z dumą dyrektor
Anna Kubica o tegorocznych
rezultatach egzaminu, który
pisali trzecioklasiści. W dziewięciostopniowej skali (pierwszy poziom to wynik najniższy,
dziewiąty – najwyższy) wyniki
gimnazjum mieszczą się na siód-

mym poziomie. – Nasz uczeń
napisał na 100 proc. egzamin
z j. polskiego, mimo że nie był
olimpijczykiem, dwie uczennice zdały na 100 proc matematykę. Z języka angielskiego 7 osób
napisało poziom podstawowy
na 100%, a 4 osiągnęły ten sam
procent z poziomu rozszerzonego – wylicza dyrektor Kubica. I
dodaje, że ten rok nie należy do
szczególnych, gdyż imielińskie
gimnazjum może się podobnymi wynikami chwalić co roku.
Są to średnie wyższe od powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
Sukces przypisuje temu, że
nauczyciele uczą w taki sposób,
by uczniowie potrafili wykorzystać na egzaminach umiejętności nabyte na lekcjach. – Receptą jest stworzenie zespołu ludzi,
którzy ze sobą współpracują i
chcą pracować z uczniami. W
tym roku również stanęli na
wysokości zdania i spisali się
na medal. Cieszę się że mam taki zespół ludzi. Ważne jest też
zjednanie wszystkich: uczniów,
rodziców, władz wokół celu,

jakim jest osiąganie jak najlepszych wyników – mówi A. Kubica. Dodaje, że miasto dba nie
tylko o zapewnienie odpowiedniej bazy – wyposażenie szkoły,
ale również finansuje dodatkowe godziny zajęć. Egzamin pokazał, że są tego efekty.
W tym roku egzaminu nie
przeprowadzano z podziałem
na części humanistyczną i matematyczno-przyrodniczą, ale
wyodrębniono 5 przedmiotów
i języki zdawane na dwóch poziomach. Średnie wyniki krajowe, wojewódzkie i powiatowe
są zbliżone, dlatego poniżej dla
porównania wyniku gimnazjum
w Imielinie podajemy średnie
ogólnopolskie. (zz)

kraj Imielin
historia i wos 61%
65,8%
j. polski
65%
71,5%
p. przyrodnicze 50%
54,5%
matematyka
47%
57%
j. angielski pp 63%
67,5%
j. angielski pr 46%
51,7%
j. niemiecki pp 57%
66%
j. niemiecki pr 33%
55%
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony

Uczniowie nagrodzeni za wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 5,0)
Szkoła Podstawowa
kl. VI a: Beata Konopkin,
Łukasz Wcisło, Karolina Kaczor, Tadeusz Klatka, Daria
Kowalcze, Dawid Kuc, Weronika Komendera, Alicja Kowalska, Paweł Wieczorek
kl. VI b: Liliana Marszołek,
Julia Ścierska, Paulina Cała,

Laura Jadowska, Weronika
Makowska, Anna Marszołek,
Piotr Szolczewski.
kl. VI c: Katarzyna Bednarczyk, Oliwia Jonderko,
Klaudia Orzeł, Michał Stadler, Olga Jonderko.
kl. VI d: Klaudia Szala, Julia Dybowska, Natalia Polarz,

Olimpia Szmelcerz, Jakub
Gumulski, Mateusz Kubica,
Edyta Golisz, Marcin Szczęsny, Karolina Klisz.
Gimnazjum
Anna Stęchły, Ewa Ciesielska, Anastazja Szuła,
Anna Bednarczyk, Małgorzata Hali, Małgorzata

Szulczewska, Paulina Bałys,
Magdalena Żurek, Jędrzej
Siupka, Marta Chwiendacz,
Ines Plewniok, Aleksandra
Płucieńczak, Rafał Szczęsny,
Karolina Kaszyca, Karolina
Skóra, Dariusz Brysz, Marek
Jaromin. (Kolejność od najwyższej oceny)

onad
siedemdziesięcioro
sześciolatków
pożegnało się z przedszkolem, by po
wakacjach stać się uczniami
pierwszych klas w imielińskiej
podstawówce. Było to zakończenie roku szkolnego „zerówek” ale też zakończenie zajęć
z języka angielskiego, które
były realizowane w ramach
projektów współfinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Te projekty
to: „Proti mini dla 3-latków zabawnie po angielsku”, „Proti
mini dla 4-latków - zabawnie po
angielsku”, „Proti 1 dla 5-latków - zabawnie po angielsku” i
„Proti 1 dla 6-latków - zabawnie
po angielsku”. Projektodawcą i

ich realizatorem było Centrum
Edukacyjne Proteuss z siedzibą
w Jaworznie. Zakładały one roz-

wój intelektualny dzieci uczęszczających do przedszkola w
Imielinie, poprzez naukę języka

angielskiego i podniesienie wiedzy rodziców na temat tego, jak
rozwijać potencjał językowy

dziecka. Projekty realizowane
były w przedszkolu od 1 września 2011 do 30 czerwca 2012.
Dzięki nim z darmowych zajęć
języka angielskiego skorzystało
blisko 300 dzieci uczęszczających do przedszkola.
W czasie uroczystości kończących rok przedszkolny dzieci zaprezentowały program
artystyczny, w który znalazły
się elementy wiedzy z języka
angielskiego, zdobytej na zajęciach. Na zakończenie każde dziecko otrzymało dyplom
ukończenia zajęć, słownik językowy i słodką niespodziankę
od firmy Proteuss, które dzieciom wręczyła przedstawicielka tej firmy. (eso)
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Pożegnały przedszkole, pokłonią się szkole



z kart historii Imielina

Złoty jubileusz kapłaństwa

W

kościele Matki Boskiej
Szkaplerznej 24 czerwca złoty jubileusz kapłaństwa
świętował ks. kanonik Jan Gdak.
Życzenia z okazji 50 rocznicy
święceń otrzymał od kapłanów,
parafian, służby liturgicznej, a
także od władz miasta.
Ks. kanonik urodził się 31
marca 1931 roku w Imielinie. W
czasie nauki w szkole średniej w
Mysłowicach działał w tajnym
harcerstwie. Podczas studiów w
seminarium został aresztowany
i skazany na 6 lat więzienia. Po
odbyciu części kary wrócił na
studia. Święcenia prezbiteratu
przyjął 24 czerwca 1962 roku w
katedrze wrocławskiej z rąk ks.
arcybiskupa Bolesława Kominka. W czasie pracy duszpasterskiej był wielkokrotnie nękany
przez służbę bezpieczeństwa.
W wieku 71 lat 25 czerwca 2002
roku przeszedł na emeryturę.

Obecnie mieszka
w Imielinie.
Od 2002 roku
zai naug u rowano stałą posługę
duszpasterską w
Kaplicy św. Ojca
Pio w Lędzinach,
a do tej posługi
wyznaczony został ks. Jan Gdak.
Imieliński kapłan został przez
prezydenta Lecha
Kaczyńskiego odznaczony Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Jego działalność konspiracyjna
została
opisana w książce ks. Piotra Larysza. (eso, zz)

Życzenia dla solenizantów
Spotkanie emerytów z imielińskiego koła odbyło się 20
czerwca w Sokolni. Wzięło w
nim udział prawie 50 osób. Były życzenia dla czerwcowych
solenizantów, ale też życzenia
z okazji Dnia Ojca.
Prezes koła Bernard Stolorz podziękował członkom
koła za aktywny udział w
festynie Na Farskich Ogrodach, a także za udział w

organizowanych przez kolo
wyjazdach.
W czerwcu swoje urodziny
świętowali: Jan Kaizer, Jan Labe,
Cecylia Szwajnoch, Maria Czypionka, Maria Kosma, Leokadia
Błotko, Jan Góra, Maria Ryszka, Bernadeta Skubisz i Cecylia
Szczyrba. Spotkanie muzycznie
uświetnił Henryk Nagi, a solenizanci poczęstowali wszystkich
pysznymi ciastami. (eso)
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Solidarność w kopalni „Ziemowit”(4)



Wspomnienia Franciszka
Norasa
Po dwóch miesiącach przerwy wracamy do wspomnień
Franciszka Norasa, przywódcy
„Solidarności” w kopalni „Ziemowit”. W poprzednich odcinkach przedstawiliśmy jego
działalność w okresie Solidarności, wprowadzenia stanu wojennego i grudniowego strajku
(w 1981 r.).
Półtora miesiąca po zakończeniu strajku na „Ziemowicie” zostałem aresztowany.
Przyjechało po mnie dwóch
poruczników SB po cywilnemu. Około godz. 4.30 rano pod
mój dom podjechał czarny fiat.
Grożąc bronią, kazali mi się
szybko ubrać. - Jeden podejrzany ruch i zastaniesz zastrzelony – usłyszałem. W Lędzinach
był punkt kontrolny, na którym
nas zatrzymano. Stali na nim
milicjant i żołnierz. Jeden z poruczników pokazał przez szybę
legitymację SB, kontrolujący
zasalutowali i pojechaliśmy na
komendę do Tychów. Ostatnie piętro komendy miejskiej
w Tychach zajmowało w całości SB. Tam rozpoczęły się
pierwsze przesłuchania. Były
bardzo brutalne, nie obyło się

bez rękoczynów. W dwuosobowej celi było nas 15 osób. Siedzieliśmy razem z pospolitymi
przestępcami. Dziennie wyżywienie to był kubek gorzkiej
kawy zbożowej i jedna kromka
chleba ze smalcem. Kto akurat
w momencie wydawania racji
był na przesłuchaniu, tracił ten
skromny posiłek.
SB stosowało tam bardzo popularny trick: w czasie przesłuchania w pewnym momencie
oficer przesłuchujący wychodził na korytarz, zostawiając
na biurku pistolet, wystarczyło
dotknąć broń i można było zostać zastrzelonym.
W Tychach przetrzymano
mnie trzy dni, a następnie przewieziono do nowej Komendy
Wojewódzkiej w Katowicach.
Tam przesłuchania były bardziej brutalne niż w Tychach.
Trzeba było się całkowicie
rozebrać, często zabierano
krzesło, na którym siedziałem
i upadałem na ziemię. Kopniakami zmuszono mnie do szybkiego powstania. Szczególnie
brutalny był major Krawczyk.
Cele znajdowały się w podziemiach. Były małe, a mimo to
musiało się w nich zmieścić 15
osób. Rano otrzymaliśmy ku-

bek kawy i w południe cienką
zupę oraz kromkę chleba, która miała być na kolację. Celem
złamania oskarżonego często
go zamykano w pustej i ciemnej celi wielkości 2 x 2 metry.
W Katowicach siedziałem
trzy tygodnie i tylko raz w tym
czasie byłem na spacerniaku.
Zaproponowano mi, że jeżeli podejmę współpracę z SB,
to natychmiast wyjdę na wolność, ale odmówiłem. Następnie pokazali mi paszport do
jednorazowego przekroczenia
granicy, bez prawa powrotu także odmówiłem przyjęcia go.
Wręczono mi więc decyzję nr
407/V o internowaniu.
Na decyzji napisano, że
„Franciszek Noras pozostając
na wolności może prowadzić
działalność zagrażającą bezpieczeństwu lub obronności
państwa (na zasadzie art. 42 dekretu z dnia 12.12.1981 roku)”.
Następnego dnia podstawiono kilka samochodów do przewozu więźniów, do których załadowano po 30 osób. Ci co nas
konwojowali, mieli bykowce i
długą broń. Niektórzy aresztowani byli mocno pobici i ledwo
trzymali się na nogach. W czasie jazdy śpiewaliśmy kościelne

Urzędowy dokument z 1982 r - „Decyzja o internowaniu”.

pieśni, ale konwojentom to nie
przeszkadzało. Nie wiedzieliśmy dokąd jedziemy. Po pół
godzinie jazdy zatrzymaliśmy

się. Powitało nas szczekanie
psów – byliśmy na dziedzińcu
więzienia w Zaborzu.

Bernard Kopiec

Lato to piękna pora

Chwiędacza atrakcyjne nagrody,
m.in. tablety, e-booki i mp4.
Kolejną częścią Dnia był spacer po szkole, podczas którego
podziwiano sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe. W tych
zaś czekały na oglądających wystawy prac, kronik i albumów,
prezentacje multimedialne, pokazy lip duba, a nawet chemiczne
eksperymenty.
Dla zwiedzających przygotowano również kawiarnię i cukiernię. Jednym z elementów zabawy był bowiem kiermasz ciast,
które przygotowali rodzice oraz
ufundowali sponsorzy szkoły. Za
niewielką kwotę zakupić można
było nieco słodkości i doskonałą

kawę. A potem już tylko zasiąść
w szkolnej ławie i powspominać
niegdysiejsze czasy. Przed wyjściem obowiązkowo zatrzymywano się przy stoiskach z kartkami, obrazkami, biżuterią oraz
innymi drobiazgami wykonanymi przez uczniów, rodziców i
nauczycieli. Milusińscy zaś obowiązkowo zaliczali malowanie
twarzy i stół ze specjałami firmy
Danone.
- Udało nam się przebić Euro
– skwitowała z uśmiechem dyrektor Gabriela Szolczewska. Dochód z imprezy został przekazany
na szkolny fundusz wyjazdowy
dla potrzebujących uczniów. 		
Anna Nowicka

Stypendium dla gimnastyka
„Pierwsze stypendium Fundacji Invictus przyznane przez Sławomira Szmala otrzymał 11-letni
Kacper Róg uprawiający gimnastykę akrobatyczną – czytamy
na stronie internetowej Fundacji.
Kacper Róg mieszka w Imielina
i od półtora roku ćwiczy gimnastykę na trampolinie w katowickim AZS AWF. – Wysłałam do
Fundacji opis osiągnięć Kacpra i
opinię trenera – mówi jego mama
Anita. – Otrzymuje co miesiąc
400 zł i Fundacja sfinansuje wyjazd na letni obóz – dodaje.
A zaczęło się od tego, że dziadek kupił chłopcom trampolinę.
Kacprowi i starszemu Mateuszowi (obecnie uczeń liceum) tak się
spodobało, że, postanowili spróbować treningów na AWF-ie.
Mateusz po paru miesiącach
zrezygnował, ale Kacper 5 razy
w tygodniu uczestniczy w zajęciach. Awansował już z grupy
młodzieżowej do III klasy. Za
swe największe osiągnięcie uważa zajęcie 2 i 5 miejsca na zawodach ogólnopolskich. Chłopiec
ma drobną budowę ciała, jest

szczupły i nie wygląda na swoje
11 lat. Te warunki fizyczne pozwalają mu na uprawienie gimnastyki.
- Najtrudniej jest pokonać
strach, skacząc salto, czyli wykonać obrót w powietrzu, ale jak się
umie skakać – mówi Kacper - to
nie jest niebezpieczne. Sport jest
też dla niego sposobem na rozładowanie energii. Czymś co bardzo lubi, co mu się podoba, czyli
można to nazwać jego pasją. Marzy o starcie na mistrzostwach
Europy i świata.
A jeśli nie sport to co? - Rafał

„Tito” Kryla chętnie widziałby go
w swojej sekcji tanecznej – mówi
mama. (zz)
Fundacja Invictus (z łac. niezwyciężony) mieści się w Kielcach. Jej założeniem jest wspieranie uzdolnionej sportowo młodych w wieku 10 - 18 lat z terenu
całej Polski. Szczególnym zainteresowaniem Fundacji cieszą się
dzieci i młodzież znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, która nie pozwala na realizowanie
swoich sportowych pasji. Więcej
informacji na stronie: http://www.
fundacjainvictus.pl/ (zz)

…bo można zjeść pora i kalafiora – taki jest tytuł zbioru
wierszy napisanych przez uczniów szkół podstawowych z naszego powiatu. Tomik to plon
konkursu, w którym Patrycja
Michałek zajęła 3 miejsce, a
Natalia Polarz, Laura Sieka,
Tadeusz Klatka zostali wyróżnieni. Starannie wydany zbiór
nagrodzonych wierszy, wzbogacony został o sugestywne
ilustracje autorstwa Agnieszki
Skrzydło i Agnieszki Karnas.
Cechą szczególną tomiku są
krótkie komentarze, którymi
jurorzy opatrzyli nagrodzone i wyróżnione utwory. Jak
wszystkie oceny dzieł literackich i te są subiektywne, ale
mogą stanowić wskazówki dla
stawiających pierwsze kroki w
poetyckim rzemiośle. Najczęściej są to oceny pozytywne (dotyczą przecież wyróżniających
się utworów): „autorka potrafi zbudować obraz”, „utwór

czyta się płynnie”, „ciekawa,
przemyślana budowa”, „wyróżnienie za puentę”. Rzadziej
bywają krytyczne: „wiersz jest
nierówny”, „unikaj ‘oczywistych’ rymów”. Na podstawie
tych ocen można łatwo stworzyć kryteria, którymi kierowali się jurorzy.
Konkurs poetycki zorganizowany został po raz 4. przez
Stowarzyszenie Młodzi Aktywni z Bierunia. (zz)

Zdobyli umiejętności
komputerowe
36 uczniów gimnazjum
otrzymało świadectwa ukończenia Kursu ECDL, który
był prowadzony w szkole od
września 2010 r. w ramach
projektu WIKT (Wiedza, Inspiracja, Kreatywność, Tolerancja) współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy projektu brali udział w pięciu rodzajach zajęć o charakterze prozawodowym. Jednymi
z nich był właśnie kurs ECDL
(European Computer Driving
Licence, czyli kurs umiejętności komputerowych) zakończony certyfikatem ECDL Core. Certyfikat jest honorowany
we wszystkich krajach euro-

pejskich. Jest to bezterminowy
dokument poświadczający, że
jego właściciel posiadł wiedzę
i umiejętności w zakresie technik informacyjnych i obsługi
komputera obejmujące: podstawy technik informatycznych,
użytkowanie
komputerów,
przetwarzanie tekstów, arkusze
kalkulacyjne, użytkowanie baz
danych, grafikę menedżerską
i prezentacyjną, zarządzanie
stronami internetowymi). Kurs
ECDL to 140 godzin zajęć i
siedem egzaminów z poszczególnych modułów.
Cieszy fakt, że spośród 48
uczniów biorących w nim
udział (12 ukończyło kurs w
czerwcu 2011 r.), aż 46 otrzymało certyfikat. (mij)

lipiec 2012

uż po raz trzeci szkoła podstawowa otworzyła bardzo
szeroko drzwi. Zaproszeni zostali rodzice i dzieci, absolwenci
i mieszkańcy, sponsorzy i darczyńcy. Mury budynku przy ulicy
Miarki 7 pękały w szwach. Dzień
Otwarty Szkoły Podstawowej w
Imielinie odbył się tradycyjnie w
atmosferze rodzinnego pikniku.
Uczniowie i nauczyciele pochwalili się efektami swojej pracy. Rodzice zwiedzili sale lekcyjne. Sześciolatkom podobało się
wszytsko. Absolwenci ze zdumieniem odnotowali obecność
nowych nabytków szkoły - tablic
interaktywnych i innych multimedialnych nowinek. Impreza
odbyła się 8 czerwca, ale przygotowania do niej znacznie dłużej,
bo cały rok szkolny.
Głównym punktem Dnia Otwartego był koncert laureatów,
podczas którego zaprezentowały
się szkolne sławy. Na scenie pojawiły się zespoły muzyczne i
grupy taneczne, trupy aktorskie
i recytatorzy. Podczas koncertu
nastąpiło również podsumowanie projektu unijnego „Chcę, mogę więcej...”. Najlepsi w swoich
grupach wiekowych uczniowie
otrzymali z rąk burmistrza Jana

Kurier

Drzwi zawsze otwarte
J



Witamy we wspólnocie
Dzieci ochrzczone 9 czerwca
w imielińskim kościele

40 lecie wędkarzy

J

ubileusz 40-lecia założenia i działalności świętowało koło wędkarskie
z Imielina. Imprezą jubileuszową były
zawody wędkarskie na stawku Michalik, gdzie zebrało się prawie trzydziestu
wędkarzy z rejonu.
Nad stawek zaproszono burmistrza
Jana Chwiędacza i starostę Bernarda
Bednorza, którzy na ręce prezesa Józefa
Skorupińskiego, przekazali życzenia i

pamiątkowe puchary. Życzenia imielińscy wędkarze otrzymali też od kolegów z
zaprzyjaźnionych i współpracujących ze
sobą kół rejonu.
Trzy pierwsze miejsca w jubileuszowym
wędkowaniu zdobyli: Marek Wieczorek
z Międzyrzecza, Henryk Pawełczyk z
Bierunia i Ryszard Misterek z Imielina.
Pozostali uczestnicy wędkowania z okazji
jubileuszu otrzymali upominki. (eso)

Zawody modelarskie
Wiktoria Helena Hachuła urodzona 30 kwietnia
córka Piotra i Moniki
chrzestni: Marcin Hachuła i Małgorzata Kubiciel

Zawody modelarskie

Paweł Józef Dubiel urodzony 14 maja
syn Daniela i Barbary
chrzestni: Marek Penczek i Katarzyna Noras

Na boisku Pogoni odbyły się już po
raz szósty zawody modeli samochodów
RC dla młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjów z powiatu.
Kolejne miejsca zajęli: Kacper Mrozek - SP 3 Bieruń, Weronika Komandera
- SP 3 Lędziny, Kamila Borkowska - SP 3
Lędziny, Karol Michalec - SP 3 Lędziny,
Grzegorz Bieniek - SP 1 Lędziny, Maksymilian Dzida - Oświęcim, Jerzy Bieniek SP 1 Lędziny, Jakub Poprawski - SP Imielin, Joanna Michalec - SP 3 Lędziny.

W kategorii gimnazjów startowało
tylko 2 uczniów: Daniel Jędrzejczak z
Bojszów i Małgorzata Tam z Lędzin.
Drużynowo najlepsza była SP 3 z Lędzin i Gimnazjum Bojszowy.
Puchary i nagrody wręczył najlepszym modelarzom burmistrz Jan
Chwiędacz i starosta Bernard Bednorz.
Organizatorem imprezy był Andrzej
Malorny - prezes koła LOK. Zawody sędziowali Marek Lizak oraz Artur Pieczka i Szymon Gapa. (eso)

Ruszaj się, bo zardzewiejesz
Impreza upłynęła pod znakiem rozmaitych dyscyplin sportowych. Na wyznaczonych stanowiskach dzieci próbowały
sił m.in. w rzucie w dal, torze przeszkód
czy skokach na skakance. Na koniec zabawy prezes Pogoni, Józef Pacwa, zachęcał dzieci do uprawiania sportu, a szczególnie do gry w piłkę. (an)

Kurier

lipiec 2012

Julia Natalia Jacek urodzona 5 kwietnia
córka Grzegorza i Małgorzaty
chrzestni: Mariusz Morek i Gabriela Figiel

Każdy z pięciuset uczniów imielińskiej podstawówki niezależnie od zajętego miejsca, kondycji i możliwości,
otrzymał medal za udział w zawodach
sportowych, które odbyły się 26 i 27
czerwca na stadionie Pogoni. Bo nie o
bycie najlepszym tu chodzi, lecz o to,
aby się ruszać.



Klara Anna Knap i Klaudia Maria Knap urodzone 9 marca
córki Romana i Wandy
chrzestni: Dariusz Szweda i Beata Szweda oraz Tymoteusz Knap i Magdalena Knap

Martyna Stefania Łukaszczyk urodzona 1 marca
córka Macieja i Dominiki
chrzestni: Jakub Łukaszczyk i Anna Łukaszczyk

