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Hala tańsza o 2,5 mln

Powodzeniem zakończyły się 
starania Urzędu Miasta Imie-

lin o zwrot części wydatków po-
niesionych na budowę hali spor-
towej przy gimnazjum. Zamiast 
9,5 mln zł obiekt będzie koszto-
wać miasto 7 mln.

- Już na etapie projektowania 
hali uwzględniliśmy kryteria 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
odnośnie wymiarów boisk, któ-
re się w niej znajdą, widowni i 
dostępności sali dla mieszkań-
ców. Do południa korzystać 
z niej będą uczniowie, a po 
lekcjach wszyscy chętni – mó-
wi burmistrz Jan Chwiędacz. 
– Projekt został tak przygotowa-
ny, by spełnić wymogi dofinan-
sowania, które może wynieść 
do 30% kosztów budowy. My 
otrzymamy zwrot 26,5%.

Weryfikacja wniosku 
Wniosek Imielina musiał 

również przejść wstępną wery-
fikację w województwie, gdzie 
opiniował go zarząd, a zatwier-
dził sejmik wojewódzki. Na tym 
etapie budowa miała być zgodna 
z programem rozwoju bazy spor-
towej województwa śląskiego. 

– Nie jest tak, że każda gmina, 
by spełnić swoje ambicje, buduje 
hale i baseny, a potem żąda do-
finansowania. Nie może powstać 
w każdej gminie basen, bo zda-
rza się, że potem świecą pustka-
mi, a ich utrzymanie jest bardzo 
drogie – dodaje burmistrz. 

2,5 mln z Ministerstwa Spor-
tu nie wpłynie od razu do kasy 
miasta. To obietnica pokrycia 
przyszłych wydatków z Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej, 
po potwierdzeniu, że roboty zo-
stały wykonane. I tak w tym ro-
ku będzie to 300 tys. zł, w przy-
szłym 800 tys. zł, a w roku 2014 
pozostałe 1,4 mln zł. Wysokość 
dotacji jest uzależniona od za-
awansowania robót, a to będzie 
najwyższe w ostatnim roku bu-
dowy. W tym roku miasto planu-
je wydać na halę 2 mln zł.

Na budowie
Jak się dowiedzieliśmy w 

Urzędzie Miasta, prace przebie-
gają zgodnie z harmonogramem. 
Przed rozpoczęciem budowy 
wymieniono grunt (przed laty 
było w tym miejscu wysypisko 
śmieci). Hala posadowiona zo-

stała na skale i na wzniesieniu, 
co jest o tyle korzystne, że mimo 
4 – 5-metrowych wykopów nie 
natrafiono na wody gruntowe, 
które utrudniałyby prace. Ta 
okoliczność wynikła z dobrej lo-
kalizacji obiektu. 

Gdy odwiedziliśmy w końcu 
października miejsce budowy, 
robotnicy z żywieckiej firmy 
„Wodopol” wyrównywali beto-
nową nawierzchnię, na której po 
ociepleniu i położeniu legarów, 
będzie płyta boiska. Pracowa-
li też przy wznoszeniu murów 
parteru, które w 20% zostały już 
wykonane. Pod nimi znajduje się 
300 m2 piwnic, w których znajdą 
się urządzenia służące technicz-
nej obsłudze hali. W tym roku 
planuje się jeszcze dokończenie 

parteru oraz stropów, a także 
przygotowanie prac do wykona-
nia dachu.

Wielofunkcyjna hala
W hali będzie można grać w 

siatkówkę, koszykówkę, piłkę 
ręczną, halową piłkę nożną, te-
nis ziemny i badmintona. Znajdą 
się też gabinety do uprawiania 
fitness, do fizykoterapii i hydro-
terapii. Znajdzie się sala reha-
bilitacyjna i pomieszczenia do 
masażu, sale do tenisa stołowego 
i tańca. Zaplanowano widownię 
na 500 osób – w tym w części 
stałej na 300 miejsc, a 200 w 
ruchomej - czyli będzie można 
ją powiększyć w zależności od 
potrzeb. Otwarcie obiektu ma 
nastąpić jesienią 2014 r. (zz)

Dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu 

Dla każdego, kto 11 listopada weźmie udział w akademii, flaga 
państwowa w prezencie. Szczegóły uroczystości na str. 4.
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Plany budowy
kanalizacji 

POLICJA  APELUJE Podatki na 2013 r.

W listopadzie i grudniu pra-
ce przy budowie kanalizacji bę-
dą się odbywały na ulicach: Br. 
Alberta, Baranowicza, Brzozy, 
Bluszczowej, Dunikowskiego    
i Skargi. (msk)

Rada Miasta na sesji, która 
odbyła się 29 października 

uchwaliła stawki podatków na 
przyszły rok. Wzrastają one śred-
nio o 4%, czyli o wskaźnik infla-
cji. W niektórych przypadkach są 
wyższe, gdyż muszą być zaokrą-
glone do pełnych groszy (np. od 
1m2 gruntów tzw. pozostałych 
czyli zajętych na prowadzenie 
działalności pożytku publicznego 
stawka wzrosła z 12 gr na 13). 

Podatek od budynków prze-
znaczonych na prowadzenie 
działalności gospodarczej wy-
nosi 19,20 zł i wzrasta w stosun-
ku do ubiegłego roku o 70 gr, 
podczas gdy stawka maksymal-
na ustalona przez Ministerstwo 
Finansów wynosi 22,82zł.  - Za-

Pomoc dla szpitala 
i ośrodka 

Radni imielińscy na sesji 
29 października postanowili 
przeznaczyć 20 tys. zł na po-
moc dla mysłowickiego Szpi-
tala nr 2 (przy ul. Bytomskiej). 
Kwotą 10 tys. zł wsparli Ośro-
dek Rehabilitacyjno-Opiekuń-
czy w Brzezince znajdujący 
się przy ul. Laryskiej. 

Obie instytucje zwróciły 
się do Rady Miasta z wnio-
skami o dotacje. Na decyzję 
radnych wpływ miał fakt, że 
z pomocy szpitala i ośrodka 
korzystają również mieszkań-
cy Imielina. 

Plany dla Cisowca
21 firm architektonicznych 

przystąpiło do przetargu na 
stworzenie koncepcji urbani-
styczno-architektonicznej w 
strefie zalewowej potoku Ciso-
wiec, położonego w południo-
wej części Imielina. Wygrała 
go firma Arkadiusza Górnego 
z Lublińca. Tereny  należące 
do miasta zostaną zagospoda-
rowane na cele rekreacyjne i 
wypoczynkowe przy jedno-
czesnym zachowaniu walorów 
przyrodniczych. 

Odśnieżą miasto
Firma Leszka Goczoła z 

Imielina wygrała przetarg na 
zimowe utrzymanie dróg i 
chodników w Imielinie. Firma 
otrzyma 7,5 tys. zł za dzień 
tzw. trybu czynnego (czyli 
za wykonywanie czynności 
związanych z odśnieżaniem 
dróg i chodników) oraz ¼ tej 
kwoty za tryb bierny, który 
oznacza gotowość do odśnie-
żania. (zz)

Numery alarmowe
Kontakt z Komendą Po-

wiatową Policji w Bieruniu 
można uzyskać dzwoniąc na 
numery 112 lub 997. Ponadto 
dzwoniąc na numer 32-323 32 
55 można połączyć się z ofi-
cerem dyżurnym Komendy. 
Kierownik rewiru dzielnico-
wych ma numer 32-323 32 91, 
a dzielnicowy z Imielina 32-
323 33 40. (kpp)

Z uwagi na okres jesienno-
zimowy, wiążący się z 

pogorszeniem warunków at-
mosferyczno-drogowych, to 
jest w szczególności z uwagi 
na intensywne opady deszczu 
i śniegu, szybko zapadający 
zmrok, powstawanie gęstych 
mgieł oraz śliskie nawierzch-
nie jezdni policja zwraca się: 

- do pieszych uczestników 
ruchu drogowego o zachowa-
nie wzmożonej ostrożności 
podczas poruszania się po 
drogach, szczególnie w trak-
cie przechodzenia przez jezd-
nię lub w trakcie korzystania 
z ciągów bez wyodrębnionych 
chodników. 

Apelujemy o stosowanie 
elementów odblaskowych za-
pewniających lepszą postrze-
galność przez kierujących, 
oraz unikanie stosowania 
jednolitych ciemnych ubio-
rów. Należy także pamiętać, 
aby podczas korzystania z 
parasola przeciwdeszczowe-
go zapewniać sobie należytą 
widoczność i możliwość ob-
serwacji sytuacji panującej na 
drodze;

- do rodziców o zapew-
nienie szczególnej opieki 
nad swoimi dziećmi, poprzez 
zwracanie na nie uwagi w 
trakcie poruszania się po dro-
gach i niedopuszczanie do 
niebezpiecznych zachowań 
m.in. zabaw na ulicy. 

Pamiętajmy również o po-

prawiających widoczność ele-
mentach odblaskowych; 

- do rowerzystów o poru-
szanie się zgodne z obowią-
zującymi przepisami prawa 
o ruchu drogowym, w szcze-
gólności do jazdy w okresie 
od zmierzchu do świtu z włą-
czonym oświetleniem przed-
nim i tylnym. Zalecamy także 
stosowanie dodatkowych ele-
mentów odblaskowych stano-
wiących wyposażenie roweru 
i ubioru np. kamizelki odbla-
skowej lub odzieży z wstaw-
kami odblaskowymi; 

- do kierujących pojazda-
mi mechanicznymi o prze-
strzeganie przepisów prawa o 
ruchu drogowym, w szczegól-
ności w zakresie dostosowy-
wania prędkości jazdy do wa-
runków drogowych, należytej 
obserwacji przedpola jazdy w 
trakcie zbliżania się do przejść 
dla pieszych, korzystania z 
pasów bezpieczeństwa w tym 
również przez pasażerów, 
przewożenia dzieci w foteli-
kach ochronnych. Apelujemy 
o powstrzymywanie się od 
jazdy pod wpływem alkoholu 
lub innych środków o podob-
nym działaniu. 

Mamy nadzieję, że nasze 
wskazówki zostaną pozytyw-
nie odebrane, a stosowanie się 
do nich korzystnie wpłynie na 
poprawę stanu bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym na terenie 
naszego powiatu. kpp

proponowałem taką wysokość, 
gdyż mam na uwadze wspiera-
nie naszych przedsiębiorców. 
Jest to jedna z niższych stawek 
w powiecie – wyjaśnia bur-
mistrz Jan Chwiędacz. 

Natomiast stawka podatku od 
budowli w zakresie odprowa-
dzania ścieków wynosi zaledwie 
0,01%, gdyż pieniądze uzy-
skane z tego podatku musiałby 
być wprowadzone do taryfy, 
czyli wpłynęłyby na obciążenie 
wszystkich mieszkańców wyż-
szymi cenami ścieków. Z dru-
giej strony miasto dopłaca do 
każdego m3 ścieków. A zatem 
powstałby mechanizm „wkłada-
nia pieniędzy do jednej kieszeni, 
by wyciągnąć je z drugiej”. (zz)

31 października na ul. Pokoju z niezamkniętego matiza skra-
dziono saszetkę wraz z dokumentami oraz 300 zł.

W czasie listopadowego długiego weekendu bieruńscy poli-
cjanci czuwali nad bezpieczeństwem osób podróżujących dro-
gami naszego powiatu. Odnotowano 6 kolizji drogowych. Po-
nadto zostało zatrzymanych 7 pijanych użytkowników dróg, z 
czego 6 kierowało samochodem, a jeden rowerem. Niechlubnym 
rekordzistą okazał się 30-letni mieszkaniec Lędzin, który jechał 
rowerem mając w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Za 
kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat 
więzienia, natomiast za jazdę rowerem po pijanemu kodeks kar-
ny przewiduje do roku pozbawienia wolności.

W tym czasie w województwie śląskim na drogach zginęły 3 
osoby – byli to piesi. 

Do pieszych i kierowców 
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Komitety rodzicielskie wysto-
sowały do władz miasta pis-

ma z wnioskiem w sprawie budo-
wy drugiej sali gimnastycznej dla 
szkoły podstawowej. – Znam po-
trzeby lokalowe szkoły, wiem, że 
są 23 oddziały, dużo godzin wy-
chowania fizycznego i problemy, 
by wszyscy uczniowie mogli ćwi-
czyć w sali gimnastycznej, dlate-
go powstanie wkrótce koncepcja 
jej budowy i połączenia z budyn-
kiem po byłym komisariacie poli-
cji. Jednak z inwestycją będziemy 
musieli poczekać – wyjaśnia bur-
mistrz Jan Chwiędacz. 

Na razie miasto stoi przed ko-
niecznością rozbudowy oczysz-
czalni, gdyż w przyszłym roku 
75 – 80 % mieszkańców Imieli-
na podłączonych zostanie do ka-
nalizacji. Aby przyjąć większą 
ilość ścieków, trzeba również 
w przyszłym roku zbudować 
drugi bioreaktor. W I kwartale 

Przed dwoma miesiącami 
opublikowaliśmy wypowiedź 

Adama Czamberga, który w imie-
niu imielińskich przedsiębiorców 
zadeklarował, że miasto powinno 
zainwestować w uzbrojenie tere-
nów przemysłowych i udostępnić 
je firmom, by mogły tam prowa-
dzić swoją działalność. 

Zdaniem burmistrza Jana 
Chwiędacz obecnie taka inwe-

Zaledwie przed miesiącem 
informowaliśmy o postępie 

prac przy projektowaniu remontu 
dalszego odcinka ul. Imielińskiej. 
Niedługo potem okazało się, że 
firma z Nowego Targu, która 
wygrała przetarg na wykonanie 
projektu, nie jest w stanie w wy-
znaczonym terminie zrealizować 
zamówienia Urzędu Miasta. 

- Szacowaliśmy koszt wykona-
nia dokumentacji na 150 tys. zł. 
Natomiast przetarg wygrało biu-
ro projektowe, które zaoferowało 
cenę 58 tys. Spodziewaliśmy się, 
że cena ta jest nierealna, ale nic 
nie mogliśmy zrobić, ponieważ 
oferta spełniała wszystkie wy-
magania. 

Podczas prac projektowych 
wynikła koniczność uregulowa-
nia stanu prawnego istniejącego 
pasa drogowego ulicy Imieliń-
skiej na odcinku planowanego 

remontu. Jednak wykonawca 
nie był w stanie określić czasu 
zakończenia prac projektowych 
oraz wskazał, że w stosunku do 
rozwiązań projektowych uzgod-

nionych z Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich, zaoferowana cena 
jest zbyt niska i nie jest w stanie 
ponieść kosztów związanych z 
dalszym wykonaniem projektu. 

stycja obarczona jest dużym ry-
zykiem. – Mamy przykład Bie-
runia, gdzie przed paroma laty 
wydano miliony na drogę, która 
kończy się w polu i brakuje chęt-
nych do zainwestowania w tym 
miejscu – mówi burmistrz. 

Z jego doświadczenia wynika, 
że nie ma większego zaintereso-
wania nawet tym, czym obecnie 
miasto dysponuje. Są dwie uzbro-

jone działki na ul. Przemysłowej, 
na które dwukrotnie organizowa-
no przetarg i nie było chętnych. 
Również na ul. Hallera na 2 dział-
ki przed 2 laty nie było nabywcy. 
Jeden znalazł się w ubiegłym ro-
ku, a kolejny zainteresował tere-
nem w tym roku. - Gmina wyda 
ciężkie pieniądze na uzbrojenie, 
a potem latami będziemy czekać 
na to aż ktoś w nie zainwestuje? 

Falstart na ul. Imielińskiej 
W związku z powyższym umo-
wa zostanie rozwiązana z winy 
wykonawcy – poinformował ze-
branych na sesji Rady Miasta wi-
ceburmistrz Krzysztof Szluzy.

Czy nie można było jednak 
uniknąć tej sytuacji? – Zapytali-
śmy już po sesji burmistrza Jana 
Chwiędacza. – Musielibyśmy 
udowodnić, że firma zaofero-
wała „rażąco niską cenę”. Tylko 
co to znaczy „rażąco niska”? 
W przepisach prawnych nie jest 
zdefiniowana. Bardzo trudno 
udowodnić, że firma ją stosuje 
(zapewne po to, by wejść na nasz 
rynek usług projektowych). 

Próbowaliśmy to zrobić, po 
wynikach ubiegłorocznego prze-
targu na odśnieżanie miasta. Wy-
grała go firma, która też zaofero-
wała znacząco niższą cenę, niż 
wynikało z naszych szacunków. 
Pokazywaliśmy nierealność ofer-

powstanie projekt tej inwestycji, 
następnie rozstrzygnięty zosta-
nie przetarg na wykonanie i w 
tym samym roku (czyli 2013) 
powinna zakończyć się budowa. 
Oczyszczalnia została tak za-
projektowana, że można do niej 
na zasadzie modułu podłączyć 
kolejny bioreaktor i będzie bez 
przeszkód dalej funkcjonować.

Rok 2013 będzie rokiem 
trzech dużych (czyli kosztow-
nych) inwestycji: kolejnego eta-
pu kanalizacji, hali sportowej 
przy gimnazjum i rozbudowy 
oczyszczalni. – Jeszcze nigdy 
nie było tak, byśmy prowadzi-
li aż trzy poważne inwestycje. 
Zwykle dopiero gdy skończyli-
śmy jedną, zaczynaliśmy drugą 
– tłumaczy J. Chwiędacz i doda-
je: – Stąd przed rokiem 2014 nie 
możemy zaczynać kolejnej bu-
dowy, bo nie bylibyśmy w stanie 
jej sfinansować. (zz) 

Czy już inwestować w tereny przemysłowe?

Najpierw oczyszczalnia, potem sala 

ty, ale wykonawca upierał się, że 
„da radę”. Jakie były tego kon-
sekwencje, to najlepiej odczuli 
mieszkańcy nieodśnieżonych 
na czas ulic. Naliczaliśmy kary 
umowne, ale w utrzymaniu drogi 
we właściwym standardzie to nie 
pomogło. 

Przykład dwóch imielińskich 
przetargów nie jest odosobnio-
ny. Przed 2 laty w oparciu o tę 
samą ustawę o zamówieniach 
publicznych Chińczycy budo-
wali za 1/3 ceny autostradę A2 
do Warszawy, co skończyło nie 
tylko opóźnieniami, ale i ban-
kructwem wielu firm. Zbankru-
towało również wielu innych 
podwykonawców autostrado-
wych przetargów – jak widać 
rządu to niczego nie nauczyło i 
ustawa, która mówi, że o wyni-
ku przetargu decyduje najniższa 
cena, dalej obowiązuje. (zz) 

– Pyta retorycznie burmistrz. I 
dodaje, że obserwuje jak z dużą 
rezerwą przedsiębiorcy decydują 
się na przeniesienie firmy na te-
reny przemysłowe, gdyż jest to 
kosztowne przedsięwzięcie, cza-
sami dorobek całego życia. 

Z drugiej strony miasto po-
winno zaspokajać różne potrze-
by mieszkańców i to kwestia 
hierarchii wartości czym zajmuje 

Urząd Miasta od początku 
funkcjonowania samo-

dzielnej gminy sprzyja rozwojo-
wi małej i średniej przedsiębior-
czości, wspomaga inwestorów i 
jednocześnie promuje miasto w 
kraju i poza jego granicami.

Działania wspomagające 
rozwój inwestycji i inwesto-
rów to m.in. wprowadzenie ulg 
podatkowych dla inwestorów, 
udostępnienie terenów pod 
działalność gospodarczą, pro-
mowanie przez miasto małej 
i średniej przedsiębiorczości 
poprzez m.in. współorganizo-
wanie ze Starostwem Targów 
Przedsiębiorczości i Ekologii, 
które odbywają się od 2003 r. 
na terenie PHU Metale.

Miasto ponosi nakłady na 
rozwój infrastruktury komu-
nalnej oraz ochronę środowi-
ska. Te czynniki wpływają na 
atrakcyjność gminy i są zachętą 

do inwestowania w Imielinie.
Miasto zaoferowało nowym 

inwestorom tereny przemysłowe 
przy ulicach: Rzemieślniczej, 
Przemysłowej, Drzymały i Hal-
lera, a w planach ma utworzenie 
strefy gospodarczej dla przed-
siębiorców, zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego wzdłuż ul. Nowozachęty.

W przyjętej uchwałą w grud-
niu 2011 r. Strategii Rozwoju 
Miasta Imielin na lata 2011-
2020, Rada Miasta określiła 
dwa cele strategiczne, których 
realizacja ma zapewnić dalszy 
rozwój miasta. Są to:

1. Wyznaczenie w następ-
nych planach zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów 
przeznaczonych pod rozwój 
małej przedsiębiorczości i han-
dlu oraz miejsc parkingowych 
dla samochodów, a w szczegól-
ności dla pojazdów wysokoto-

nażowych, niekolidujących z 
zabudową mieszkaniową,

2. Wspieranie rozwoju rze-
miosła i drobnej wytwórczości 
na różnych płaszczyznach.

W ramach promocji terenów 
inwestycyjnych i przedsiębior-
czości, zamieszczane są na ła-
mach lokalnych i ponadlokalnych 
gazet i pism, informacje promują-
ce przedsiębiorczość miasta.

Funkcjonuje nowa strona inter-
netowa Urzędu Miasta Imielin, na 
której na bieżąco zamieszczane 
są informacje dla potencjalnych 
inwestorów.

Przyjęta przez Radę Strategia 
Rozwoju Miasta Imielin na lata 
2011-2020 zawiera uregulowania 
odnośnie kształtowania polityki 
miasta w zakresie wspomagania 
inwestycji, inwestorów i promo-
cji miasta, stąd należy rozważyć 
celowość opracowania kolejnego 
programu. (um, oprac. zz)

Wspomaganie inwestycji i promocja miasta

się w pierwszej kolejności – czy 
dba o zaopatrzenie w wodę, od-
prowadzanie ścieków, buduje 
drogi, czy inwestuje w dziedzinie 
oświaty, sportu, pomocy społecz-
nej, czy też kultury. - Działalność 
podobna do dewelopera, który 
buduje domy, by potem sprzedać 
z zyskiem mieszkania, nie mieści 
się w głównych zadaniach gminy 
– kończy burmistrz. (zz)
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Z nauką i kulturą za pan brat

Przegląd Młodych Talentów

Dzieci z klas I przez pierwsze 
tygodnie roku szkolnego 

pod okiem wychowawczyń: Bo-
żeny Piechoty, Małgorzaty Syrek, 
Grażyny Kopiejki i Beaty Bali-
ckiej poznawały swoją szkołę i 
uczyły się panujących w niej za-
sad, praw i obowiązków, nawią-
zywały nowe znajomości. 

Pasowanie na ucznia odbyło 
się 12 października . 82 najmłod-
szych przygotowywało się do tej 
uroczystości od początku roku 
szkolnego. Na uroczystość od-
świętnie ubrani przyszli w towa-
rzystwie najbliższych. 

Dyrektor Gabriela Szolczew-
ska sprawdzała wiedzę pierwsza-
ków o szkole i wychowawcach. 
Na podstawie tego krótkiego testu 
uznała, że najmłodsi spełniają wa-
runki, aby stać się częścią szkol-
nej społeczności. Przedstawiciele 
klas starszych również zadawali 
im pytania, na które najmłodsi 
odpowiadali bez kłopotów. 

Uczniowie klas I gimnazjum 
w Imielinie zostali przyję-

ci do braci szkolnej w oryginalny 
sposób. Samorząd Uczniowski 
pod opieką Piotra Noska i Mateu-
sza Fersztorowskiego przygotował 
nietypowe otrzęsiny pierwszokla-
sistów. Kandydaci na przyszłych 

Tym mianem już po raz 4., 
czyli od początku publiko-

wania wyników egzaminacyjnej 
wartości dodanej może się po-
szczycić imielińskie gimnazjum. 
Po raz czwarty oszacowała je dla 
wszystkich gimnazjów Centralna 
Komisja Egzaminacyjna 

EWD czyli edukacyjna war-
tość dodana w lepszy sposób niż 
wynik egzaminu gimnazjalnego 
obrazuje pracę szkoły, bowiem 
wyraża przyrost wiedzy i umie-
jętności uczniów, który nastąpił 
u nich od ukończenia szkoły 
podstawowej. Dzięki temu każdą 
szkołę można porównać z innymi 
w kraju. EWD to w skrócie ocena 
efektywności nauczania w kon-
kretnej szkole. Mianem szkoły 
sukcesu określa się tę, która osią-
ga wysokie wyniki na egzami-
nach, a jednocześnie jej uczniom 

przybyło bardzo dużo wiedzy. W 
tegorocznych obliczeniach EWD 
wzięto pod uwagę średnie wyniki 
gimnazjalnych egzaminów z lat 
2010 – 2012. 

O komentarz do wyników i 
wyjaśnienie, jak to się dzieje, że 
co roku szkoła w Imielinie osiąga 
bardzo wysokie wyniki, poprosi-
liśmy dyrektor Annę Kubicę. - Je-
stem przekonana, że nie ma ogól-
nych recept, które jednoznacznie 
odpowiedziałyby na to pytanie. 
Sądzę, że dla każdej szkoły 
będzie to inny zestaw metod 
nauczania, działań wychowaw-
czych i rozwiązań organizacyj-
nych. Ważne, aby we wspólnym 
namyśle rad pedagogicznych, 
zespołów nauczycielskich udało 
się zdefiniować czynniki, które 
w danej szkole odpowiadają za 
efektywność nauczania i wspól-

nie je realizować. 
Niewątpliwie dzięki zjedna-

niu wszystkich gremiów szkoły: 
uczniów, rodziców, nauczycieli 
i władz oświatowych naszego 
miasta wokół wspólnych celów, 
możemy mówić o sukcesie szko-
ły. Ponadto zintegrowany zespół 
nauczycieli, demokratyczny styl 
kierowania szkołą, odczuwanie 
przez uczniów przyjaznego do 
nich stosunku, bogata i nowo-
czesna baza dydaktyczna, miły, 
estetyczny wystrój wnętrz szkol-
nych i otoczenia - to wszystko 
sprzyja rzetelnej pracy uczących 
się jak i nauczających, a tym sa-
mym podnosi wyniki tej pracy. 

Jednocześnie dyrektor A. Kubi-
ca zwraca uwagę, że są to działa-
nia długofalowe, wypracowywa-
ne przez kilka lat – i jak pokazują 
wyniki – bardzo skuteczne. (zz)

Wprowadzono sztandar i 
reprezentanci klas I w imie-
niu pierwszoklasistów złożyli 
ślubowanie. Przyrzekli dbać o 
honor i dobre imię szkoły. Pa-
ni dyrektor wielkim ołówkiem 
pasowała każdego pierwszaka 
na ucznia. 

Po programie artystycznym 
w wykonaniu najmłodszych 
przyszedł czas na prezenty. 
Urząd Miasta Imielin ubrał ich 
w kurtki przeciwdeszczowe z 
odblaskami, promujące akcję 
„Bezpieczny Imielin”, otrzy-
mali też słodycze, pamiątkowe 
dyplomy i figurki.

Uroczystość zakończyła się 
słodkim poczęstunkiem, przy-
gotowanym przez rodziców. 

Życzymy uczniom klas 
pierwszych, żeby hasło, które 
towarzyszyło im na uroczysto-
ści: „Z uśmiechem do szkoły” 
było wskazówką na kolejne 
szkolne dni i lata. (hg)

gimnazjalistów spotkali się w sali 
gimnastycznej, gdzie zostali ude-
korowani w różnokolorowe nosy 
symbolizujące ich dotychczasową 
niewiedzę i zarozumialstwo. Na-
stępnie pierwszoklasiści oraz ich 
wychowawcy zostali poddani wie-
lu próbom, niejednokrotnie wyma-

gającym niezłej kondycji. Zabawa 
była wspaniała, a na jej podsumo-
wanie uczniowie klas starszych 
obcięli swoim młodszym kolegom 
papierowe nosy. 

Impreza miała służyć wzajem-
nemu poznaniu, integracji klas, a 
także uczniów i wychowawców. 
Idea takich spotkań polega na tym, 
aby młodzi ludzie czuli się w szko-
le bezpiecznie i swobodnie.

Podsumowaniem przyjęcia w 
szeregi uczniów gimnazjum by-
ło uroczyste ślubowanie złożone 
29 października. Dyrektor Anna 
Kubica wręczyła pierwszoklasi-
stom pamiątkowe tarcze, życząc 
jednocześnie wielu sukcesów w 
myśl motta zawartego w misji 
szkoły: „Człowiek uczy się nie 
dla szkoły lecz dla życia”. (gim)

Na zdjęciu Jakub Borgiel, który wystąpił na Przeglądzie przed dwoma laty.

W gimnazjum obcinali nosy Z uśmiechem

Szkoła sukcesu 

W niedzielę 16 grudnia od-
będzie się w Sokolni już XVI 
edycja Przeglądu Młodych Ta-
lentów. Organizatorzy zapra-

szają do udziału uzdolnioną 
muzycznie młodzież i dzieci 
(soliści i zespoły kameralne). 

Preferowany repertuar to 

muzyka klasyczna i kolędy. 
Zgłoszenia przyjmuje Dom 
Kultury do poniedziałku 10 
stycznia. (dk)
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11 listopada (niedziela), godz. 17.00 
Święto Niepodległości

Po raz pierwszy w Domu Kultury zobaczymy spektakl typu 
„światło i dźwięk” pt. „Chopin w laserach”, podczas którego 
nagrania utworów kompozytora będą iluminowane światłami 
z 10 sterowanych komputerowo laserów. 

17  i 18 listopada (sobota - niedziela) 
III Imielin Blues Festival

Impreza, zainicjowana przez Grzegorza Kapołkę, cieszyła się 
w minionych latach ogromnym powodzeniem, dając możliwość 
konfrontacji, wymiany doświadczeń, wspólnego muzykowania, a 
także posłuchania najlepszych polskich jazzmanów i bluesmanów. 

W tym roku zagrają Adam Kulisz Band oraz „Krzak” – laureat 
tegorocznej nagrody Fryderyka (za najlepszy album bluesowy).

Festiwal adresowany jest do amatorskich zespołów grających 
szeroko rozumianego bluesa, a w tym roku dopuszczono również 
formacje preferujące blues-rocka. Więcej o Festiwalu obok. 

24 listopada (sobota), godz. 10.00 – 21.00 
IX Ogólnopolski Turniej Tańca dla Dzieci 
i Młodzieży o puchar Burmistrza Miasta Imielin

Takich tłumów, jak podczas Turnieju, nie ma w Sokolni przez 
cały rok. Przewija się przez nasz Dom Kultury grubo ponad 
1000 osób. Zawodnicy rywalizują w kilkunastu kategoriach 
wiekowych i stylistycznych (tańce klasyczne, latynoamerykań-
skie). Przed każdą z nich odbywa się parada uczestników, a po 
zakończeniu dekoracja zwycięzców. Naprawdę jest na co popa-
trzeć. Wstęp dla mieszkańców Imielina jest bezpłatny.

25 listopada (niedziela), godz. 18.00 
„Bezczelnie młodzi” Kabaret Młodych Panów

Już dość dawno nie gościliśmy w Sokolni kabaretu z tzw. naj-
wyższej półki. Grupa została założona w Rybniku w 2004 r. i 
od razu zadebiutowała na IX Rybnickiej Jesieni Kabaretowej. 
Jest laureatem wielu nagród na festiwalach. W ostatnich latach 
stała się jedną z najpopularniejszych polskich formacji kabare-
towych, wydała 3 płyty DVD, z których ostatnia „Bezczelnie 
młodzi” (2012) zawiera skecze i piosenki, których posłuchamy 
podczas niedzielnego wieczoru w Sokolni. 

2 grudnia (niedziela), godz. 18.00 
„Radcy Pana Radcy” Michała Bałuckiego 
PREMIERA Teatru Komanderów

Satyryczna komedia Michała Bałuckiego (1837 – 1901) opo-
wiada o Piotrze Dziszewskim, pantoflarzu i nieudaczniku, któ-
ry przypadkowo zostaje radcą miejskim. Nie dość że nie ma 
zielonego pojęcia o funkcji, którą ma pełnić (co wychodzi na 
jaw w rozmowie z córką, której nie umie wytłumaczyć czym 
właściwie zajmują się radcy), to jeszcze w dodatku nic nie wie 
o romansie swojej żony z intrygantem Zdzisławem, który chcąc 
łatwo zdobyć majątek poprzez ożenek z Helenką, niechcący 
zdobywa względy jego poślubionej małżonki... 

W sztuce występują: Stanisława Szczepanik, Justyna Pie-
korz, Klaudia Piekorz, Marian Synowiec, Bartosz Bieroński, 
Rafał Ciszewski i Paweł Siupka. 

Inscenizacja, scenografia i reżyseria – Stanisława Szczepanik.

9 grudnia (niedziela), godz. 17.00 
„W pracowni św. Mikołaja” (bajka dla dzieci)

Autorzy sztuki odkryli, że św. Mikołaj mieszka prawdopodobnie 
w starym kredensie, w którym znajduje się wyjątkowa pracownia, 
a baśniowe istoty w spokoju i harmonii produkują masę prezentów 
dla dzieci... Spektakl jest pełen dynamicznych piosenek, zabawnych 
perypetii, nietuzinkowych dialogów oraz wartko toczącej się akcji. 

JESIENNY SALON WY-
STAWOWY 2012 to coroczna 
wystawa członków i sympa-
tyków Artystycznej Grupy 
Kastalia działającej od 4 lat w 
Imielinie.

Trzon grupy stanowią: Ur-
szula Figiel-Szczepka, Barbara 
Zientara-Chmiel, Anna Rad-
wańska, Joanna Bołdys, Ag-
nieszka Skrzydło, Agnieszka 

Karnas. Grupa ma charakter 
otwarty na nowych twórców 
oraz sposób artystycznej wy-
powiedzi. Na wystawie znajdu-
ją się prace zarówno malarskie 
jak i rysunki, rzeźba oraz insta-
lacje. Mamy nadzieję, że pre-
zentowana wystawa zaskoczy i 
dostarczy wielu interesujących 
przeżyć. Otwarcie wystawy 18 
listopada o godz. 16. (ufs)

Na podstawie nadesłanych 
zgłoszeń (nagrań) wybra-

liśmy 6 wykonawców, którzy 
wystąpią w sobotę 17 listopada 
w przesłuchaniach konkurso-
wych. Doceniliśmy tych, którzy 
grają blues żywy, kolorowy i 
szukają własnej drogi – poinfor-
mował nas Grzegorz Kapołka, 
zasiadający w jury imielińskiego 
festiwalu bluesowego. Spośród 
nich wyłonieni zostaną laureaci 
trzech nagród. Wykonawcy po-
chodzą z Jaworzna, Bielska-Bia-
łej, Rudy Śl., Lędzin… Oprócz 
zespołów jest również solista 
akompaniujący sobie na gitarze. 
Mimo poszerzenia w tym roku 
formuły festiwalu o rocka, do 
udziału zgłosili się muzycy gra-
jący bluesa. 

- Z większym doświadcze-
niem zabraliśmy się w tym 
roku za robienie tego festiwalu 
– dodaje G. Kapołka – zapew-
niając sobie patronat medialny 
czasopisma „Gitarzysta” oraz 
Polskiego Radia Katowice, co 
zaowocowało większą liczbą 
zgłoszeń. 

Warto również zauważyć, że 
w niedzielnym koncercie laure-

Imieliński bluesowy 

atów wystąpi zespół „Krzak” 
– laureat tegorocznej nagrody 
Fryderyka za najlepszą pły-

tę bluesową, ale i grający „po 
swojemu” bardzo ciekawą od-
mianę bluesa, bliską jazzu. (zz)

Ta wystawa zaskoczy
Biblioteka zaprasza na spotka-
nie z ks. Adamem Bonieckim  
- generałem zakonu marianów 
w latach 1993–2000, redakto-
rem naczelnym  „Tygodnika 
Powszechnego” w latach 1999–
2011, zdobywcą wielu nagród, 
autorem licznych książek i 
publikacji naukowych. Spotka-
nie odbędzie się w czwartek 6 
grudnia o godz. 18. (bm)

Ks. Boniecki w Imielinie 



6

Ku
ri

er
   

 li
st

op
ad

 2
01

2
z kart historii Imielina

3 listopada obchodziła je 
Gertruda Należny. Z tej oka-
zji odwiedził ją burmistrz Jan 
Chwiędacz z najlepszymi ży-
czeniami, koszem pełnym po-
darunków i bukietem róż. A 
jej życie nie było usłane tymi 
pięknymi kwiatami. Pochodzi 
z rodziny, w której urodziło się 
po równo 5 córek i 5 synów. Z 
nich żyje jeszcze trójka. Ojciec 
pracował na utrzymanie rodzi-
ny w kopalni.  

W czasie wojny trafiła na 
„landówę” w okolice Kłodz-
ka (pani Gertruda ma dobrą 
pamięć i od razu pada nazwa 
Eckersdorf. Sprawdzamy w in-
ternecie, że dziś wieś nazywa 
się Bożków). Stał tam piękny 
pałac, a nasza jubilatka pra-
cowała w gospodzie. - Byłam 

rok i sześć tygodni, choć mia-
łam u nich pracować tylko rok, 
ale nie chcieli mnie puścić do 
domu – wspomina jubilatka. 
Drugi rok „landówy” odrabiała 
koło Monachium. Przymusową 
pracę w Niemczech przypłaciła 
reumatyzmem i chorobą nerek. 
Od 1941 do 1945 r. zatrudnio-
na była w bieruńskiej Lignozie 
czyli dzisiejszych zakładach 
ERG. Po wojnie zajmowała się 
krawiectwem. 

Wyczerpująca praca dała o 
sobie znać po wojnie. Cięż-
ko chorowała, przestała cho-
dzić, już żegnała się z życiem. 
Uzdrowienie przypisuje wodzie 
ze źródła w Lourdes. – Pan Bóg 
dał mi długie życie – mówi. 
Najważniejsze są wiara w Boga 
i modlitwa. Dlatego dzień uro-

dzin świętowała w kościele na 
mszy św. 

Pani Gertruda ma bardzo 
zorganizowany dzień – o sta-
łych godzinach regularne po-

Ponad stuletnią działalność 
duszpasterską Zgromadze-

nia Misjonarzy Oblatów na Za-
chodzie Europy obejmuje po-
mnikowe działo ks. dr. Józefa 
Pielorza, które niedawno uka-
zało się drukiem. Publikacja, 
licząca niemal sześćset stron, 
wydana została w serii „Stu-
diów i materiałów” Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. I rzeczywiście imponu-
je - bogactwem zgromadzonych 
wiadomości, ilością zdjęć, bi-
bliografią… Zawiera też wiele 
tabel, map, wykazów, dokumen-
tów, omówienie w języku fran-
cuskim oraz indeks osobowy. 

Z książki dowiemy się, w 
jaki sposób oblaci podążali za 
polską emigracją - najpierw do 
Kanady, a potem do Niemiec, 
Francji, Belgii, Holandii, Luk-
semburga i Wielkiej Brytanii, 
by wśród nich głosić Słowo 
Boże. Nie jest to zarazem tylko 
historia zgromadzenia misyjne-
go, ale i polskiej emigracji – jej 
„falowania” czyli masowych 
wyjazdów w różnych okresach 
historii. 

Książka omawia zakładanie 
polskich misji oblackich na po-
czątku XX wieku oraz w okre-
sie międzywojennym, kiedy to 
setki tysięcy Polaków w poszu-
kiwaniu pracy wyjeżdżało do 

Westfalii i północnej Francji. 
Druga fala emigracji nastąpi-
ła w związku z wybuchem II 
wojny światowej i po jej zakoń-
czeniu. Wreszcie poważnym 
wyzwaniem dla działalności 
duszpasterskiej jest najnowsza 
emigracja, która nastąpiła po 
demokratycznych przemianach 
w Polsce i w związku z otwar-
ciem granic po wstąpieniu do 
Unii Europejskiej. Były to emi-
gracje zarobkowe i polityczne.   

Publikacja stanowi bogate 
źródło wiedzy o strukturze 
oblatów w okresie powojen-
nym. Przedstawia działalność 
przełożonych wiceprowincji 
i prowincjalatu – zakładanie 
nowych placówek, ważniejsze 
wydarzenia, zmiany personelu. 
W kolejnej części autor oma-
wia specyfikę i zasięg duszpa-

sterstwa oblatów. Znajdziemy 
tu informacje o sposobie jego 
sprawowania, sakramentach, 
nabożeństwach, kolędzie, wy-
dawnictwach, pielgrzymkach, 
peregrynacji obrazów i figur, 
polskich stowarzyszeniach i 
szkółkach, akcjach charyta-
tywnych, współpracy z orga-
nizacjami polonijnymi i wiele 
innych. Całość zamykają dane 
statystyczne i dokumenty. 

Dużo informacji znajdziemy 
o pracy duszpasterskiej w kra-
jach Beneluksu (Belgia, Holan-
dia, Luksemburg), co wynika z 
faktu pobytu ks. J. Pielorza w 
Belgii. Są tu i przykłady nieła-
twej pracy wśród Polonii opar-
te na doświadczeniach samego 
autora. Wspomina on, jak po-
magając Polakom, przybywa-
jącym do Brukseli na początku 

lat 90. XX w., został oskarżony 
o sprowadzanie ich z Polski i 
załatwianie im pracy „na czar-
no”. Z tego powodu o mało co 
nie został osądzony.

Dużo informacji biograficz-
nych znajdziemy o oblatach 
pracujących na omawianych 
terenach. Notki o nich zawie-
rają wiele szczegółowych in-
formacji i wiele mówią o wa-
runkach w jakich działali na 
obczyźnie. 

Problematyka omawiana w 
książce jest dobrze znana au-
torowi i z tego powodu, że sam 
jest częścią historii oblatów - z 
racji swego długoletniego po-
bytu za granicą.

Praca zasługuje na uznanie 
za swój „pionierski charak-
ter, wnikliwość, syntetyczne 
i ewolucyjne przedstawienie 
wydarzeń” – jak czytamy w 
przedmowie napisanej przez o. 
Józefa Niesłonego, wikariusza 

Pomnikowe dzieło ks. dr. Józefa Pielorza 
prowincjalnego. Stwierdza on 
również, że „na każdej stronie 
tego obszernego dzieła odczu-
wa się dogłębną znajomość 
osób i faktów, a nade wszystko 
serce włożone w odtworzenie 
przeszłości polskich oblatów 
w Europie Zachodniej.” Na-
tomiast o. Ryszard Szmydki 
dodaje: „Dzięki ogromnej 
erudycji Autora, jego pasji 
rasowego historyka, dobremu 
fachowemu przygotowaniu i 
mniszej wręcz pracowitości, 
otrzymujemy pozycję treścio-
wo bogatą, źródłową i dobrze 
udokumentowaną.”

I te słowa padają pod adre-
sem autora ponad 90-letniego, 
który mimo swego sedziwego 
wieku był zdolny, by takiego 
wiekopomnego dzieła doko-
nać. Należą się ks. dr. J. Pielo-
rzowi nie tylko słowa szacun-
ku, ale i naszego najwyższego 
uznania. (zz)

siłki (i najważniejsze: nie prze-
jadać się, bez względu na to, jak 
będzie smakować, zawsze dwie 
kromeczki chleba). Nie pije też 
kawy ani alkoholu. 

Jubileusz 90. urodzin 
Córka Joanna Kwolek, u 

której mieszka jubilatka, prze-
jęła to upodobanie po swej 
matce i też woli herbatę. Zaś 
zięć Ryszard nie rozumie, 
skąd biorą się dowcipy o złych 
teściowych, bo on swojej nie 
może się nachwalić. - Do dzi-
siaj, jak przyjadę z pracy, to 
mam na stole gorący obiad – i 
tak jest od czasu, gdy się oże-
niłem – mówi z uśmiechem. I 
jakie to są obiady: w niedzielę 
obowiązkowo rosół, rolada, 
kluski, modra kapusta. Pan 
Ryszard który pochodzi spod 
Krosna, chwali śląskie danie 
i dodaje: – Taka teściowa to 
skarb. 

Jubilatka wychowała dwie 
córki. Doczekała się 3 wnuków 
i 3 prawnuków. (zz) 

Józef Pielorz ur. 22 stycznia 1921 r. w Imielinie. Maturę zdał 
w 1939 r. w Małym Seminarium Duchownym w Lublińcu. 
W tym samym roku rozpoczął nowicjat w Markowicach na 
Kujawach. W latach 1940 – 45 więziony w obozach koncen-
tracyjnych Dachau i Mauthausen.
Święcenia kapłańskie uzyskał w 1950 r., a w roku 1955 
obronił w Rzymie doktorat z teologii. Odbył studia filozo-
ficzne, teologiczne, archiwistyczne, bibliotekonomiczne. 
Prowadził pracę duszpasterską w Kanadzie, Włoszech i 
Belgii. Autor kilkuset artykułów, ponad dwudziestu ksią-
żek. W 2000 roku otrzymał tytuł honorowego obywatela 
miasta Imielin.
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Taki sposób świętowania 11 

listopada od lat propagują lu-
dzie zrzeszeni w Katolickim Sto-
warzyszeniu Młodzieży (KSM) 
Archidiecezji Katowickiej. 

Na diecezjalne zawody KSM 
zaprasza w sobotę 10 listopada 
do hali sportowej przy LO w Bie-
runiu Starym (ul. Licealna 17). 
Od godz. 9. będą rozgrywane 
mecze halowej piłki mężczyzn, 
siatkówki kobiet, siatkówki 

Prawie sto osób uczestniczyło 
w Dniu Seniora. Z tej okazji Do-
minik Buczek (kronikarz koła) 
oraz Henryk Nagi (prowadzący 
część rozrywkową wszystkich 
spotkań) otrzymali Złote Ho-
norowe Odznaki PZERiI. Wrę-
czyła je Stefania Mąka, prze-

Franciszek Mikunda z Imielina 
(na zdjęciu poniżej) znalazł 

się w gronie 6 najlepszych wy-
konawców i został zaproszony do 
udziału w galowym występie pod-
czas XX Ogólnopolskich Spotkań 
Miłośników Gry na Harmonij-
kach. Konkurs odbywał się 27 i 28 
października w Mysłowicach. 

Imieliński gimnazjalista na 
harmonijce ustnej, czyli po pro-
stu na organkach, gra od 3 lat. 
Nie ma tradycji rodzinnej, która 
stałaby za jego zainteresowania-
mi, a ten instrument, najzwyczaj-
niej, jak mówi, przypadł mu do 
gustu. - Chciałem uczyć się na 
czymś grać, nie mogłem się jakoś 
zdecydować, co wybrać, w końcu 
postanowiłem, że harmonijka to 
całkiem niezły instrument i moż-
na by spróbować.  

Poszukiwania instruktora, 
który pokierowałby jego rozwo-
jem muzycznym, zaprowadziły 
do Mysłowic, gdzie w Miejskim 
Ośrodku Kultury prowadzi za-
jęcia Zygmunt Zgraja, wirtuoz 
harmonijki, lider i założyciel 
sławnego tria „Con Brio”. - Po-
czątki były trudne. Nie będę się 
chwalił, że od razu szło super, ale 
stałe ćwiczenia dały efekt. Pan 
Zygmunt zaproponował, bym 

Uzdolnionym uczniom zamieszkałym w Imielinie przyznane zostały stypendia naukowe (na pod-
stawie uchwały Rady Miasta nr XXI/92/2008). Wynoszą 250 i 300 zł i wypłacane są przez 10 

miesięcy. Osiągnięcia, na postawie których można otrzymać stypendium, to tytuły laureatów i finali-
stów konkursów przedmiotowych. Wśród 6 nagrodzonych 5 było gimnazjalistami, a jedna osoba to 
uczeń szkoły podstawowej. Poniżej przedstawiamy pierwszą trójkę, która otrzymała stypendia.

Zofia Bochenek, absolwent-
ka gimnazjum, uczennica III 
LO w Katowicach; zdobyła 
tytuł laureata w wojewódzkim 
konkursie języka angielskiego.   

Języka na tak wysokim pozio-
mie, który umożliwił jej zdoby-
cie tytułu laureata, nauczyła się 
w szkole, dzięki dodatkowym 
cotygodniowym spotkaniom 
na kółku z języka angielskie-
go prowadzonym przez Sylwię 
Dudek. Ponieważ w tym roku 
konkurs obejmował wiedzę na 
temat USA, dlatego szczególnie 
dużo uwagi musiała poświęcić 
kulturze, geografii i historii te-
go kraju. Czytała też angielsko-
języczne strony w internecie i 
blogi poświęcone modzie.  

W szkole ulubione przedmioty 
to historia i wiedza o społeczeń-
stwie, a poza nią lubi rysować, 
prowadziła też bloga w interne-
cie, a zimą jeździ na nartach.

Dariusz Brysz, absolwent 
gimnazjum, obecnie uczeń 
LO w Bieruniu Starym; został 
finalistą wojewódzkiego kon-
kursu języka niemieckiego. 

Do języka niemieckiego 
„przyzwyczaił się” gdy oglą-
dał w telewizji filmy dla dzieci 
i programy po niemiecku. – Ję-
zyk sam wszedł mi do głowy – 
mówi Darek i dodaje, że język 
ten po prostu mu się podoba. 
Zasady gramatyki natomiast 
poznawał na dodatkowych za-
jęciach pozaszkolnych. Finał 
konkursu nie był łatwy, gdyż 
skupiał się na językowych 
wyjątkach. Wymagał również 
wiedzy o literaturze i kulturze 
krajów niemieckojęzycznych. 

Poza językiem niemieckim 
licealista lubi zajęcia sportowe, 
grać w siatkówkę. Pasjonuje go 
również sprzęt komputerowy i 
nowoczesna technika. 

Marta Chwiendacz, absol-
wentka gimnazjum, obecnie 
uczennica VIII LO w Katowi-
cach; zdobyła tytuł laureata w 
wojewódzkim konkursie mate-
matycznym. 

Swoje osiągnięcie zawdzię-
cza ciężkiej pracy na dodat-
kowych zajęciach, które co 
tydzień prowadziła w imieliń-
skim gimnazjum Jadwiga Ku-
bista. Na nich Marta rozwiązy-
wała testy z konkursów i wiele 
zadań. Nie byłoby zapewne 
sukcesu bez zamiłowania do 
tego przedmiotu. Laureatka 
przyznaje, że bardzo lubi ma-
tematykę i fascynuje ją rozwią-
zywanie zadań, a największą 
satysfakcję daje poszukiwania 
drogi prowadzącej do wyniku. 

W wolnym czasie Marta lubi 
przejażdżki na rowerze, chęt-
nie ogląda dobre filmy i czyta 
książki. (zz) 

Stypendia dla najlepszych 

mężczyzn, tenisa stołowego ko-
biet i mężczyzn. Istnieje także 
możliwość rozegrania halowej 
piłki nożnej kobiet, koszykówki 
kobiet lub mężczyzn – w zależ-
ności od zgłoszonych drużyn. 
Nagrodą główną zawodów jest 
puchar przechodni ks. abpa se-
niora Damiana Zimonia. 

Ponieważ zawody odbywają 
się w przededniu Święta Niepod-
ległości, uczestnicy oraz kibice 

Gimnazjalista z harmonijką 
stanął do konkursu. Okazało się, 
że poszło nieźle i choć w kon-
kursie nie przyznawano miejsc, 
to znalazłem się w gronie kilku 
najlepszych, z czego się bardzo 
cieszę – mówi Franek.

Na konkurs do Mysłowic, za-
prezentować swoje umiejętności, 
przyjechało 20 wykonawców z 
całej Polski. Uczestników ocenia-
ło jury w składzie: Jerzy Sieczka, 
Joanna Bliwert-Hoderny i Anto-
ni Brożek. Każdy z uczestników 
otrzymał od organizatorów upo-
minek w postaci harmonijki i dy-
plom. (dan)

zakładając stroje w barwach na-
rodowych, malując swoje twarze, 
przynosząc flagi, banery itp. pro-
pagują swój patriotyzm. Dla naj-
bardziej patriotycznego oddziału 
KSM przewidziana jest nagroda. 

Uczestnikami zawodów są 
członkowie i sympatycy KSM 
z różnych miejscowości diecezji 
katowickiej, a organizatorami 
KSM z Imielina wraz z Zarzą-
dem Diecezjalnym KSM. (mon)

Święto Niepodległości na sportowo!

wodnicząca zarządu oddziału. 
Bernadeta Ficek, przewodni-
cząca Rady Miasta, w imieniu 
swoim i burmistrza przekazała 
życzenia z okazji Dnia Seniora 
z zapewnieniem, że nadal tak 
jak dotychczas, będą popierali 
statutową działalność PZERiI 

Koła Imielin. Na jej ręce Ber-
nard Stolorz, prezes koła, złożył 
podziękowanie władzom miasta 
za wspieranie całorocznej dzia-
łalności. Emeryci podziękowali 
również proboszczowi ks. Euge-
niuszowi Murze za mszę odpra-
wioną w ich intencji. (dan)

Dzień Seniora w Imielinie

Franciszek Noras i ks. Lon-
gin Kozub (pośmiertnie) 

11 listopada odznaczeni zosta-
ną przez prezydenta Bronisła-
wa Komorowskiego Krzyżami 
Oficerskimi Orderu Odrodzenia 
Polski. Uroczystość odbędzie 
się w Urzędzie Wojewódzkim, 
a odznaczenia w imieniu prezy-
denta wręczy wojewoda Zyg-
munt Łukaszczyk.

- Byłem niesamowicie za-
skoczony i ręce mi się trzęsły, 
gdy się o tym dowiedziałem. 
Jestem jeszcze pod wraże-
niem – powiedział nam Fran-
ciszek Noras. – Sądzę, że to 
nie przypadek, ale zrządzenie 
Opatrzności, iż uroczystość 
w Katowicach zaplanowano o 
tej samej godzinie, o której w 
Imielinie będzie odprawiana 
msza św. w intencji ks. Lon-
gina Kozuba, w rocznicę jego 
urodzin. Ks. Longina można 
nazwać kapelanem naszej zie-
mowickiej „Solidarności” i 
dobrze, że jego zasługi zostały 
docenione. 

Działalność F. Norasa przed-
stawiliśmy w kilku tegorocz-
nych wydaniach „Kuriera”. 
Przypomnjmy, że był skarb-
nikiem NSZZ „Solidarność” 
w kopalni „Ziemowit”. W sta-
nie wojennym został najpierw 
aresztowany, a później interno-
wany i osadzony w więzieniu 
w Zabrzu-Zaborzu. 

- W 1982 r. dawali mi pasz-
port z prawem przekroczenia 
granicy w jedną stronę, wielu 
wyjechało, inni bardzo chcie-
li, a nie mogli wyjechać, a ja 
odmówiłem. Nie przebierali 
w słowach, żeby mnie zastra-
szyć – wspomina dziś i przy-
wołuje znane hasło, z którym 
się identyfikuje, a kiedyś wy-
powiedział je prezydent Ken-
nedy: Nie pytaj, co Ameryka 
(ojczyzna) zrobi dla ciebie, 
ale powiedz, co ty zrobisz dla 
Ameryki. 

11 listopada odznaczenie za 
zmarłego ks. L. Kozuba odbie-
rze w Katowicach burmistrz 
Jan Chwiędacz. (zz) 

Odznaczeni 
przez prezydenta 
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Witamy we wspólnocie 

Szymon Jarosław Zawiślak urodzony 21 lipca
syn Jarosława i Ewy, ochrzczony 8 września 
chrzestni: Artur Sroga i Patrycja Wszołek
Przepraszamy państwo Zawiślaków za pomyłkowe niezamieszczenie zdję-
cia w poprzednim wydaniu „Kuriera”. 

Dzieci ochrzczone 8 września i 13 października w imielińskim kościele

Kamil Artur Dominiak urodzony 4 sierpnia
Syn Izabeli i Artura
Chrzestni: Arnold Bula i Magdalena Jonderko

Jan Paweł Ficek urodzony 14 września
Syn Marzeny i Pawła
Chrzestni: Jakub Ficek i Anna Długajczyk

Alicja Elżbieta Kasperczyk urodzona 25 sierpnia
Córka Elżbiety i Tomasza
Chrzestni: Andrzej Bożek i Beata Balicka

Milena Gabriela Kościerzyńska urodzona 13 sierpnia
Córka Joanny i Marcina
Chrzestni: Michał Kościerzyński i Izabela Kuc
Uwaga: W kolejności alfabetycznej przedstawiamy rodziny dzieci, które przyjęły 
chrzest 13 października. Z powodu dużej liczby chrztów, które odbyły się tego 
dnia, następne zdjęcia opublikujemy w grudniowym wydaniu gazety. 

Bartosz Maksymilian Kula urodzony 2 września
Syn Agnieszki i Mariusza
Chrzestni: Mateusz Kula i Gabriela Toboła

Hanna Antonina Kuś urodzona 29 września
Córka Bogumiły i Krzysztofa
Chrzestni: Adam Jucha i Edyta Jucha

Oliwia Marta Masny urodzona 31 sierpnia
Córka Barbary i Marcina
Chrzestni: Mariusz Cioska i Marta Masny


