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Nowa siedziba OSP

Widok strażnicy od strony ul. Drzymały.

W

tym miesiącu ogłoszony
został przetarg na wykonanie nowej remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej przy ul. Drzymały w Imielinie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
prace powinny rozpocząć się na
wiosnę, a zakończyć za rok o tej
samej porze. W ich wyniku na
działce o powierzchni 21 arów
powstanie budynek składający
się z trzech części: biurowo-socjalnej, garaży i wieży. Zagospodarowany zostanie również
teren wokół strażnicy.
Obecna remiza strażacka
na rynku przy ul. Imielińskiej
mieści się w budynku liczącym
ponad sto lat w… dawnej stajni.

Zatrzymujący się w zajeździe
Grünpetra (znajdował się w
miejscu, gdzie obecnie stoi pomnik) trzymali tam konie. Po II
wojnie światowej stajnia została
zaadoptowana na remizę i taką
rolę pełni do dzisiaj. – Budynek
jest za ciasny jak na nasze potrzeby – wyjaśnia Artur Marona,
prezes OSP Imielin. - Brakuje
pomieszczeń socjalnych; m.in.
miejsca gdzie strażacy mogliby
się przebrać do akcji, jak i skorzystać z prysznica po powrocie
z niej. Część sali szkoleniowej
jest podzielona i znajdują się w
niej szafki ubraniowe. Brakuje
też garaży na posiadany sprzęt,
który - tak jak ponton, przy-

czepka pompowa czy
inne urządzenia - jest
poupychany za samochodami bojowymi.
Nowa siedziba stra- Budynek wyróżnia 14-metrowa wieża.
żaków w części biurowo-socjal- mochodów – będzie to część
nej zaprojektowana została w budynku o wymiarach 16,7 na
kształcie prostokąta na dwóch 17,5 metra. Natomiast na podkondygnacjach. Na parterze stawie kwadratu 4,5 x 4,5 m
znajdą się: biuro zarządu, sala zbudowana zostanie wieża o
szkoleniowa, która pomieści 18 wysokości 14 metrów.
osób, sala ćwiczeń, magazyn,
Główne wejście do budynwarsztat, aneks kuchenny, szat- ku oraz 3 bramy wjazdowe do
nie, natryski i sanitariaty dla garaży znajdą się od strony
mężczyzn i kobiet. Piętro zajmie północnej tj. ul. Drzymały, nagłównie sala konferencyjna dla tomiast wyjście ewakuacyjne
40 osób, szatnie i sanitariaty.
z garażu oraz jedna brama ga260 m 2 przeznaczonych zo- rażowa przelotowa będzie od
stanie na garaże dla trzech sa- strony południowej.
- Nowy budynek OSP w Imielinie był bardzo długo przez nas
wyczekiwany. Rozmieszczenie
ła się czterokrotnie. „Rok 2016 pomieszczeń i wymiary nowej
ze względu na aurę, nie sprzy- remizy zostały przeanalizowane
jał w powiecie podpalaczom pod kątem powierzchni działtraw. Trzeba jednak zauważyć, ki jak i potrzeb strażaków, a jej
że część terenów rolniczych nie koncepcję wykonał Sebastian
jest uprawiana, stąd podpala- Łukowicz z Państwowej Straży
czom dalej łatwo wzniecać te Pożarnej w Tychach po analizie
pożary” – czytamy w raporcie kilkunastu innych budynków
przygotowanym przez zawodo- OSP w Polsce, jak i konsultacji
wych strażaków w Tychach.
ze strażakami naszej jednostki
Dalej główna przyczyna po- i strażakami z KM PSP w Tyżarów to podpalenia, na dru- chach – wyjaśnia A. Marona. gim miejscu jest nieprawidło- Przed rozpoczęciem projektowawe używanie urządzeń grzew- nia remizy były brane pod uwagę
różne lokalizacje (rozpatrywano
Dokończenie na str. 6.

Strażackie podsumowanie

W

2016 roku na terenie powiatu spadła liczba pożarów we wszystkich gminach
poza… Imielinem. Znacznie
mniej było podpaleń traw – ale
temu akurat sprzyjała pogoda.
Podczas gdy średnio w powiecie było o połowę mniej
pożarów, o tyle w Imielinie ich
liczba w roku 2016 wzrosła w
stosunku do roku 2015 - z 16
do 18 zdarzeń. W Chełmie Śl.
w tym czasie było 10 pożarów,
a w Bojszowach 17 (porównujemy gminy o zbliżonej licz-

bie mieszkańców i podobnym
obszarze, a nie z kilkakrotnie
większymi Bieruniem czy Lędzinami).
W budynkach mieszkalnych
w Imielinie wzrosła w porównaniu z rokiem 2015 liczba pożarów z 1 do 4, w uprawach w
2015 r. ich nie było, a w minionym roku 4. Natomiast rzadziej
wybuchały pożary traw - z 9
ich liczba spadła do 1. Ale z
takim samym zjawiskiem mieliśmy do czynienia w powiecie,
gdzie ilość pożarów zmniejszy-
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inne na działkach o większej
powierzchni), ale ze względu na
fakt, że remiza zawsze znajduje
się jest pobliżu centrum miasta,
wskazaliśmy na lokalizację na ul.
Drzymały – dodaje prezes.
Na placu przed strażnicą znajdzie się 12 miejsc postojowych,
w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Parking oraz droga dojazdowa i chodniki wykonane zostaną z kostki betonowej.
W elewacji frontowej główne
wejście do budynku podkreślone będzie przeszkleniem fasady
aluminiowo-szklanej. Piętro zostanie częściowo nadwieszone,
dzięki czemu powstanie zadaszenie nad wejściem do budynku.
Ogółem zabudowa zajmie
526 m 2, parkingi 161 m 2, chodniki 87 m 2, drogi 713 m 2, zieleń
622 m 2. Autorami projektu są:
Grzegorz Freitag i Mirosław
Szyndlar z firmy FS Projekt.
Budowa rozpocznie się w roku, który jest bardzo ważny dla
strażaków. - W sierpniu tego
roku przypada 130-lecie naszej
straży, co jest udokumentowane
w naszym statucie. Szczególnie
duży wkład w budowę nowej
remizy, jak i w jej przyszłość,
mają ci strażacy, którzy należeli
kiedyś do naszej jednostki jak
i jej obecni członkowie, którzy
wkładali niejednokrotnie serce
w bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi, za co im
cześć i chwała. Bez nich nasza
jednostka mogłaby już dawno
nie istnieć, a temat budowy nowej remizy nie byłby podejmowany. Bo straż to nie jest tylko
budynek, to także ludzie, którzy
ją tworzą – mówi prezes OSP.
- Duży wkład w rozpoczęcie budowy nowej remizy mają
włodarze miasta z burmistrzem
Janem Chwiędaczem na czele,
którzy od kilkunastu lat widzą
taką potrzebę i konsekwentnie
do tego dążą, za co im składamy podziękowanie – kończy A.
Marona. (zz)
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KRONIKA POLICYJNA
5 lutego na ul. Imielińskiej policjanci zatrzymali 21-letniego
mieszkańca Alwerni, który kierował samochodem w stanie nietrzeźwości – wynik badania 0,51 mg/l.
6 lutego na ul. Hallera skradziono dwie tony ton metalowych
elementów infrastruktury.
13 lutego na ul. Brata Alberta policjanci zatrzymali 57-letniegio
mieszkańca Imielina, który kierował rowerem w trakcie obowiązującego zakazu oraz w stanie po użyciu alkoholu - wynik 0,22 mg/l.
21 lutego na ul. Liliowej policjanci zatrzymali 54-letniego
mieszkańca Imielina, który kierował rowerem w stanie nietrzeźwości – wynik badania 1,51 mg/l.
25 lutego na ul. Dunikowskiego policjanci zatrzymali 39-letniego
rowerzystę w stanie nietrzeźwości – wynik badania 0,97 mg/l.
3 marca na ul. Maratońskiej policjanci zatrzymali 20-letniego
mieszkańca Jaworzna, który posiadał przy sobie prawie 2,4 g marihuany. (kpp)

KRONIKA STRAŻACKA
3 lutego strażacy interweniowali na ul. Podmiejskiej w związku z martwą sarną.
13 lutego strażacy zostali wezwani do pożaru sadzy w kominie
domu przy ul. Drzymały.
22 lutego strażacy gasili pożar samochodu na posesji przy ul.
Satelickiej.
24 lutego strażacy gasili pożar budynku gospodarczego przy
ul. Wyzwolenia. (osp)

Kontrole ciężarówek
16 lutego policjanci bieruńskiej drogówki skontrolowali 81 pojazdów ciężarowych i autobusów, nakładając 45 mandatów karnych oraz sporządzając dwa wnioski do sądu. Stwierdzili 27 naruszeń związanych ze stanem technicznym pojazdów. W jednym
przypadku naruszenie dotyczyło nieprawidłowego zabezpieczenia ładunku. Aż w 14 przypadkach kierowcom zostały zatrzymane dowody rejestracyjne.
Policyjne działania skierowane były na kontrolę przewozu rzeczy z uwzględnieniem stanu technicznego pojazdów ciężarowych
oraz przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku kierowców. Dotyczyło to również przewozu osób. Sprawdzali także
stan trzeźwości kierujących pojazdami. (kpp)

Zaproponuj bieg
Urząd Miasta Imielin planuje zorganizowanie imprezy sportowej - biegu na 5 km oraz imprez towarzyszących m.in. biegów
dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych. Bieg miałby się odbyć jesienią tego roku na terenie Imielina. W związku z
tym prosimy miłośników biegania (i nie tylko), aby do 31 marca
na adres sport@imielin.pl przesyłać swoje propozycje na trasę
biegu oraz jego nazwę. (um)

Uwaga czytelnicy

Kurier
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Od następnego numeru, czyli kwietniowego, zmienia się sposób dystrybucji „Kuriera”. Miesięcznik będzie bezpłatnie dostarczany do domowych skrzynek pocztowych. Mamy nadzieję, że w
ten czasopismo będzie lepiej dostępne dla mieszkańców.



DYŻURY RADNYCH
3 kwietnia (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta w
godz. 16 00 -1700 dyżurują radni: Tadeusz Komandera, Krzysztof
Hajduczek i Tadeusz Hericht. (um)
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PORADY NOTARIUSZA

Sprzedaż i kupno ziemi rolnej

O

d 30 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe przepisy
o kształtowaniu ustroju rolnego, wprowadzone ustawą z 14
kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu
sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Zgodnie z nimi nabywcą nieruchomości rolnej może być tylko rolnik indywidualny. Nabycie
przez inne osoby może nastąpić
wyłącznie za zgodą prezesa
Agencji Nieruchomości Rolnych
(ANR), wyrażoną w formie decyzji administracyjnej. Od tego
wymogu ustawa przewiduje
pewne wyjątki, np. gdy nabywcą
jest osoba bliska zbywcy, Skarb
Państwa, kościół, związek wyznaniowy lub gdy następuje w
wyniku dziedziczenia. Poniżej
wyjaśniamy, jak wygląda procedura ubiegania się o taką zgodę.
Może o nią wystąpić sprzedawca i przyszły kupujący, jednakże
wniosek w danej sprawie składa
tylko jedna strona.
Zgodnie z wytycznymi ANR
do wniosku o zgodę na nabycie
należy dołączyć liczne dokumenty, poczynając od wypisu
z rejestru gruntów zawierającego dane z ewidencji gruntów i
budynków, numer księgi wieczystej. Oprócz tego aktualne
zaświadczenie o przeznaczeniu
nieruchomości w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gminy, jeżeli takie akty zostały wydane
i obejmują tę nieruchomość.

Konieczne jest także podanie
informacji o obciążeniach nieruchomości hipoteką, tytułem
egzekucyjnym, ograniczonymi
prawami rzeczowymi i zobowiązaniowymi, w tym prawem
najmu, dzierżawy, dożywocia
itp. Należy przestawić również oświadczenie nabywcy
o powierzchni posiadanych
użytków rolnych. Sprzedawca
nieruchomości rolnej będzie
zobowiązany załączyć także
dokumenty potwierdzające, że
nie było możliwości nabycia
nieruchomości przez rolnika
indywidualnego, osobę jemu
bliską, kościół lub związek wyznaniowy, jednostkę samorządu
terytorialnego, Skarb Państwa
lub ANR. Jednym z takich dokumentów będzie oświadczenie
sprzedawcy. Oprócz niego ma
załączyć także inne dokumenty
– np. potwierdzenie wywieszenia ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w izbie rolniczej, w
ośrodku doradztwa rolniczego,
w gminie, w prasie, a także w
Internecie.
O zgodę może wystąpić
właściciel sprzedawanej nieruchomości rolnej albo nabywca.
Właściciel sprzedawanej nieruchomości rolnej występuje,
jeżeli:
a) wykaże, że nie było ofert
kupna od żadnego z wymienionych: rolnika indywidualnego, osoby bliskiej właścicielowi nieruchomości, Skarbu
Państwa, jednostki samorządu
terytorialnego oraz kościelnej
osoby prawnej lub związku wyznaniowego,

b) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności
rolniczej, tzn. daje gwarancję, że
będzie prowadzić gospodarstwo
rolne w sposób prawidłowy,
c) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych (powyżej
300 ha).
Gdy o zgodę występuje nabywca, który zamierza dopiero
utworzyć gospodarstwo rodzinne, pod warunkiem, że:
a) posiada kwalifikacje rolnicze (lub zobowiązała się do
ich uzupełnienia w ramach
programu „Młody Rolnik”)
b) daje rękojmię należytego
prowadzenia działalności rolniczej,
c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia
nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której
położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie
w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.
Zaraz po wejściu w życie
ustawy agencja opublikowała
na swojej stronie internetowej wzory wniosków o zgodę na nabycie nieruchomości
oraz informacje dotyczące ich
składania (http://anr.gov.pl/) w
zakładce UKUR – Realizacja –
wzory dokumentów. Jak podaje, według procedury określonej przez samą ANR wnioski
należy składać do dyrektora
oddziału terenowego właściwego ze względu na położenie
nieruchomości.
Notariusz
Paulina Siekańska

Dwa plany zagospodarowania

N

a lutowej sesji Rady Miasta radni przyjęli uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Imielina.
Pierwszy obejmuje obszar położony pomiędzy ul. Brata Alberta, torami kolejowymi PKP,
nasypem kolejowym „Maczki-Bór”, a zachodnią granicą
miasta. Przyjmuje się w uchwale, że celem i przedmiotem tego planu jest ustalenie zasad i
warunków zagospodarowania
przestrzennego dla wskazanego terenu, określonego w
Studium jako: tereny otwarte
o charakterze przyrodniczo-re-

kreacyjnym, tereny otwarte z
zakazem lokalizowania zabudowy, tereny usług, aktywności
gospodarczej, nowych układów
komunikacyjnych. Drugi plan
dotyczy rejonu ulic: Wojciecha
Sapety, Pokoju i Imielińskiej.
Celem i jego przedmiotem jest
ustalenie zasad i warunków
zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego terenu,
określonego w Studium jako
teren: użyteczności publicznej,
wielofunkcyjny o charakterze
centrotwórczym, wielofunkcyjny o dominującym przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym średniej intensywności,
teren cmentarza, otwarty o

charakterze przyrodniczo-rekreacyjnym. W obu planach
uwzględni się: kształtowanie
ładu przestrzennego, uporządkowanie zabudowy usługowej
i infrastruktury towarzyszącej, poprawę funkcjonalności
szeroko pojętej infrastruktury
technicznej (komunikacji pieszej, samochodowej i rowerowej, systemu kanalizacji),
kształtowanie
przestrzeni
przyrodniczej.
Pełne teksty uchwał wraz
z załącznikami mapowymi,
znajdują się na stronie internetowej www.bip.imielin.pl/
prawo lokalne/uchwały Rady
Miasta. (zz)

Czy było bezpieczniej?
Z

danych policji za ubiegły rok
wynika, że był on zarówno bezpieczniejszy na drogach
jak i pod względem liczby przestępstw.

wypadków, zabitych i rannych
jak w Imielinie miały również
miejsce w powiecie.
Najbardziej uważać trzeba w
naszym mieście jadąc ul. Imie-

Turyńskiej (obwodnicy Bierunia Starego).
Pozytywne dane odnotowuje policja, gdy idzie o przestępczość w Imielinie. Z 97 popeł-

niu, gdzie ta liczba zmniejszyła
się nieznacznie.
Żeby nie był to obraz zbyt różowy, należy przytoczyć i inne
dane. Policjanci na terenie powiatu ujawnili w ubiegłym roku
ponad 8,5 tys. wykroczeń na drogach. Wystawili ponad 5,8 tys.
mandatów (nie tylko na drogach).
Były to wykroczenia głównie
przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu

osób i mienia, bezpieczeństwu i
porządkowi w komunikacji, obyczajności publicznej, przepisom
o ochronie przyrody i zwierząt,
przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Pouczyli ponad 2 tys. osób. Odebrano też
780 dowodów rejestracyjnych i
94 uprawnienia do kierowania
pojazdami. W przypadku 594
przestępstw zatrzymano 220
sprawców. (zz)

Kłopotliwe psie obowiązki
Posiadanie psa dostarcza właścicelom wiele przyjemności, ale
niewątpliwie wiąże się z kilkoma obowiązkami, które już takie
miłe nie są. Jednym z nich jest na
przykład sprzątanie odchodów
pozostawionych przez pupilka w
miejscach publicznych. A że nie
nionych w roku 2015, ich liczba
w ubiegłym spadła do 59. Kradzieży z włamaniem i kradzieży mienia było po 11, innych
przestępstw 38, zatrzymano
tylko 4 nietrzeźwych kierujących (w Chełmie Śl. 5, w
Bojszowach 8). W tych trzech
gminach było znacznie mniej
przestępstw, czego nie można
powiedzieć o Lędzinach, gdzie
wykroczeń przeciw przepisom
było w ubiegłym roku więcej
niż w roku 2015, oraz o Bieru-

Imielin - samodzielne miasto

T

ym razem nie chodzi o samodzielność administracyjną czyli niezależność od
Mysłowic czy Tychów, ale niezależność finansową.
Tylko 87 samorządów (na
prawie 2,5 tys. gmin w Polsce)
odznacza się wysoką samodzielnością finansową – tak wynika z
badań, które przeprowadził prof.
Eugeniusz Sobczak z Wydziału
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Od kilkunastu lat tworzy
on Ranking Zrównoważonego
Rozwoju Jednostek Samorządu
Terytorialnego – czyli również
gmin. Imielin znalazł się w tym
rankingu na drugim miejscu w
kategorii miast za Zakopanem, a
przed nadmorską Jastarnią.
Na czym polega niezależność
finansowa naszego miasta – otóż
ponad ¾ jego dochodów (dokładnie 78,25 proc.) stanowią „dochody własne”. Są to dochody uzyskiwane z podatków lokalnych

– czyli od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn
oraz 40-procentowe udziały w
podatku dochodowym PIT, który mieszkaniec płaci do Urzędu
Skarbowego, a także dochody z
majątku gminy (np. sprzedaż nieruchomości). Gminy, które żyją
głównie z tych podatków, mają
dochody niezależne od sytuacji
budżetu państwa, od koniunktury gospodarczej czy poziomu
bezrobocia.
To nie oznacza, że w Imielinie wymienione podatki są drastycznie wysokie – znajdują się
na poziomie porównywalnym z
podobnymi miastami jak Imielin w regionie. Zresztą stawki
maksymalne ustala co roku Ministerstwo Finansów i gminy nie
mogą ich przekraczać. Potencjał
i zasobność Imielina polega na
tym, że ma stosunkowo dużo
podatników, dobrze zarabiają-

cych i systematycznie płacących
podatki.
Do elitarnego „klubu” samorządów, które mają wysoki ponad
70. proc. udział dochodów własnych należy tylko 87 samorządów w Polsce. Im wyższy jest ten
procent, tym bardziej gmina jest
samodzielna. Co na tym zyskuje?
Pewność dochodów, a to oznacza
pewność inwestycji. Można je
spokojnie planować, bo ma się
zapewnienie, że będą na nie pieniądze w postaci podatków.
Pierwsze miejsce we wspomnianym rankingu ma gmina Kleszczów, w której dochody własne
stanowią aż 96,82 proc. budżetu.
Jej wyjątkowość polega na tym,
że „leży na węglu” – brunatnym i
znajduje się na jej terenie elektrownia Bełchatów. Czy w Kleszczowie mogą zatem nie martwić się o
dochody? Tak długo jak sejm i rząd
nie zmienią przepisów odnośnie
podatków np. płynących z kopalni
lub wyczerpania złóż węgla. (zz)

Konsultacje społeczne

N

a lutowej sesji radni przyjęli
uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Imielina. - Do tej pory również odbywały się konsultacje w różnej formie, ale nie mieliśmy ustalonych
zasad, jak należy to robić – wyjaśnia burmistrz Jan Chwiędacz.
– Stąd uchwała, która porządkuje te sprawy. Ponadto chcemy
zwiększyć wpływ mieszkańców
na podejmowane w mieście decyzje – zwłaszcza w sprawach
wzbudzających sprzeczne opinie,
jak rozwiązania komunikacyjne
czy ostatnio reforma oświaty.
Celem konsultacji – czytamy
w uchwale Rady Miasta - jest
poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców w sprawie
poddanej konsultacjom. Dzięki
nim władze miasta chcą podejmować „optymalne decyzje w
sprawach publicznych”. Wynik
konsultacji społecznych nie jest
wiążący dla organów Miasta
Imielin, o ile przepisy prawa nie
stanowią inaczej.
Formy konsultacji to: badania
ankietowe, zebranie mieszkańców, czy dyżury konsultacyjne.
Możliwe będzie również przekazywanie opinii i wniosków
mieszkańców drogą elektroniczną. Decyzja o przeprowadzeniu
konsultacji należy do burmistrza.
Informację o konsultacjach oraz
ich czasie, celu i obszarze podaje
on do wiadomości na 7 dni przed
wyznaczonym ich terminem.
Informacja o przeprowadzeniu

oraz wynikach konsultacji ogłaszana jest poprzez strony internetowe (www.imielin.pl, www
bip.imielin.pl) oraz na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta Imielin.
W zarządzeniu o konsultacjach
musi być ujęta informacja o ich
celu i przedmiocie, formie, terminie rozpoczęcia i zakończenia,
wzorze karty konsultacyjnej lub
ankiety (w zależności od formy
konsultacji), sposobie ustalenia,
wykorzystania i udostępniania
wyników konsultacji.
Nie później niż na 14 dni
przed konsultacjami burmistrz
powołuje spośród pracowników
urzędu komisję do spraw konsultacji. Do jej zadań należy:
przygotowywanie konsultacji w
formie zgodnej z zarządzeniem
burmistrza, ich przeprowadzenie, podsumowanie i przedstawienie burmistrzowi wyników.
Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół, który zawiera również opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w toku konsultacji. Konsultacje są ważne (bez
względu na ilość uczestniczących
w nich osób), jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z
omawianą uchwałą. Burmistrz
zobowiązany jest przekazać ich
zbiorcze wyniki Radzie Miasta
Imielin oraz podać je do wiadomości nie później niż 7 dni po
zakończeniu konsultacji.
Pełny tekst chwały w sprawie konsultacji jest dostępny
w BIP na stronie internetowej
www.imielin.pl. (zz)
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lińską, gdzie doszło w ubiegłym
roku aż do 35 kolizji i wypadków.
Następne w kolejności niebezpiecznych są ul. Brata Alberta i
Nowozachęty – ale na nich miały
miejsce tylko 3 zdarzenia.
W innych gminach powiatu
bieruńsko-lędzińskiego należy
przede wszystkim zachować
czujność na głównych ulicach
czyli Chełmskiej w Chełmie
Śl., Lędzińskiej i Hołdunowskiej w Lędzinach, Warszawskiej w Nowym Bieruniu oraz

Kurier

Rok 2015 był bodaj jednym z
najtragiczniejszych na imielińskich drogach, bo zginęły na nich
aż 4 osoby. W ubiegłym roku
śmierć poniosła jedna osoba. Z 9
do 4 zmniejszyła się liczba wypadków w porównaniu do roku
2015. Było też mniej rannych – 4
osoby (w poprzednim roku 6).
Policja odnotowała natomiast
wzrost liczby kolizji (czyli takich
zdarzeń na drogach, w których
nie było rannych) z 60 do 75. Podobne tendencje w spadku liczby

jest miłe, świadczą imielińskie
chodniki, gdzie takich śladów
psiej obecności i obojętności właścicieli, jest wiele. O obowiązku
sprzątania po psach, tak jak i wyprowadzania ich na smyczy mówi
wyraźnie regulamin utrzymania
porządku w mieście. (um)



Mega misja i inne projekty

D

obra zabawa, nauka i wyrażanie własnych emocji
podczas zajęć w imielińskiej
świetlicy szkolnej i nauki języka polskiego oraz matematyki.
W Imielinie – zarówno w świetlicy jak i w szkole – realizowane są różne projekty edukacyjne w ramach ogólnopolskiego
programu dla szkół podstawowych.
Bezpieczni w internecie
Projekt pod hasłem „Mega
misja” realizowany jest przez
Katarzynę Cyroń, Magdalenę
Szymańską, Jadwigę Grzyśkę
w ramach zajęć świetlicowych.
Mega Misja to ogólnopolski
program edukacyjny adresowany do nauczycieli oraz dzieci w
wieku 6-10 lat, które spędzają
czas w świetlicy i uczestniczą
w zajęciach pozalekcyjnych.
- Naszym celem jest – mówi
główna organizatorka K. Cyroń

- podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji wychowawców świetlic oraz ich uczniów.
Zależy nam, by najmłodsi byli
bezpiecznymi i świadomymi
użytkownikami multimediów,
a nauczyciele mieli dostęp do
sprawdzonych
materiałów,
dzięki którym mogą prowadzić
nowoczesne zajęcia dla dzieci
w świetlicy.
Dzieci uczą się, jakie treści
można publikować w internecie, jak chronić swoją prywatność, unikać niebezpieczeństw,
przestrzegać etykiety i praw
autorskich, jak znaleźć wiarygodne informacje w internecie,
tworzyć i obrabiać proste grafiki, dźwięki i filmy.
Zajęcia jak gry
Aby trafić w potrzeby dzieci zajęcia oparte są na grach
edukacyjnych. Pojawiają się w
niej animowani bohaterowie,

Pokazali, co potrafią

Kurier
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Uczniowie szkoły podstawowej z Imielina, uczestnicy kółka plastycznego, wzięli udział
w warsztatach decupage. Prowadziła je w Miejskiej Bibliotece Katarzyna Cyroń. Dzieła
wykonane podczas tych zajęć
zostały pokazane na wystawie



w bibliotece. Uzupełniają ją
zdjęcia z zajęć świetlicowych.
Dzieci, które uczestniczyły
w warsztatach, otrzymały w
dniu otwarcia wystawy drobne
upominki, a dyrektor szkoły
Dagmara Kupczyk złożyła im
gratulacje. (da)

którzy mają mnóstwo pytań i
kłopot z pewnym cyfrowym
wynalazkiem - emotikonami.
Dzieci, pracując w grupie,
podejmują kolejne zadania w
Mega Misji i zdobywają punkty, aby móc wymieniać je na
nagrody pomocne w realizacji
zajęć: sprzęt multimedialny,
książki, materiały plastyczne, pomoce edukacyjne, które
wzbogacą wyposażenie placówki.
Emocje i zabawa
- W Mega Misji - mówią
opiekunki świetlicy - stawiamy
na współpracę między dziećmi,
twórczą dyskusję w trakcie zajęć i zabawę, która przyspieszy
nabywanie cyfrowych kompetencji. Dzięki temu projektowi
nasza świetlica tętni życiem i
nowym powiewem technologii.
Poza tym ten projekt to dobra
i pożyteczna zabawa, wyrażanie własnych emocji, nauka i
dobrze spędzony świetlicowy
czas.
Podczas jednych z zajęć
uczestnicy starali się wyrażać
emocje, odgadywać, co kolega
lub koleżanka chce wyrazić
swoją twarzą, a także na mega
emotikonie. Emocje przenosili
na papier podczas zajęć plastycznych, dobrze się przy tym
bawiąc.
Poza projektem realizowanym w szkolnej świetlicy w
szkole powstają jeszcze dwa inne projekty – z języka polskiego i matematyki.
Kul(tur)ą w płot
To nazwa projektu prowadzonego przez polonistkę Annę
Nowicką, a dotyczącego języka
polskiego w klasach VIb i VId.

Jest to propozycja rozszerzenia
szkolnej oferty edukacyjnej.
To również próba wyjścia naprzeciw zainteresowaniom i talentom artystycznym uczniów
z klas, którzy w poprzednim
roku szkolnym uzyskali nadzwyczajne wyniki w nauce i
wykazywali bardzo duże zaciekawienie światem kultury, a
także z sukcesami angażowali
się w szkolne oraz klasowe wydarzenia kulturalne, wystawiając przedstawienia, kabarety
czy jasełka.
- Zgodnie z założeniami
projektu wdrażamy uczniom
takie wartości jak: wyobraźnia, aktywność, kreatywność,
otwartość, wrażliwość twórcza
– mówi A. Nowicka. Uczniowie objęci tą innowacją pedagogiczną zdobywają wiedzę z
różnych dziedzin nauk humanistycznych, rozszerzają swoje
wiadomości z literatury i pogłębiają wiedzę o języku. Ponadto poznają historię książki,
teatru, filmu itp.

Po co się tego uczymy?
„Matematyka jest wokół
nas”, choć nie każdy chce i nie
każdy musi ją polubić. Są jednak tacy którzy przedkładają ją
nad inne przedmioty. Ten projekt skierowany jest do uczniów
klasy V b, prowadzonej przez
Zofię Cichy oraz uczniów klasy V c, prowadzonej przez Agnieszkę Honkisz i wspomaga
realizowany w szkole program
nauczania. Ma pomóc uczniom
odpowiedzieć na pytanie, tak
często zadawane na lekcjach
matematyki: „Po co się tego
uczymy?” Ma zaciekawić uczniów, pobudzić ich kreatywność i twórcze myślenie oraz
pokazać związek tego czego
uczą się na lekcjach, z życiem
codziennym. Do tej pory w ramach projektu uczniowie pisali opowiadanie pt. „Świat bez
liczb”, tworzyli kompozycje
z figur płaskich, sporządzali
sałatkę licząc ułamki… Przed
nimi jeszcze wiele ciekawych
zadań. (da)

Liczymy na matematyków

C

zterech spośród siedmiu
uczestników rejonowego
etapu konkursu matematycznego było uczniami imielińskiej
podstawówki. Dwóch z nich
dostało się do finału.
7 lutego w Katowickim Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym odbył się rejonowy
etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.
Przystąpiło do niego 54 uczniów z rejonu Katowic, w tym
aż czterech szóstoklasistów z
imielińskiej szkoły: Michał Kubica, Kamil Miś, Piotr Pudełko
oraz Dariusz Mazurkiewicz.

W skali powiatu etap pierwszy, czyli szkolny, z sukcesem przeszło tylko siedmioro
uczniów. Do finału konkursu
czyli etapu wojewódzkiego, w
którym będzie uczestniczyć
zaledwie 28 uczniów, zakwalifikowało się dwóch uczniów
z Imielina: M. Kubica i K. Miś.
Społeczność szkolna trzyma
kciuki za ich powodzenie i jak
najlepszy wynik w zmaganiach
z trudnymi zadaniami matematycznymi. Serdecznie gratuluje również Zofii Cichy, która
przygotowuje swoich podopiecznych na dodatkowych
zajęciach z matematyki. (sp)

Siatkówka – moja pasja
paroma tygodniami mistrzostwo Śląska. Bierze
również udział w meczach Młodej Ligi (czyli
młodzieżowych
rozgrywkach klubów Plusligi), gra w II lidze nabierając doświadczenia od
starszych zawodników.
Bywa, że bierze udział
w dwóch meczach dziennie i kilku w tygodniu.
To jest duży wysiłek, ale
nie narzeka. - Po 4 latach
pracy wreszcie przyszedł
sukces, to pokazuje, że
ciężką pracą da się go
osiągnąć – komentuje
swoje wyniki.

Początki
w Jaworznie
- Wujek (Adam Ścigała) pasjonował się
siatkówką i zabierał
mnie jako dziecko na
mecze: ligi światowej,
memoriał Huberta Wagnera... Od
tego się zaczęło – wspomina dzisiejszy 18-latek. - Gdy byłem w 6.
klasie podstawówki pojechałem
na pierwszy trening do Jaworzna,
gdzie był wówczas dobry klub
pierwszoligowy.
Był jak swój wiek wysoki i
wzbudził zainteresowanie trenera. – Powiedział, że widziałby
mnie w drużynie, co wiązało się z
nauką w szkole sportowej (Gimnazjum nr 1 w Jaworznie).
Zdecydował, że połączy naukę
z siatkówką i w ten sposób znalazł się w Jaworznie. Tu przyszły
pierwsze sukcesy: występy w
kadrze Śląska, w turnieju nadziei
olimpijskich, w ogólnopolskiej
olimpiadzie młodzieży. Wziął też
udział w rozgrywkach III-ligowych i odbył parę treningów z zespołem II-ligowym. Jednak klub
stracił sponsora, co odbiło się na
wynikach. Sebastian tymczasem

kończył gimnazjum i zastanawiał
się nad wyborem szkoły średniej.
„Jastrzębski Węgiel”
Dzięki wcześniejszym występom został zauważony przez
trenerów, którzy widzieli go w
siebie w klubach. Dostał kilka
propozycji. Jeździł na testy. Ostatecznie wybór padł na Akademię
Talentów Jastrzębskiego Węgla.
Akademia to projekt szkolenia
młodzieży od 6 klasy szkoły
podstawowej, którzy pod okiem
cenionych trenerów biorą udział
rozgrywkach młodzików, kadetów, juniorów, III ligi oraz Młodej
Ligi. Świetne warunki by się rozwijać stworzył młodzieży klub w
Żorach. Tam też uczęszcza do II
klasy LO.
W ubiegłym roku wygrał z
zespołem mistrzostwo Polski w
kategorii kadetów. Natomiast jako junior młodszy zdobył przed

Co jest w siatkówce
– Jestem ruchliwy i
nie mogę usiedzieć na
miejscu - tłumaczy. - Najpierw
trenowałem, żeby sobie pograć,
a potem przerodziło się to pasję
i dzisiaj nie mogę nie trenować.
Dzięki siatkówce „ogarniam”
naukę. Wiem, że najpierw muszę zrobić wszystkie inne rzeczy.
Najgorzej było wtedy, gdy nie
mogłem iść na trening, bo coś
zawaliłem w szkole, dostałem
słabe oceny, dlatego pilnowałem
się w nauce. Poza tym dzięki
siatkówce poznałem wiele pozytywnych osób, zawarłem dużo
znajomości – dodaje.

wydarzyło. Jak ktoś ma dużo zajęć, to potrafi wszystko pogodzić
i jest nawet czas na przyjemności
– wyjaśnia Sebastian.
Inne zainteresowania są
też sportowe: bieganie, rower,
wszystko kreci wokół sportu.
Lubi też żużel i jeździ do Rybnika na wyścigi. Poza tym jak
nastolatek słucha muzyki.
Jeszcze nie ma pomysłu na
przyszłość. Wie, że kontuzja
może przerwać karierę sportową, dlatego zastanawia się nad

studiowaniem fizjoterapii, albo
czymś innym związanym ze
sportem. Do matury jeszcze ponad rok, więc zostało trochę czasu na podjęcie decyzji.
Nie byłoby tych osiągnięć
bez rodziców Sebastiana, którzy wozili go na treningi, pomagali, poświecili wiele czasu
i pieniędzy. Dlatego im jest
wdzięczny przede wszystkim.
Dziękuje też bratu Jakubowi, a
wszystkim za doping, pomoc i
wsparcie. (zz)

„Moherowe berety” w Sokolni
Karnawał mamy już za sobą,
a na jego zakończenie 26 lutego
Miejskie Centrum Kultury zaprosiło panie (choć panów również nie brakowało) na świetną
imprezę. Był to „babski comber”
z kabaretem „Moherowe berety”.
Sokolnia pękała w szwach, bo
sala była wypełniona po brzegi, a
widzowie pękali ze śmiechu podczas występu. Z powodu ogromnego zainteresowania imprezą
artystki wystąpiły przy pełnej widowni dwukrotnie. Kabaret obejrzało zatem ponad pięćset osób.
„Moherowe berety” zebrały niemałe brawa. Zespół to

cztery panie w tzw. „moherowym” czyli średnim wieku,
na co dzień grające w Teatrze
Rozrywki w Chorzowie. Swój
zespół założyły w 2005 roku
i stały się natychmiast popularne. Mają dobre teksty, a
aktorskie piosenki przeplatają
dowcipnymi dialogami i monologami. Dzięki wieloletniemu
scenicznemu doświadczeniu
potrafią świetnie zabawić publiczność i rozśmieszają widzów
w każdym wieku. Przed spektaklami w holu czekał na widzów słodki poczęstunek od
organizatorów. (da)

Dobra organizacja
Łączenie nauki ze sportem i to
na takim poziomie wymaga wiele czasu. - Jeżeli umie się wszystko bardzo dobrze zorganizować,
to znajdzie się czas na spotkanie
z dziewczyną, na to by pojechać
do domu, poświętować, porozmawiać z rodziną o tym, co się
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ie wyobraża sobie dnia bez treningu, bierze udział w
meczach w trzech rodzajach rozgrywek jednego z najlepszych klubów w kraju, ma ponad
2 metry wzrostu, a poza
siatkówką nie widzi życia – Sebastian Bartecki
z Imielina. Otrzymał od
miasta najwyższe 300złotowe stypendium
sportowe za osiągnięte
wyniki.

Kurier
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Cenią jej słodkie wypieki

J

anina Bednarczyk 18 lutego
świętowała 90 urodziny. W
intencji solenizantki w kościele Matki Boskiej Szkaplerznej
w Imielinie została odprawiona uroczysta msza. Z tej okazji
odwiedził ją również burmistrz
Jan Chwiędacz i radna Bernadeta Ficek.
Solenizantka urodziła się
1927 roku na imielińskim Jazie.
Mieszkała w Dziećkowicach.
Tam też wzięła ślub 13 lipca
1947 roku z Józefem. Maż pani
Janiny był piekarzem w Imielinie. Ona również pracowała w
piekarni w Wesołej (w Gminnej
Spółdzielni Spożywców). Zdobyła tytuł mistrza piekarskiego.
W tej piekarni była też kierowniczką do 1991 roku.
Pani Janina jeszcze teraz piecze pyszne ciasta, co rodzina
przyjmuje z zachwytem, bo jej

wypieki wszystkim smakują.
- Dla babci – mówią wnuczki
– nie ma rzeczy niemożliwych,
upiecze każde słodkości.
Nie tylko piecze ale także,
jak trzeba, to i gotuje rodzinie.
Choć ma 90 lat, nie widać po
niej tego wieku - jest pogodna
i rozmowna.
Wychowała z mężem sześcioro dzieci: trzy córki – Danutę, Stanisławę i Lucynę oraz
trzech synów – Jana, Czesława
i Andrzeja. Ma dziewięcioro
wnucząt i dwanaścioro prawnucząt.
Mimo swego wieku pani Janina za bardzo na zdrowie nie
narzeka, a w otoczeniu bliskich
jest szczęśliwa. Ma czas na odpoczynek i czytanie, na wyjście
do ogrodu. Rodzina nawzajem
się szanuje i pomaga seniorce
rodu. (da)

Dzień Inwalidy i Chorego

T

ermin Dnia Inwalidy nawiązuje do wspomnienia Najświętszej Marii Panny z Lourdes, które przypada 11 lutego. Z
inicjatywy Jana Pawła II od roku
1992 ten dzień obchodzony jest
jako Światowy Dzień Chorego. Z
tej okazji członkowie imielińskiego koła emerytów spotkali się w
„Sokolni”.
Uczestników spotkania i gości
- burmistrza Jana Chwiędacza
i Teresę Wieczorek, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej

Zarządu Oddziału Rejonowego
PZERiI w Mysłowicach - powitał prezes koła Bernard Stolorz.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób, muzyczną oprawę
imprezy zapewnił jeden z członków koła – Henryk Nagi i jego
zespół.
Przy okazji spotkania prezes
przekazał kilka informacji dotyczących działalności i planów
koła na najbliższy czas. Poinformował o wycieczkach, imprezach i zbliżających się kolejnych

wyborach zarządu. Nowym
członkom koła zostały wręczone
legitymacje. Otrzymali je: Genowefa Piątek, Lidia Wadas i Tadeusz Kosteczka. Oklaskami powitano ich w emeryckiej rodzinie.
Tradycyjnie już składano życzenia lutowym solenizantom.
Byli to: Maria Noras, Dorota
Ziaja, Roman Stadler, Walenty
Wieczorek, Stanisław Stolorz,
Henryk Nagi, Cecylia Siwiak,
Grażyna Sajdok i Krystyna Gabor. (da)

Strażackie podsumowanie
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Stypendia sportowe



13 uczniów, mieszkańców
Imielina, zostało stypendystami miasta za wysokie wyniki
sportowe uzyskane w roku
ubiegłym. Reprezentują 5 dyscyplin sportowych.
Najwięcej stypendiów (8)
uzyskali szachiści: Wojciech
Maślanka, Piotr Banaczyk,
Dominika Górecka, Alicja Rodzyn, Paweł Komandera, Maksymilian Klisz, Przemysław
Myszor i Szymon Ficek, którzy w tym roku otrzymują po
100 zł. Pływacy Emilia Krosta

i Jakub Walczysko zdobyli stypendia wnoszące 150 zł. Kolarstwo reprezentuje Monika
Piekorz, której przyznano 150
zł. Gimnastyczka artystyczna
Oliwia Chmielewska otrzymuje 100 zł, a trenujący siatkówkę Sebastian Bartecki 300 zł
(więcej o Sebastianie piszemy
na stronie 5).
Stypendia wypłacane są co
miesiąc. Ich wysokość uzależniona jest od wyników (klasy
sportowej) oraz wieku zawodników. (zz)

Dokończenie ze str. 1.
czych. „Mimo że mieszkańcy
powiatu dbają o bezpieczeństwo swoich domostw, o swój
majątek, to jednak zanotowaliśmy kilkanaście takich zdarzeń
jak pożary sadzy w kominie,
czy pożary materiałów palnych
składowanych na kominach
czy przy piecach centralnego
ogrzewania” – stwierdza raport.
W ratownictwie techniczno-chemiczno-ekologicznym
należą do najczęstszych w
Imielinie: usuwanie skutków
silnych wiatrów (13 interwencji), związane z wypadkami
(10 razy), dotyczące nietypowych zachowań zwierząt (25
przypadków) i pozostałych
– co oznacza ta kategoria – o
tym niżej (było 26 takich przypadków). Ogółem imielińscy
strażacy wyjeżdżali w związku z tymi działaniami 84 razy
– w 6 przypadkach mniej niż w
roku 2015. W Chełmie strażacy
interweniowali 67 razy, w Bojszowach aż 103 razy.
W działaniach ratowniczogaśniczych w komunikacji drogowej w Imielnie od 2013 liczba interwencji waha się między
8 a 11 przypadków rocznie, w
2016 r. było ich 10. W Chełmie
było w ubiegłym roku 14 wyjazdów do wypadków, a w Bojszowach 11.

W powiecie bieruńsko-lędzińskim aż 226 razy zastępy PSP i
OSP wyjeżdżały do usuwania
gniazd os i szerszeni, wobec 235
razy w roku 2015.
Najwięcej zdarzeń w powiecie
mieści się w kategorii „pozostałe”. Było ich 217 (rok wcześniej
223). Tak określa się kontrole i
zabezpieczenia klap, przepustów
i wałów w związku z długotrwałymi opadami deszczu, zabezpieczenia imprez masowych
organizowanych przez gminy,
pomiary w przypadku podejrzeń
o występowanie tlenku węgla.
Na terenie powiatu wydarzyło się w roku 2016 więcej
zdarzeń w komunikacji drogowej (100), a rok wcześniej
88. „Większość działań z tym
związanych polegała co prawda tylko na usuwaniu rozlanych płynów eksploatacyjnych,
sprzątaniu jezdni z elementów
rozbitych pojazdów, usuwaniu
zagrożenia na drodze, ale było
kilka zdarzeń, podczas których
strażacy-ratownicy
używali
specjalistycznego sprzętu do
uwalniania ludzi uwięzionych
w pojazdach. Nadal niepokoi
sytuacja, która występuje na
odcinku drogi wojewódzkiej
z Bierunia Nowego poprzez
Chełm Śl., Imielin do drogi krajowej S-1. Jest ona coraz bardziej niebezpieczna”
– stwierdza raport.

A zatem dobrze się dzieje,
że już wszystkie (10) OSP w
powiecie dysponują podstawowym sprzętem do działań przy
wypadkach na drogach, co
znacznie przyspiesza czas podjęcia interwencji. W ubiegłym
roku wzbogacili się o niego
również strażacy imielińscy.
Poza nowym samochodem i
zestawem do ratownictwa otrzymali aparaty powietrzne, radiotelefony, zbiornik wody, prądownicę turbo, inopur (siekierołom),
rozdzielacz, przyczepę na węże
i ubrania koszarowe. Dotacja na
ten cel z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
wyniosła w ub. roku 105,3 tys.
zł. Na ich wyposażeniu są również: urządzenia wykrywczopomiarowe, defibrylator, sprzęt
pływający do prowadzenia działań ratowniczych na wodzie, czy
sanie lodowe.
„W zakresie wyposażenia w
sprzęt możemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że nasze
10 OSP należy do czołówki najlepiej wyposażonych na terenie województwa śląskiego” – chwalą
się strażacy. Duża w tym zasługa
gmin, które na bieżąco uczestniczą w finansowaniu działań
jednostek OSP oraz przeznaczają
spore sumy na ich doposażenie,
na które też często są pozyskiwane zewnętrzne dotacje. (zz)

grantu” 10 tys. zł dotacji.
Uczniowski Klub Sportowy
„ENERGIA” Imielin organizował zajęcia z gimnastyki artystycznej z elementami baletu i
tańca dla dzieci i młodzieży w 6
grupach dziewczynek:
1) Diamenty (w wieku 10-15 lat),
2) Diamenciki (6-9 lat),
3) Serduszka (4-6 lat),
4) Piruetki (9-15 lat),
5) Wstążeczki (5-9 lat),
6) Kryształki (2,5-5 lat).
Na realizację tych zajęć klub
otrzymał 25 tys. zł dotacji.
Kluby zrealizowały założone
cele na 2016 roku takie jak: poprawę kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców poprzez
udział w zajęciach i zawodach,
osiąganie wysokich wyników
sportowych, promocję sportu jako aktywnego stylu życia.
W ramach Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2016
rok zlecono na wniosek Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Oddziału Rejonowego
Mysłowice realizację zadania pod
tytułem: „Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez
turystycznych i krajoznawczych
dla osób w wieku emerytalnym z
Imielina w 2016 roku”, w ramach
którego zorganizowana została
we wrześniu wycieczka dla Koła
Imielin na trasie Toruń - Elbląg
- Frombork - Malbork - Gniew.
Na realizację tego zadania Związek otrzymał w ramach „małego
grantu” 5 tys. zł dotacji. Osiągnięto założony cel: zmotywowanie
emerytów do aktywnego spędzenia wolnego czasu poprzez poznanie atrakcyjnych miejsc turystycznych i historycznych w kraju.
Miasto Imielin udzieliło Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu w
wysokości 60 tys. zł na realizację zadań w zakresie wspierania
osób niepełnosprawnych, mieszkańców Imielina. Zadanie realizowało Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym
w Imielinie w zakresie: rehabilitacja lecznicza, rehabilitacja
domowa, hipoterapia, zorganizowano wycieczkę integracyjno-rekreacyjną oraz spotkanie
integracyjne dla osób niepełnosprawnych. Osiągnięto założone
cele: podniesienie funkcjonowania zaradności i samodzielności
osób niepełnosprawnych z Imielina. (um)

Sokolnia zaprasza
12 marca (niedziela) godz. 18:00 - Artur Gotz „Tango d’amore”

Artur Gotz to urodzony w Krakowie wokalista i aktor młodego pokolenia, obecnie występuje głównie na
scenach warszawskich. W Imielinie gościł już w kwietniu 2015 roku ze znakomitym spektaklem „Mężczyzna
prawie idealny”. Tym razem wystąpi z recitalem piosenkarskim, na który złożą się przeboje artystów Kabaretu Starszych Panów, Marka Grechuty i Agnieszki Osieckiej oraz piosenki z dwóch płyt Artura Gotza.
Usłyszymy go Imielinie z koncertem dedykowanym przede wszystkim Paniom. Artyście towarzyszyć będą: Dariusz Igielski – instrumenty klawiszowe, akordeon oraz Łukasz Jerzykowski – gitara
basowa. Wejściówki na ten koncert w cenie 10 zł są jeszcze dostępne w placówkach MCK. Można je
również nabyć przed samym koncertem.

19 marca (niedziela) godz. 18:00 - Maciej Lipina „Skazany na bluesa”

Tytuł tego muzycznego spektaklu kojarzy się przede wszystkim z biograficznym filmem fabularnym z 2005 roku w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego, który opowiada historię życia wokalisty
zespołu Dżem – Ryszarda Riedla. Sam reżyser przeniósł fabułę tego filmu na deski Teatru im.
Wyspiańskiego w Katowicach.
Dzięki oryginalnemu wykorzystaniu śląskich symboli powstał magiczny spektakl o Ryśku Riedlu. Nieśmiertelne piosenki grupy układają się w poruszającą historię o przyjaźni, wolności i miłości,
a przede wszystkim o nie zawsze wygranej walce z samym sobą.
Widowisko „Skazany na bluesa” jest wystawiane w Teatrze Śląskim. W niespełna miesiąc od premiery
sprzedano 4 tys. biletów! W Imielinie usłyszymy piosenki z tego spektaklu w wykonaniu Macieja Lipiny
i muzyków Teatru Śląskiego. Maciej Lipina to wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów i pedagog
muzyczny. Od 2014 r. jest jednym z odtwórców roli Ryśka Riedla w spektaklu. Jest także założycielem i
lider grupy Ścigani, brał udział w nagraniu „Nieszporów Ludźmierskich” Jana Kantego-Pawluśkiewicza i
Leszka Aleksandra Moczulskiego. Wejściówki w cenie 15 zł są już dostępne w placówkach MCK.

25 marca (sobota) godz. 17:00 – Grupa MoCarta

Wyjątkowo w sobotę wystąpi w Sokolni znakomita Grupa MoCarta. Jest to klasyczny kwartet
smyczkowy o ambicjach kabaretu muzycznego. Zespół tworzy czterech absolwentów Akademii
Muzycznej w Warszawie i Łodzi: Filip Jaślar, Michał Sikorski, Paweł Kowaluk i Bolesław Błaszczyk. Wspólną działalność w nieco innym składzie muzycy rozpoczęli w 1995.
Sami muzycy piszą o sobie: „Jesteśmy na przekór dostojnej powadze sal koncertowych, na przekór nużącej codzienności życia muzyków, na przekór zaprzysięgłym melomanom i na przekór fanom rocka, rapu czy muzyki pop, którzy boją się klasyki jak ognia. Traktujemy naszą Matkę Muzykę z żartobliwą ironią i jesteśmy pewni, że się nie obrazi.” Wejściówki na występ Grupy Mozarta
będą dostępne w placówkach MCK od 10 marca ( piątek ) w cenie 30 zł.

2 kwietnia (niedziela) godz. 18.00 - Zespół Nivel Muzyka Świata

Zespół Nivel to założony w 2010 roku kwartet instrumentalny (a od połowy 2016 także wokalno-instrumentalny), specjalizujący się w interpretacjach tradycyjnych pieśni różnych krajów oraz kompozycjach opartych na folklorze celtyckim, bałkańskim, francuskim, argentyńskim, amerykańskim w stylach takich jak
tango, gypsy swing, jazz i musette. Muzycy czerpią w dużym stopniu z dorobku wielkich kompozytorów
światowej sławy takich jak Astor Piazzolla, Richard Galliano, Vincente Amino czy Otto Eckleman. Każdy
muzyk zespołu Nivel wkłada we wspólne granie inny styl, inny temperament, a mieszanka tego wszystkiego bywa imponująca. Jak muzycy sami przyznają, coś jest w muzyce świata, że fascynuje, inspiruje i
bardzo wciąga, zarówno jej odtwórców, jak i słuchaczy. Trzon zespołu stanowi czwórka śląskich muzyków
związana z zespołami: Cocotier, Acoustic Travel Band, kwartetem Altra Volta oraz Teatrem “A” z Gliwic.
Od kwietnia 2016 roku współpracuje z nimi wybitny wokalista i publicysta Grzegorz Płonka. Dzięki temu
repertuar zespołu poszerzył się o utwory andaluzyjskie, neapolitańskie, meksykańskie oraz utwory polskie
utrzymane w konwencji tanga milonga. Nivel występuje w składzie: Grzegorz Płonka – wokal, gitara, Tomasz Grzyb – akordeon, Arkadiusz Dec – gitara i Mateusz Gremlowski – bas/kontrabas. Wstęp wolny.

7 kwietnia (piątek) godz. 18.00 - Turystyka kulturalna, NOSPR Katowice

W ostatni piątek przed Wielkim Tygodniem odbędzie się kolejny wyjazd grupowy w ramach
tzw. turystyki kulturalnej. Po raz kolejny zapraszamy do siedziby Narodowej Orkiestry Polskiego
Radia w Katowicach, gdzie tym razem wystąpią: Litewska Orkiestra Kameralna, Chór Narodowego
Forum Muzyki we Wrocławiu oraz soliści pod batutą Andrzeja Kosendiaka. W programie muzyka
pasyjna od baroku po współczesność – m.in. kantata Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu.

9 kwietnia (niedziela) godz. 18:00 – Misterium Męki Pańskiej

Jak co roku w Niedzielę Palmową zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu Teatru Komanderów. To tradycyjne przedstawienie oparte na tekstach ewangelicznych zaadaptowanych przez Józefa
Komanderę, jest wystawiane nieprzerwanie od prawie 60 lat, niegdyś w „szopie” na Pasieczkach, a od 2001
roku w „Sokolni” – w nowej inscenizacji, z nową oprawą muzyczną, światłami, efektami akustycznymi.
Ze starego spektaklu w szopie pozostała jednak cała warstwa tekstowa oraz większość dekoracji i strojów,
wykonanych jeszcze przez autora przedstawienia i jego żonę Elżbietę. Adaptacji Misterium do warunków
scenicznych „Sokolni” dokonała obecna szefowa teatru Stanisława Szczepanik. Przedstawienie składa się z
10 obrazów, trwa ok. 2 godz., bierze w nim udział ponad 30 aktorów. Na przedstawienie wstęp wolny. (rj)

marzec 2017

W

Imielinie prowadzą działalność 4 kluby sportowe,
które realizowały w 2016 roku zadania z zakresy sportu. Na podstawie uchwały Rady Miasta Imielin
określającej warunki i tryb finansowania zadania oraz ustawy o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie otrzymały dofinansowanie do tych zadań.
Ludowy Klub Sportowy „POGOŃ” Imielin prowadził zajęcia
treningowe i szkoleniowe w 6
sekcjach piłki nożnej:
1) Liga okręgowa
2) IV Liga okręgowa Klasa B1
Junior Młodszy, rocznik 1999,
3) V Liga okręgowa B1 Junior
Młodszy, rocznik 2000,
4) III Liga wojewódzka C1 Trampkarze, roczniki 2001 i 2002,
5) III Liga wojewódzka D2 Młodzik, roczniki 2004 i 2005,
6) IV liga okręgowa E2 Orlik
roczniki 2006 i 2007.
Na ten cel otrzymał 150 tys.
zł dotacji.
W związku z dużym zainteresowaniem treningami i szkoleniami w ramach sekcji piłki nożnej
dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat
klub zorganizował dodatkowo
treningi i szkolenia dla sekcji Żaków z roczników 2008 i 2009 od
września do grudnia, na realizację
których otrzymał w ramach „małego grantu” 10 tys. zł dotacji.
Uczniowski Kolarski Klub
Sportowy TEAM prowadził
sekcje kolarskie w 3 kategoriach
wiekowych: 1) Żak, Młodzik,
Młodziczka, 2) Junior Młodszy,
Juniorka Młodsza, 3) Junior, U23.
W ramach zajęć odbywały się
szkolenia, treningi, zgrupowania
i zawody, na realizację których
Klub otrzymał 50 tys. zł dotacji.
Miejski Klub Sportowy Imielin prowadził dwie sekcje:
1) Piłki siatkowej – zajęcia odbywały się w grupie seniorek, które brały udział w treningach i rozgrywkach IV ligi kobiet Śląskiego
Związku Piłki Siatkowej (ŚZPS)
i w grupie młodziczek, biorących
udział w treningach i rozgrywkach młodziczek (ŚZPS).
2) Piłki ręcznej – zajęcia odbywały się w grupie seniorów,
którzy brali udział w treningach
i rozgrywkach III ligi mężczyzn
Śląskiego Związku Piłki Ręcznej. Na realizację tych zajęć klub
otrzymał 20 tys. zł dotacji.
Klub otrzymał wsparcie na
udział w rozgrywkach sekcji piłki siatkowej seniorek w III lidze
kobiet ŚZPS w ramach „małego
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Witamy we wspólnocie

Dzieci ochrzczone 11 lutego w imielińskim kościele

Wiktor Andrzej Czerwiński urodzony 18 listopada
Syn Żanety i Jacka
Chrzestni: Adam Czerwiński i Natalia Sztandera

Tomasz Karol Szczygieł urodzony 7 listopada
Syn Sabiny i Karola
Chrzestni: Szymon Szczygieł i Natalia Mika

Dwa zwycięstwa radnych

D

Kacper Piotr Frączkiewicz urodzony 3 stycznia
Syn Anny i Marka
Chrzestni: Marcin Gąsiorek i Magdalena Szołtys

wukrotnie w ostatnich tygodniach
imielińscy samorządowcy tryumfowali w turniejach – bowlingu i skatowym.
4 lutego w Bieruniu odbył się I Turniej
Bowlingu o Puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej Bierunia. Wzięły w nim
udział czteroosobowe drużyny z 5 gmin.
Zwyciężyła drużyna z Imielina w składzie
– radni: Tomasz Lamik, Krzysztof Hajduczek, Tomasz Olszewski oraz pracownicy Urzędu Miasta - Mirosław Szendera i
Ryszard Pacwa. Na kolejnych miejscach

uplasowali się samorządowcy z Bierunia
i z Chełmu Śl.
Natomiast 25 lutego w Chełmie Śl. odbył się kolejny turniej skata sportowego o
Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
Chełm Śląski. Dwudziestu skacistów rozegrało trzy rundy po 24 rozdania. Zwycięska drużyna z Imielina wystąpiła w
składzie: radny Jan Jurecki, Roman Pioskowik oraz byli radni: Kazimierz Knopek
i Marian Synowiec. Natomiast R. Pioskowik indywidualnie zajął II miejsce. (zz)

Adrian Andrzej Kitlas urodzony 2 grudnia
Syn Dominiki i Andrzeja
Chrzestni: Jacek Rymaszewski i Monika Kitlas

Szachowe rozgrywki

Kurier
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Weronika Monika Sarat urodzona 8 grudnia
Córka Moniki i Arkadiusza
Chrzestni: Robert Kubica i Małgorzata Sobolowska

ozgrywki III ligi szachowej toczyły się 4 i 5 marca w Imielinie. Reprezentanci miasta grali ze zmiennym
szczęściem – wygrali jeden mecz, a przegrali dwa. „Diagonalia” wystąpiła w składzie: Dawid Gondzik, Krystian Klimczok,
Andrzej Gibas, Tomasz Kołakowski, Andrzej Maślanka i Aleksandra Palka.
Jeszcze w styczniu podczas międzynarodowego turnieju w Pokrzywnie w kategorii
wiekowej do lat 12. wygrał Wojciech Maślanka, a Przemysław Myszor był drugi.
W kolejnych zawodach w szachach
szybkich, które odbyły się w Katowicach
w kategorii do lat 9. trzecie miejsce na 63
zawodników zajął Piotr Banaczyk.

W szachowych rozgrywkach powiatowych, czyli w Międzygminnej Lidze
Szachowej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w kategorii szkół podstawowych najlepsi byli uczniowie imielińskiej
podstawówki. Reprezentację tworzyli:
Wojciech Maślanka, Łukasz Rębacz, Jan
Pielorz i Malwina Pioskowik. Natomiast
uczniowie gimnazjum na tych samych
zawodach zajęli trzecie miejsce. Rozgrywki odbyły się w Bojszowach.
Najbliższe imielińskie mecze szachistów to wielkanocny turniej o szynkę
oraz mistrzostwa Śląska juniorów, które
odbędą się w hali widowiskowo-sportowej. (zz)

