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Jak kupić węgiel od miasta?

Co trzeba zrobić
Warunkiem zakupu węgla
przez mieszkańca będzie złożenie wniosku i oświadczeń
(są dostępne na stronie www.
imielin.pl i w Biurze Obsługi Mieszkańca na parterze w
Urzędzie Miasta Imielin). We
wniosku należy podać dane
adresowe kupującego oraz
wybrać, jaki węgiel zamierzamy kupić. Będą dostępne dwa
asortymenty: groszek i orzech.
Natomiast w oświadczeniu musimy potwierdzić, że nie kupiliśmy paliwa stałego na sezon
grzewczy 2022/2023 po cenie
niższej niż 2000 zł brutto za tonę lub oświadczyć, ile takiego
paliwa zakupiliśmy.
Gdy otrzymamy potwierdzenie z Urzędu Miasta, że
spełniamy warunki określone
w wymienionej na początku
ustawie i wpłacimy na wskazane konto konkretną sumę, to z
Urzędu odbierzemy fakturę za
węgiel. Na tym rola mieszkańca, który chce zakupić węgiel,
się kończy. Teraz już możemy oczekiwać na informację
w sprawie dostawy węgla. To
skład opałowy skontaktuje się
z nami w celu ustalenia jej terminu.
Skład otrzyma z Urzędu
Miasta listę mieszkańców wraz
z węglowym asortymentem,
który ma być im dostarczony.
Pracownik tego składu umówi
się z mieszkańcem co do terminu dostawy i przywiezie węgiel. Przy jego odbiorze będzie
należało okazać dokument potwierdzający tożsamość osoby
do tego upoważnionej. Jak się
dowiedzieliśmy, węgiel ma pochodzić z kopalń należących do
Polskiej Grupy Górniczej.

Dostawą węgla zajmie się skład opału przy ul. Rzemieślniczej.
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Kto kupi taniej i za ile
Prawo do zakupu węgla po
preferencyjnej cenie (2000 zł
za tonę) będą miały tylko te
gospodarstwa domowe, które
otrzymały już lub otrzymają
dodatek węglowy. Wprowadzone zostały przez rząd limity zakupu węgla. Wynoszą
one 3 tony na jedno gospodarstwo domowe. Z tym że
można będzie kupić 1,5 tony
do końca bieżącego roku oraz
kolejne 1,5 tony od 1 stycznia
do 30 kwietnia 2023 r.
27 października sejm uchwalił ustawę o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych, a prezydent
podpisał ją 2 listopada. Dlatego
3 listopada, czyli dopiero po
wejściu w życie ustawy można
było zacząć ją realizować.
Jeśli zechcemy do końca roku kupić tonę węgla od miasta,
to zapłacimy 2000 zł (1500 zł
węgiel i 500 zł jako koszt dystrybucji), jeśli chcemy kupić 0,5
tony, będzie nas to kosztowało
1000 zł (750 za węgiel i 250 zł

za dystrybucję), jeśli natomiast
pragniemy od razu wykorzystać cały tegoroczny przydział,
czyli 1,5 tony, wówczas zapłacimy 3000 zł (2250 zł - węgiel i
750 zł - dystrybucja).

Kurier

iasto Imielin będzie handlować węglem. Oficjalnie nazywa się to, że przystąpiło
do „programu preferencyjnego
zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw
domowych”, chociaż z dotychczasowych przepisów nie wynika, by samorząd lokalny był
uprawniony do prowadzenia
działalności gospodarczej (a
tym bardziej sprzedaży węgla).
Miasto jednak nie posiada odpowiedniego sprzętu, ani bazy
do takiej działalności. Dlatego do dystrybucji węgla został
wybrany funkcjonujący już
skład węglowy, który znajduje
się w Imielinie przy ul. Rzemieślniczej na Golcówce (tereny przemysłowe). O wyborze
tego punktu zdecydowała jego
lokalizacja, czyli dobry dojazd i
znaczna odległość od zabudowy
mieszkaniowej.
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KRONIKA POLICYJNA
9 października na ul. Św. Brata Alberta
policjanci zatrzymali rowerzystę w stanie
po użyciu alkoholu – 0,19 mg/l.
9 października na ul. Hallera na terenie
kompleksu handlowo-przemysłowego nieznany sprawca rozbił podwójną szybę w
drzwiach wejściowych do sklepu.
12 października na terenie kopalni dolomitu przy ul. Wyzwolenia doszło do usiłowania kradzieży z włamaniem do pomieszczeń
biurowych.
21 października zgłoszono oszustwo internetowe. Mieszkaniec
Imielina poprzez stronę internetową naszwegiel.pl zakupił 2 tony
węgla orzech za 4498 zł, lecz pomimo zapłaty zamówionego towaru
nie otrzymał, a strona sklepu przestała działać.
21 października na ul. Św. Brata Alberta policjanci zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę – 0,71 mg/l.
27 października na ul. Św. Brata Alberta policjanci zatrzymali rowerzystę w stanie po użyciu alkoholu – 0,19 mg/l.
28 października na ul. Spacerowej policjanci zatrzymali 50-letniego mieszkańca powiatu, który będąc w stanie nietrzeźwości (0,31
mg/l) kierował samochodem oraz obiecał wręczenie korzyści majątkowej w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. (kpp)

Decyzje podatkowe na 2022 rok
W poprzednich wydaniach „Kuriera” informowaliśmy o przeprowadzonej w 2021 roku przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Z początkowych ustaleń wynikało, że
decyzje podatkowe trafią do mieszkańców jeszcze w 2022 roku, jednak
w dalszym ciągu trwają prace nad doprowadzeniem do zgodności zmodernizowanej ewidencji gruntów i budynków z ewidencją podatkową.
Decyzje podatkowe dla podatników, u których w wyniku modernizacji
nie doszło do żadnych zmian, zostały już wydane i dostarczone. Pozostałych mieszkańców prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, ponieważ
proces uzgadniania ewidencji jest trudny i czasochłonny, wymaga uruchomienia odpowiedniej procedury administracyjnej oraz współpracy
podatników z pracownikami Urzędu Miasta.
Zaznaczamy również, że istnieje możliwość wpłaty podatku przez
podatnika (zaliczki) w ustalonej przez wpłacającego wysokości. Zaliczka zostanie uwzględniona na ratach przy wystawianiu decyzji. (um)

80 kopciuchów mniej

Miasto podpisało umowę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach,
która zostanie przeznaczona na Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Jest to kwota 366 695 zł. Za te pieniądze zlikwidowanych będzie
80 niskosprawnych kotłów na paliwa stałe, które zastąpią pompy ciepła lub kotły gazowe. (zz)

Tabletki jodku potasu
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do gminy trafiły tabletki jodku potasu, które w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, będą przekazywane mieszkańcom.
Dystrybucja tabletek rozpocznie się z chwilą powstania zagrożenia
na polecenie stosownych władz. Wydawanie tabletek jodku potasu w
przypadku zaistnienia konieczności jego przyjęcia będzie następowało w czterech wskazanych punktach na terenie miasta. (um)
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14 listopada (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta Imielin
w godz. 1600-1700 będą dyżurować radni: Anna Piwecka, Dariusz
Kasperczyk, Tadeusz Hericht.
W grudniu nie ma dyżuru radnych. Najbliższy odbędzie się w
styczniu 2023 r. (um)
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PORADY ADWOKATA

Szkody górnicze – podstawowe pytania
i odpowiedzi

Rafał Pirożek –
adwokat z Imielina. Kancelaria
PIROŻEK & PIROŻEK.
Odd ział y wanie zakładu górniczego to w
Imielinie temat ostatnio bardzo
popularny. Obecnie problem ten
dotyka przede wszystkim domów położonych w południowej
części naszego miasta, na granicy
z Chełmem Śl. (od ul. Grzybowej, Liliowej do ul. Hallera oraz
pomiędzy ulicami Kordeckiego
oraz Imielińską). Także osoby
żyjące poza tym obszarem niemile doświadczają wstrząsów
górniczych. Poniżej odpowiadam
na najczęściej zadawane mi pytania dotyczące szkód górniczych.
1. Od czego zacząć zajmowanie się szkodami górniczymi?
Przede wszystkim trzeba pisemnie zawiadomić kopalnię o wystąpieniu szkód. Składając pismo na kopalni lub wysyłając je
pocztą trzeba koniecznie zadbać
o potwierdzenie przez kopalnię
doręczenia pisma. Pisemne zgłoszenie szkody wraz z datą jego
złożenia na dalszym etapie sprawy będzie ważnym dowodem.
W piśmie takim wystarczy, że
ogólnie opiszemy występujące
szkody, wskażemy adres naszej
nieruchomości, numer księgi
wieczystej oraz je podpiszemy.
Pismo podpisuje właściciel nie-

ruchomości. Nie trzeba do niego
załączać dodatkowych dokumentów, ani podawać dodatkowych
informacji. Nie trzeba też wskazywać konkretnych kwot.
2. Ile czasu ma kopalnia na
odpowiedź? Zgodnie z ustawą
kopalnia ma 30 dni na to, żeby
dokonać oględzin domu, przygotować wyliczenia i zaproponować ugodę.
3. Komu przysługuje odszkodowanie w razie darowizny
domu lub jego sprzedaży ? Odszkodowanie przysługuje zawsze
temu, kto był właścicielem domu
w czasie, gdy doszło do zniszczeń. Dlatego wraz z darowizną
lub sprzedażą domu powinniśmy
zadbać o cesję (przelew) roszczeń do kopalni na nabywcę. Takiej cesji nie trzeba dokonywać w
razie nabycia nieruchomości na
podstawie dziedziczenia.
4. Czy trzeba wykonywać
ekspertyzy przed wystąpieniem
do sądu? Nie ma takiej potrzeby.
Szkoda czasu i pieniędzy. Sąd
będzie opierał się na opinii „swojego”, czyli sądowego biegłego
oraz na opisie szkód w piśmie pokrzywdzonego do kopalni. Opinia
innego rzeczoznawcy w takich
sprawach ma małe znaczenie.
Co więcej: osoba pokrzywdzona
ruchem zakładu górniczego jest
zwolniona z kosztów sądowych.
Takie zwolnienie rozciąga się też
na koszty ekspertyz wykonanych

w sprawie. Dlatego wydatki na
eksperta, którego opinia nie będzie miała istotnego znaczenia
nie są zasadne, tym bardziej, że
w sądzie kluczową dla sprawy
ekspertyzę otrzymamy za darmo, na koszt skarbu państwa.
5. Kiedy można naprawiać
zniszczenia? Jeżeli nie zgadzamy się z propozycją ugody
i kierujemy sprawę do sądu,
to radzę, aby wstrzymać się z
naprawą co najmniej do czasu
potwierdzenia uszkodzeń przez
biegłego sądowego. W niektórych przypadkach nawet lepiej
poczekać do czasu wyroku. Jest
tak dlatego, ponieważ biegły
sądowy musi zobaczyć uszkodzenia, które będzie oceniał i
wyliczał. Jeżeli uszkodzenia
będą naprawione, to biegły nie
wyda opinii dla sądu i sąd nie
uwzględni roszczeń.
6. Czy oprócz kosztów naprawienia szkód górniczych można
domagać się także odszkodowania z powodu utraty wartości
nieruchomości. Uważam, że tak.
Według mnie cena za dom, który
musiał być naprawiany z uwagi
na szkody górnicze i w którym
odczuwa się tąpnięcia górnicze,
ma niższą wartość od takiego samego domu, który nigdy nie był
i nie będzie dotknięty oddziaływaniem górniczym. W każdym
przypadku wysokość takiego
roszczenia musi ustalić biegły.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

W

związku z ogłoszeniem
przez Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej Programu „Opieka wytchnieniowa”
- edycja 2023, finansowanego
ze środków pochodzących z
Funduszu Solidarnościowego,
Miasto Imielin planuje przystąpić do jego kolejnej edycji
w formie opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu
zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Celem programu jest zapewnienie członkom rodzin, opiekunom osób niepełnosprawnych wsparcia w opiece nad
osobą niepełnosprawną.
Program jest skierowany do
członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dzieckiem z orzeczeniem o
niepełnosprawności;

Przyznając usługę opieki
wytchnieniowej w pierwszej
kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub
opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze
znacznym stopniem niepełnosprawności, która:
1. Wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze
znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o
niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności:
konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudzia-

łu na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), lub
2. Stale przebywa w domu, tj.
nie korzysta z ośrodka wsparcia
lub placówek pobytu całodobowego, np.: ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
Z uwagi na krótki termin
złożenia wniosku wyznaczony
przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zwracamy się
do osób zainteresowanych tą
formą wsparcia o zgłaszanie
takiej potrzeby do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Imielinie, gdzie można uzyskać bliższe informacje pod
numerem telefonu 32 225 57
46. (mops)

D

rugie miejsce w województwie śląskim i 45 miejsce
w kraju (na 620 miast) – taką pozycję zajął Imielin w corocznym
rankingu czasopisma samorządowego „Wspólnota”. Jest to też
najwyższe miejsce spośród gmin
z naszego powiatu. Ranking ten
dotyczył wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez gminy
w latach 2019-21. W Imielinie co
roku w przeliczeniu na mieszkańca wydawano w tym czasie ponad
1556 zł na inwestycje.

Autorzy zestawienia (prof.
Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu i Julita Łukomska z
Uniwersytetu Warszawskiego)
wyjaśniają, że biorą pod uwagę
trzy lata, by uniknąć wpływu
na pozycję gminy w rankingu
jednorazowych wydatków inwestycyjnych, które mogłyby
zaburzać wyniki. A zatem liczy
się to, czy gmina inwestuje w
sposób ciągły. Tak jest w przypadku Imielina, który również

Ponowne wyłożenie projektu planu

B

urmistrz Miasta Imielin zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
od 18 listopada do 9 grudnia 2022
r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Imielin wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko dla
obszaru „Cisowiec”.
Projekt ten i prognoza zostają
wyłożone w częściowym zakresie, tj.:
- udziału powierzchni biologicznie czynnej w granicach
terenów o symbolu MN-U;
- zasięgu terenu o symbolu
B4.IW;
- ustaleń w odniesieniu do
strefy ochronnej związanej z
ograniczeniami w zabudowie,
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem
znaczącego oddziaływania na
środowisko wolnostojących urządzeń wytwarzających energię z
odnawialnych źródeł energii w
zakresie energii promieniowania

słonecznego o mocy zainstalowanej powyżej – 500 kW.
Projekt planu miejscowego
wraz z prognozą będzie udostępniony w siedzibie UM Imielin, ul.
Imielińska 81 w pokoju nr 38 na
II piętrze budynku, w godzinach
pracy urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami we wskazanym wyżej
zakresie odbędzie się 5 grudnia
2022 r. o godz. 15.00 za pomocą
środków porozumiewania się
na odległość – platformy Zoom.
Chęć uczestnictwa w dyskusji
należy zgłosić mailowo na adres
gpg@imielin.pl lub telefonicznie
pod numer (32)2254141 z podaniem imienia, nazwiska oraz
adresu e-mail, na który zostanie
wysłane zaproszenie do programu, począwszy od dnia wyłożenia najpóźniej do dnia 5 grudnia
2022 r. do godz. 14.00.

Osoby prawne i fizyczne
oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające
osobowości
prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu oraz do
prognozy oddziaływania na
środowisko w odniesieniu do
zakresu ich wyłożenia.
Uwagi te należy składać do
Burmistrza Miasta Imielin z podaniem imienia, nazwiska albo
nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do 23 grudnia 2022 r.
Uwagi mogą być wnoszone: w
formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków
komunikacji
elektronicznej
bez konieczności opatrywania
ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, na adres email: burmistrz@imielin.pl.
Pełny tekst obwieszczenia
dostępny jest na stronie www.
imielin.pl (zz)

T

rwa remont drogi wojewódzkiej nr 934 z Imielina
do Nowego Bierunia. Ograniczenia w ruchu obowiązują na
dwóch odcinkach.
W Imielinie jest to ul. Imielińska - na odcinku od skrzyżowania z ul. Apteczną do skrzyżowania z ul. Brata Alberta.
Tutaj ruch prowadzony jest
wahadłowo, a sterowanie nim
odbywa się z wykorzystaniem
sygnalizacji świetlnej. Na tym
odcinku wykonano kanalizację
deszczową i trwa projektowanie
nowego oświetlenia ulicznego.
Natomiast odcinek od skrzyżowania w Kopciowicach z drogą wojewódzką nr 780 (droga na
Chełmek) do przejazdu kolejowego w Nowym Bieruniu jest zamknięty dla ruchu. Warunkowo
dopuszczony jest dojazd do posesji. Objazd wyznaczono drogą
krajową nr 44 do Tychów i drogą
ekspresową S-1 do Brzęczkowic.
Na tym odcinku, jak poinformował nas Ryszard Pacer z Zarządu
Dróg Wojewódzkich, wycięto
krzewy i drzewa, sfrezowano

nawierzchnię drogi na kilkuset
metrach, odhumusowano rowy
i skarpy, rozebrano chodniki i
konstrukcję podbudowy drogi,
wykorytowano korpus drogi. Na
innych odcinkach zabudowano
warstwę mrozoodporną wraz z
geowłókniną jako zabezpieczenie przed szkodami górniczymi i
zabudowano podbudowę pomocniczą. Zamontowano także studnie kanalizacyjne i zbudowano
kanały teletechniczne.
W październiku prowadzone były roboty geodezyjne.
Prowadzone były także prace
ziemne, stabilizacja gruntu,
układana podbudowa z kruszywa i masy bitumicznej.
Rozpoczęły się również
prace przy budowie nowej instalacji gazowej, energetycznej
i wodociągowej. Kontynuowane są roboty przy budowie
kanałów teletechnicznych oraz
montażu studni i wpustów kanalizacji deszczowej.
Zakończenie remontu całej
drogi nr 934 planowane jest na
wrzesień 2024 r. (zz)

Warto zaszczepić się
przeciw grypie i covid-19

G

rypa to ostra, sezonowa
choroba wirusowa wywołana przez wirusa grypy, dotycząca
układu oddechowego. Objawia
się gorączką, suchym, męczącym
kaszlem, bólami głowy i mięśni.
Najlepszą ochroną przed grypą
są szczepienia. Zmniejszają one
ryzyko zachorowania na grypę o
70-90 procent. Zapobiegają również powikłaniom z nią związanym: zapaleniu płuc, zapaleniu
oskrzeli, zapaleniu mięśnia sercowego.
Szczepienia przeciwko grypie
wzmacniają nasz system odpornościowy, zmniejszają ryzyko
ciężkiego przebiegu choroby,
zmniejszają ryzyko powikłań
i skutków ubocznych po przechorowaniu grypy, zmniejszają
ryzyko hospitalizacji, a poza
tym szczepiąc się chronimy
swoich najbliższych.
Zakład Opieki Zdrowotnej w
Imielinie realizuje program profilaktyczny szczepień przeciwko grypie, finansowany przez
Miasto Imielin dla osób powyżej 65. roku życia. Wszystkie
osoby będące mieszkańcami
Imielina mogą darmowo zaszczepić się przeciwko grypie w
gabinecie zabiegowym zakładu

w jego godzinach pracy. Do tej
pory zaszczepiono 105 osób.
Szczepienia są zaplanowane do
połowy grudnia 2022.
Niezależnie od szczepień profilaktycznych dla grupy mieszkańców powyżej 65. roku życia
zakład realizuje szczepienia
dla wszystkich grup mieszkańców. Istnieje rekomendacja, aby
szczepienia przeciwko grypie
połączyć w tym samym czasie
ze szczepieniami przeciwko
covid-19.
Realizowane są aktualnie
szczepienia czwartą dawką
szczepionki. We wrześniu zaszczepiono 71 osób, a w październiku 74 osoby. Zachorowania na covid-19 stanowią
nadal problem medyczny. W
październiku
cotygodniowo
zgłaszało się 10-12 osób z infekcją covid-19 (są to dane
tylko potwierdzone wykonaniem testu). Prognozy mówią o
kolejnym wzroście zachorowań
na grypę i covid-19.
Mając na uwadze swoje zdrowie i zdrowie najbliższych z
przyczyn wymienionych powyżej skorzystajmy ze szczepień
przeciwgrypowych i przeciwcovidowych. (spzoz)
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Budowa żłobka i przedszkola to jedna z tych inwestycji, dzięki
którym Imielin zajął wysokie miejsce w rankingu.

w poprzednich latach zajmował
wysokie pozycje (rok temu był
19., a dwa lata temu 16. w kraju).
Tegoroczne wyniki wszystkich samorządów naukowcy
komentują następująco: „Ich
sytuacja finansowa nie jest tak
dobra, jak mogłoby to wynikać
z wypowiedzi niektórych urzędników rządowych. Był to już
trzeci kolejny rok spadku wydatków inwestycyjnych. Nie był
on wielki, ale mając na uwadze
równoczesny, przyspieszający
wzrost cen robót budowlanych
i materiałów, jego skutki w wymiarze rzeczowym mogą być
większe.”
Ponadto zauważają pewną
tendencję: „W ostatnich latach
drastycznie wzrosło znaczenie
krajowych dotacji, zaś spadła rola funduszy własnych samorządów. (…) Taka zmiana struktury
finansowania inwestycji oznacza wyraźny spadek autonomii
lokalnej w zakresie samodzielnego określania priorytetów i
realizowania programów rozwojowych.” Potwierdzają się
zatem obserwacje, które mamy
również w lokalnych samorządach: Urzędnicy rządowi w
coraz większym stopniu sterują
finansami gmin i decydują za
samorząd, jak ma inwestować.
Zjawisko to nosi nazwę centralizacji władzy. (zz)

Remont drogi wojewódzkiej

Kurier

Foto: zz

Imielin w rankingu inwestycji



Poznawali Polskę

Globtroterzy z SP nr 2

P

kowych, ruchowych, dotykowych, a nawet zapachowych. A
na sam koniec był plac zabaw
oraz park rozrywki.
- Jestem pełna uznania dla
naszych nauczycieli, dzięki
którym Szkoła na Górce mogła
po raz kolejny stać się beneficjentem - bijącego rekordy popularności – programu – podsumowała go Anna Kubica,
dyrektorka szkoły. – Daje on
możliwość
dofinansowania
szkolnych wycieczek aż do
80% ich wartości, dlatego trudno się dziwić, że złożonych zostało do Ministerstwa tak wiele
wniosków. Wygrały najlepsze.
Z ich przygotowaniem nauczyciele mieli dość sporo pracy,

ale było warto. Bardzo się cieszę, że dzięki udziałowi w tym
przedsięwzięciu nasi uczniowie
przeżyli wspaniałą edukacyjną
przygodę - dodała.
Poznaj Polskę to program
edukacyjny
przygotowany
przez MENiN, którego zadaniem jest uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Umożliwia poznawanie Polski, jej
środowiska
przyrodniczego,
tradycji, zabytków kultury i
historii oraz osiągnięć polskiej
nauki. Ponadto wspomaga realizację podstawy programowej,
urozmaica lekcje lub umożliwia prowadzenie ich w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. (sp1)

Otwarcie nowego ogrodu

Kurier
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które na długo pozostaje w
dziecięcej pamięci - zauważa
Maria Stolecka, wychowawczyni 4b.
Wspaniałą wyprawę - w promieniach słońca i w pięknych
okolicznościach przyrody - zaliczyły klasy 5. Jedenastolatkowie udali się do Chorzowa,
gdzie zwiedzili Stadion Śląski
i podróżowali kolejką L. - Odwiedziliśmy również katowicką papugarnię, fantastyczne i
przyjazne miejsce, gdzie dzieci
karmiły, a nawet brały na ręce,
kolorowe, egzotyczne ptaki dodaje Maria Lubowiecka, nauczycielka przyrody i wychowawczyni klasy 5a.
Na zakończenie październikowych wędrówek klasy 6.
wybrały się do Planetarium

Gliwicach, gdzie podróżowały
po miniaturowym Śląsku, podziwiając miniatury autentycznych budowli.
Na wycieczkę do Tarnowskich Gór postanowiły pojechać
wszystkie klasy 4. - Zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga
to ekscytujące doświadczenie,

oraz Muzeum Śląskiego w Katowicach. - Wycieczka miała
na celu pogłębienie wiedzy
dzieci z zakresu astronomii mówi Anna Dylong-Moskwa,
nauczycielka geografii. - Jeden
obraz, to więcej niż tysiąc słów,
dlatego najlepiej uczyć się inaczej, niż tylko studiując szkolne podręczniki. (sp2)

W szkole musi być akcja!
Foto: Przedszkole

ydarzeniem,
którego
oczekiwano w przedszkolu było oficjalne otwarcie
nowego ogrodu. Uroczystość
miała miejsce 25 października z
udziałem władz miasta, radnych,
księdza proboszcza, dyrektorek
imielińskich szkół, rady rodziców, emerytowanych dyrektorek
przedszkola oraz przyjaciół placówki. Zaproszonych przywitała
dyrektorka Renata Prus, a wystąpiły dla nich dwie przedszkolne
grupy pięciolatków: „Niezapominajki” pod kierunkiem Emilii
Wójcik i Martyny Kędrak oraz
„Kotki” przygotowane przez
Katarzynę Wioskę.
„Były plany, przetargi i stosy papierów. Stanął nowy plac
zabaw dla dzieciaków wielu”
– recytowały przedszkolaki,
dziękując za nowe miejsce zabaw, w skład którego weszły:
dwa duże zestawy sprawnościowe z drabinkami, zjeżdżalniami i ściankami wspinaczkowymi, zestaw zabawowy:
samochód, cztery bujaki oraz
karuzela trzmiel.

aździernik uczniowie SP nr
2 rozpoczęli od dwudniowej
wycieczki klas ósmych do Zakopanego. - Pełna radości integracja młodzieży plus piękne górskie krajobrazy - czego chcieć
więcej? Może tylko słońca, bo
pogoda była raczej… pieska
- komentuje Katarzyna Jarosz,
wychowawczyni 8d. Więcej
słońca, miały klasy 6b i 7b, które wraz ze swoimi nauczycielami zwiedziały Wrocław. - Dwa
dni to niewiele. Ale Panorama
Racławicka, ZOO, Afrykarium,
i Sky Tower, czyli najważniejsze
punkty stolicy Dolnego Śląska,
zostały zaliczone - mówi Marek
Piłka, wychowawca 7b.
Klasy drugie wędrowały
bardziej lokalnie. Wspólnie
wybrały się do Kolejkowa w

Foto: SP 2

zkoła Podstawowa Nr 1 im.
Powstańców Śląskich w
Imielinie po raz drugi przystąpiła do programu Poznaj Polskę. Wniosek został pozytywnie
zaopiniowany, a placówka uzyskała 30 tys. zł z Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Nauki
dla 209 uczniów klas: drugich,
czwartych, piątych i szóstych.
Wycieczki odbyły się do
Parku Rozrywki Krasiejów,
który jest bajkową krainą dinozaurów. Na początek złożyli
wizytę w Parku Ewolucji, gdzie
technologia cyfrowa i rzeczywistość zlewały się wręcz w
jedną całość. Później dzięki
Kapsule Czasu udawali się w
podróż przez miliardy lat istnienia Kosmosu. Z kolei w Jura Parku można było obejrzeć
prawie 70 gatunków gadów i
płazów – wszystkie naturalnej
wielkości. Bardzo atrakcyjne
okazały się warsztaty małego paleontologa. Dzieci przy
użyciu młotka, pędzla i innych
narzędzi poszukiwały skamieniałości.
Podsumowaniem wyjazdu
była wizyta w kinie 5D. Oprócz
trójwymiarowego obrazu widzowie doznawali innych
wrażeń zmysłowych: dźwię-

Foto: SP1
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Zabawki dostarczyła i zainstalowała firma Magic Garden z
Inowrocławia. Pogoda dopisała
i po części artystycznej udało
się wyjść do ogrodu, by przeciąć tradycyjną wstęgę i z bliska
obejrzeć sprzęty, a nawet z nich
skorzystać, co też chętne uczyniły dzieci. Drugi etap doposażania ogrodu planowany jest na
przyszły rok. Mają to być urzą-

dzenia do zabaw tematycznych
i ruchowych, takich jak domki,
pojazdy i piaskownice.
Spotkanie było okazją do
podziękowania wszystkim za
wsparcie i pomoc w realizacji
zadań przedszkola i w tworzeniu odpowiednich warunków
do właściwego rozwoju najmłodszego pokolenia mieszkańców naszego miasta. (kw)

Uczniowie SP2 w październiku wzięli udział w dwóch wielkich akcjach: Światowym Dniu
Tabliczki Mnożenia i ogólnopolskiej Przerwy na czytanie.
Dzień Tabliczki Mnożenia
obchodzony był 7 października.
Było nowocześnie, uczniowie
grali w gry i korzystali z platform edukacyjnych. Ale mieli
też okazję nauczyć się mnożyć
na palcach! Ponadto przygotowali plakaty związane z tabliczką mnożenia.
Natomiast 25 października
szkoła przyłączyła się do akcji
„Przerwa na czytanie - bicie re-

kordu w czytaniu na przerwie”.
Była ona realizowana w ramach
Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska
czyta dzieciom”.
Tego dnia uczniowie przynieśli do szkoły swoje ulubione
książki. Czytali na każdej przerwie i w każdym możliwym
miejscu. Zaczytanych (i bajkowo przebranych!) ludzi można
było więc spotkać w każdym
zakątku szkoły.
O tym, co na bieżąco dzieje
się w szkolnych murach na stronie www.sp2.imielin.pl (sp2)

Urodzinowy turniej

„Przenikanie Światów”
koracyjne, abstrakcyjne i ekspresyjne kompozycje pełne niepokoju i dynamiki, jak dwie ścierające
się i dopełniające osobowości
twórcze. Obrazy o ciekawej kompozycji, kolorystyce, swobodzie
formy. Każdy z artystów do
współtworzenia wniósł swoje
indywidualne doświadczenia artystyczne i życiowe. Współpraca
twórcza jest dla nich inspirującą
podróżą, wyzwaniem, pytaniem,
wzruszeniem, poszukiwaniem i
odnajdowaniem spójności w dualności. (mck)

Foto: Energia

Pod tym tytułem mieści się
eksperyment twórczy polegający
na wspólnym malowaniu. Podjęli go Jolanta Kontek oraz Janusz
Maksymiuk.
23 października w DK Sokolnia odbył się finisaż wystawy pt.
„Przenikanie Światów”. Była to
jedyna w swoim rodzaju fuzja talentów, której owocem są obrazy
będące połączeniem dwóch wizji
artystycznych, mimo dzielących
ich odległości. Janusz mieszka w
Husince, a Jolanta w Poznaniu. W
wyniku współpracy powstały de-

łożycielka klubu „Energia”.
- Z powodu wybuchu wojny na
Ukrainie nie mógł się odbyć
nasz turniej walentynkowy,
pomyślałyśmy, aby zrobić zawody, które będą celebrować
powstanie naszego klubu, które
miało miejsce w październiku
2014 roku – dodaje.
8. urodziny klubu były bardzo huczne. Pięknie wystrojona sala, kolorowe balony,
ogromny tort, profesjonalne
pokazy imielińskich zawodniczek i zaproszonych gości
sprawiły, że widownia pękała
w szwach. Głównym pokazem
był występ uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej
im. Ludomira Różyckiego w
Bytomiu, którzy wypełnionej
po brzegi widowni zaprezento-

wali międzynarodowe tańce ludowe. W turnieju wzięło udział
aż 31 zawodniczek z imielińskiego klubu - wiele z nich po
raz pierwszy stanęło na macie,
mierząc się ze stresem i ogromnymi emocjami.
- Jest nas coraz więcej, czasem aż ciężko mi uwierzyć,
że gimnastyka artystyczna aż
tak rozwinęła się w naszym
mieście. Zawody to dla uczestniczek motywacja do dalszej
pracy i nauka, że w życiu nie
zawsze się wygrywa… chociaż
z naszych urodzinowych zawodów wszyscy wrócili wygrani
– mówi na koniec A. Chmielewska.
Zajęcia UKS „Energia” są
dofinansowywane przez Miasto Imielin. (zz)

Piosenki Jana Wojdaka
Po raz drugi odbyły się przesłuchania do Ogólnopolskiego
Festiwalu Dzieci i Młodzieży
„Piosenki Jana Wojdaka”. 16 października w DK Sokolnia jury w
składzie: Jan Wojdak (przewodniczący) - muzyk, kompozytor,
K oraz Jan Cieślak - redaktor
muzyczny, Radia Vanessa z Raciborza przesłuchało 25 solistów.
Wszyscy śpiewający, którzy
zawitali do Imielina z różnych
zakątków Polski reprezentowali
bardzo wysoki poziom wokalnoartystyczny. Do ścisłego finału w
Nowohuckim Centrum Kultury

w Krakowie zakwalifikowało się
15 uczestników - w tym dwoje
z sekcji wokalnej prowadzonej
przy Miejskim Centrum Kultury
w Imielinie. Byli to Tomasz Rogalski i Oliwia Kramek - wychowankowie Henryki Pałus, a także
Hannie Grabce, Emilii Migacz i
Milenie Rogalskiej. Imprezę po
mistrzowsku prowadził konferansjer Przemysław Kopiejka.
Wszystkim młodym artystom
biorącym udział w przeglądzie
organizatorzy gratulują pięknego
występu i życzą dalszych sukcesów artystycznych. (mck)

Foto: MCK (2)

Uczniowie z Imielina, którzy w ubiegłym roku szkolnym
zostali laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych,
otrzymali stypendia naukowe.
Piotrowi Banaczykowi jako
laureatowi konkursu z matematyki oraz finaliście konkursu z
chemii przyznano stypendium
w wysokości 300 zł miesięcznie. W tej samej wysokości
stypendium otrzymała Oliwia

Surma - laureatka konkursu z
biologii.
Natomiast po 250 zł otrzymali finaliści konkursów: Weridiana Henslok - z języka hiszpańskiego, Franciszek Kłyk z matematyki, Marta Korczyńska - z języka hiszpańskiego,
Małgorzata Mieszczakowska
- z języka polskiego, Mateusz
Musialik -z historii i Adam
Szuła - z matematyki. (zz)
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Stypendia naukowe
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lisko 300 zawodniczek
wzięło udział w I Ogólnopolskim Turnieju w Gimnastyce
Artystycznej „Energia Birthday
Cup” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Imielin.
Turniej odbył się 22-23 października w hali widowiskowosportowej w Imielinie.
- Wszyscy, którzy choć raz
byli w Imielinie na zawodach
zawsze do nas wracają - to zasługa, jak sami mówią, ciepłej
atmosfery, wspaniałych nagród,
pokaźnych pucharów i medali,
które sfinansował Urząd Miasta Imielin. To również ogromne zaangażowanie wszystkich
rodziców i sponsorów, bez których zawody nie byłyby na tak
wysokim poziomie – zauważa
Agnieszka Chmielewska, za-

Foto: MCK (2)
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Dzień Seniora

Dziecięce mini-zoo

giej klasy Szkoły Podstawowej
nr 2 w Imielinie.
Tradycją w imielińskim kole
jest świętowanie urodzin solenizantów z danego miesiąca.
Obecni solenizanci na imprezie to: Hildegarda Żoławska
obchodząca 80. urodziny, Krystyna Synowiec, Ryszard Klein
oraz świętujący w tym roku
50. rocznicę ślubu czyli złote
gody Krystyna i Bronisław
Noskowie. Po życzeniach, po-

Foto: Emeryci

okazji obchodzonego w
październiku Ogólnopolskiego Dnia Seniora imielińskie koło Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów zorganizowało 20 października integracyjne spotkanie. Rozpoczęła je msza święta w kościele, a
następnie odbyła się impreza w
Domu Przyjęć Okolicznościowych „U Knopka”.
W tym roku świętowało ponad 80 osób. Życzenia z okazji
Dnia Seniora złożyła Halina
Wachowiak, przewodnicząca
kola emerytów, oraz burmistrz
Jan Chwiędacz. Zostały także
przekazane życzenia od Anny Kubicy, przewodniczącej
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, która na prośbę
Haliny Wachowiak przekazała
seniorom słodkie upominki. A
najpiękniejsze życzenia złożyły wierszem i piosenką Aleksandra Jucha, Julia Stolorz i
Hanna Grabka, uczennice dru-

Foto: zz
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częstunku i lampce szampana
rozpoczęła się zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu muzycznego Marcina
Gwoździa.
Członkowie imielińskiego
koła we wrześniu pożegnali
lato trzydniowym wyjazdem
biesiadnym do Milówki. Odbyli też jednodniową wycieczkę do Chorzowa, zwiedzając
m.in. planetarium i stadion
śląski. Natomiast w paździer-

niku relaksacyjnie spędzili
czas w chochołowskich termach. - Tak jak się zmieniają
pory roku, na które nie mamy
wpływu, tak zmienia się nasze
życie, ale nie dajemy się samotności, robimy sobie małe
i większe przyjemności – zauważa H. Wachowiak.
Zarząd koła informuje, że
w listopadzie planowane są
wybory członków zarządu.
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się
24 listopada o godz. 15.00 w
Domu Kultury „Sokolnia”. W
razie braku przewidzianych
w statucie liczby obecnych
uprawnionych do głosowania,
walne zebranie odbędzie się
w II terminie tj. tego samego
dnia o godzinie 15.15, a powzięte na nim uchwały będą
prawomocne bez względu na
liczbę obecnych. Organizatorzy proszą o niezawodne przybycie. (hw)

Po przerwie spowodowanej
koronawirusem do przedszkola
powróciło mini-zoo, czyli wystawa zwierząt hodowanych w
domach dzieci. Odbyła się 4 października, czyli w Światowym
Dniu Zwierząt. Nie każdy takiego pupila w domu ma, więc dla
wielu dzieci była to niecodzienna
okazja zobaczenia żywych zwierząt z bliska.
W klatkach i akwariach w holu budynku przy ul. W. Sapety
znalazły się m.in.: żółw grecki
Ninja, chomik syryjski Tupcio,
świnka morska Dyzio, żółwie
i nawet ślimak afrykański.
Jak w zoo były bilety wstępu,
a na pamiątkę dzieci otrzymały kolorowanki z wybranymi
zwierzętami. Akcja nie mogłaby się odbyć bez współpracy
rodziców
przedszkolaków,
którzy odpowiedzieli na apel i
znaleźli chęci, żeby przynieść
do przedszkola swoje domowe
zwierzątka. (kw)

Diamentowa rocznica

Prawie pięćdziesięcioosobowa grupa imielińskich 60-latków spotkała się 15 października, by
wspólnie świętować urodziny.
Jedni już domowe świętowanie mają za sobą,
inny byli przed imprezą, ale to klasowe rozpoczęli
od mszy w kościele Matki Boskiej Szkaplerznej
w intencji solenizantów, za zmarłych z rocznika i
zmarłych nauczycieli.
Po mszy spotkali się w restauracji „U Łabaja”,
by przy stole porozmawiać, wspominać, opowiadać, chwalić się rodzinami i wnukami, a nawet potańczyć przy muzyce DJ Marcela Grabowskiego.
Kiedyś na takie spotkania przychodzili też nauczyciele, ale z biegiem lat ubywało ich, a ci, którzy są, nie mogli się pojawić z powodu podeszłego
wieku. Ten rocznik spotyka się co 5 lat - od 30
urodzin. Organizatorkami spotkań są Danuta Jochemczyk i Gabriela Makowska. (da)



Ponad 40 osób świętowało 22 października 65. urodziny. Świętowanie rozpoczęli od mszy w imielińskim
kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej odprawionej
w intencji solenizantów i zmarłych z rocznika.
Po mszy udali się na spotkanie przy stole do restauracji „U Rafała”, gdzie wspominali szkolne lata, koleżanki i kolegów, ale też bawili się znakomicie przy
muzyce DJ Andrzeja Króla. Udało się przybyć na
spotkanie również tym, którzy mieszkają poza Imielinem - nawet w Niemczech.
Było to już ich szóste spotkanie rocznikowe zorganizowane przez Lucynę Janotę. Spotykają się od
40. urodzin, niewielu już zostało nauczycieli, którzy ich uczyli, ale spotkała się ze swoimi uczniami
Adelajda Nawrocka, którą serdecznie powitano w
tym gronie. (da)
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Świętowali 65. urodziny

Miejskie Centrum Kultury zaprasza
11 listopada (piątek) – godz. 14:00 – Święto Niepodległości na rynku

Artystów występujących na festiwalu przedstawiliśmy w poprzednim wydaniu „Kuriera”. Bilety na
2 koncerty w cenie 20 zł do nabycia w placówkach
MCK
Sebastian Mierzwa i zespół Wesoła Biesiada
- Biesiada Śląska
27 listopada (niedziela) – godz. 18:00
Dom Kultury „Sokolnia”
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w placówkach
MCK.
Mikołaj z MCK-iem
6 grudnia (wtorek) – godz. 15:00-19:00
Zapraszamy do Sokolni wszystkie dzieci na spotkanie ze słynącym z rozdawania prezentów świętym
biskupem. Najmłodsi widzowie zobaczą spektakl
świąteczny „Cudowna podróż”. Po spektaklu każde
dziecko może sobie zrobić zdjęcie z Mikołajem i innymi bohaterami bajki. Będzie też możliwość wręczenia
dzieciom paczek z upominkami. Rodziców prosimy o
wcześniejsze ich dostarczenie do DK Sokolnia. Przewidziane są również animacje oraz warsztaty ozdób

widownia i cały świat zawirują w tańcu. Zobaczycie szalone układy choreograficzne, posłuchacie zakręconych
historii, poczujecie w ciele rytm. W blasku reflektorów, w
fantastycznej scenografii, w radosnej atmosferze i na różne
sposoby opowiemy o tańcu wszystko, co ważne, zabawne,
zadziwiające... Bo skąd wziął się taniec? Albo czym różnią
się puenty od jazzówek? Dowiecie się na pewno. Oczywiście zaprosimy Was do wspólnej zabawy, rozkołyszemy
najwspanialszą muzyką i sprawdzimy, kto z Was zostanie
mistrzem parkietu – zachęcają organizatorzy.
Reżyseria: Jakub Szydłowski, kierownik muzyczny:
Michał Jańczyk, kierownik wokalny: Ewa Zug, scenografia i kostiumy: Magdalena Wiluś oraz Lidia Kanclerz, prowadzący: Wioletta Białk, Marek Chudziński,
Maciej Kulmacz, Jakub Wróblewski, występują: aktorzy, zespół wokalny, zespół baletowy oraz orkiestra
Teatru Rozrywki.
Cena (obejmuje koszt biletu wstępu oraz ubezpieczenie) wynosi: 125 zł + koszt transportu (autokar).

Jak co roku obchody Święta Niepodległości w Imielinie będą miały uroczysty charakter. Zapraszamy
wszystkich mieszkańców na rynek, gdzie pod pomnikiem powstańców zostaną złożone kwiaty oraz
odbędzie się koncert Imielińskiej Orkiestry Dętej, ze
specjalnie przygotowanym nowym repertuarem, obejmującym także specjalnie napisane, nowe aranżacje
pieśni powstańczych.
XII Imielin Blues Festiwal
19 listopada (sobota)
ok. godz. 18:00 Dustin Arbuckle & the Damnations
Bilety w cenie 15 zł do nabycia w placówkach MCK
20 listopada (niedziela)
Godz. 18:00 – Tortilla Flat
ok. godz. 19:30 – Patsy Gamble Band

świątecznych. Dodatkową atrakcją będzie karuzela
wiedeńska.

„Zatańczmy! Koncert Sylwestrowy BIS”
10 lutego 2023 r. (piątek) godz. 19:00 Teatr
Rozrywki w Chorzowie
Zapraszamy na wyjazd w ramach organizowanej przez
MCK turystyki kulturalnej do Teatru Rozrywki w Chorzowie na koncert sylwestrowy. „Podskoki, pląsy, kołysanie... w parze, solo, w tłumie... klasycznie, nowocześnie,
spontanicznie... Jak chcesz, jak czujesz, ale – wejdź roztańczonym krokiem w Nowy Rok 2023! Tej nocy scena,
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W przedświąteczną sobotę w Sokolni odbędzie się kolejny Przegląd Młodych Talentów. Tradycyjnie poświęcamy
go muzyce klasycznej oraz kolędom. Uzdolnioną muzycznie młodzież i dzieci zapraszamy do udziału, który należy
zgłosić do 7 grudnia w DK Sokolnia, Bibliotece Miejskiej
lub telefonicznie: 32/22-56-092, 32/22 55 070.
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Przegląd Młodych Talentów
10 grudnia (sobota) – godz. 16:00
Dom Kultury „Sokolnia”



Turniej szachowy

– Gratuluję wyników i pucharów, ale
myślę, że każdy kto zagrał u nas w turnieju, świetnie się bawił. Zapraszam was
za rok znowu do Imielina. Będzie nam
miło was gościć – tymi słowami do zawodników zwrócił się proboszcz imielińskiej parafii, ks. Eugeniusz Mura.
Sędzią turnieju był Ireneusz Tryjański z Dąbrowy Górniczej oraz Krystian
Klimczok - mistrz szachowy z Imielina.
Pomocą służyli członkowie imielińskiego koła Akcji Katolickiej pod kierunkiem Bibianny Lamik. (da)
Wyniki
W kategorii do lat 12 puchary i tytuł
najlepszych szachistów w archidiecezji,
zdobyli: I miejsce Wojciech Tim z Katowic. II Katerina Taradinowa z Imielina
(Ukrainka z Kijowa), III Łucja Budny z
Tychów.
W kategorii do lat 16: I miejsce Wojciech Maślanka z Imielina, II Filip
Nowara z Imielina, III Igor Zaborski z
Czerwionki-Leszczyn.
W kategorii seniorów: I miejsce Dawid Gondzik z Hołdunowa, II Piotr Namyślak z Tychów, III Tomasz Kołakowski z Imielina.

Witamy we wspólnocie

Dziecko ochrzczone 8 października w imielińskim kościele

końcu października chłopcy klas
IV–VIII Szkoły Podstawowej Nr
1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie
zameldowali się w finale województwa śląskiego w sztafetowych biegach
przełajowych. Etap ten rozgrywany w
ramach Śląskiego Szkolnego Związku
Sportowego nazywany jest największą
imprezą biegową dla szkół w naszym
województwie. Chcąc dotrzeć tak daleko, młodzi sportowcy musieli najpierw
zwyciężyć na lokalnym podwórku. Wygrana na poziomie
powiatu, a potem
sukces w zawodach
rejonowych w Łaziskach pozwoliły
dotrzeć do szczebla wojewódzkiego i
wywalczyć trzynaste miejsce. W skali województwa to
osiągnięcie bardzo

Imielińscy piłkarze
LKS Pogoń Imielin w sezonie 2022/23
bierze udział w rozgrywkach w ramach
śląskiego związku piłki nożnej w 2 grupach seniorskich oraz 7 grupach młodzieżowych od rocznika 2006 do 2014.
Najmłodszym rocznikiem w klubie są
dzieci urodzone w 2016 roku.
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- W przyszłym roku planujemy
rozpocząć zajęcia z rocznikiem 2017,
bo mamy bardzo dużo zapytań rodziców o ten właśnie rocznik. W klubie
obecnie znajduje się ponad dwustu
zawodników trenujących na miejskich
obiektach sportowych przy ulicy Hallera 37a (boiska
naturalne) oraz
w dwóch halach
przy ul. Miarki i
ul. Sapety – mówi Marcin Polarz
, prezes klubu.
Zajęcia sportowe dla dzieci
i młodzieży w
LKS Pogoń zostały dofinansowane z budżetu
miasta Imielin.
(zz)

Stypendia sportowe

D

Pola Karolina Szluzy
córka Karoliny i Jakuba
chrzestni: Marcin Orłowski i Karolina Dobrowolska

duże, gdyż w tym rejonie znajduje się
ponad tysiąc szkół podstawowych. Tak
wysoki wynik świadczy o tym, na jakim
poziomie jest sport w naszym mieście, a
inwestowanie w młodzież przynosi duże
sukcesy. Drużyna wystąpiła w następującym składzie: Artur Pawliczek, Alan
Kaiser, Hubert Szkołut, Michał Kaiser,
Maciej Siwoń, Konrad Bercal. Opiekunem grupy był Piotr Klimczok, nauczyciel wychowania fizycznego. (sp1)
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arafia Matki Boskiej Szkaplerznej
w Imielinie była organizatorem XIV
już Turnieju Szachowego Archidiecezji
Katowickiej o puchar prezesa Akcji Katolickiej.
W turnieju, po uprzednich eliminacjach w swoich parafiach, wzięło udział
ponad 50 zawodników z Katowic, Mysłowic, Tychów, Jaworzna, powiatu bieruńsko-lędzińskiego, Pawłowic, Czerwionki-Leszczyn, Boguszowic ale też
z Chorwacji i dzieci z Ukrainy, które
mieszkają w Imielinie.
Nagrody dla zawodników ufundowała redakcja „Małego Gościa Niedzielnego” i Akcja Katolicka. Były puchary,
słodycze i drobne upominki dla każdego zawodnika biorącego udział - od najmłodszego do najstarszego. Jak co roku
prężną grupę stanowili miejscowi szachiści z Klubu „Diagonalia” pod wodzą
Krystiana Klimczoka, oni też zgarnęli
wiele nagród.
Najmłodszym zawodnikiem turnieju został sześciolatek Franciszek Wiśniewski z Mysłowic. Najstarszym graczem był 81-letni Andrzej Musialski z
Katowic.

W
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W finale wojewódzkim w biegach

o 30 listopada należy składać wnioski o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Stypendia zostaną przyznane na zasadach i w trybie określonym w uchwale z 26 lutego 2014 roku oraz zmianą
wprowadzoną uchwałą z 27 marca 2019
roku.
O stypendium mogą się ubiegać
mieszkańcy Imielina, którzy nie ukończyli 25 roku życia i spełnią kryteria
określone w tych uchwałach. :

Wyżej wymienione uchwały są dostępne na stronie internetowej Urzędu
Miasta Imielin.
Stypendium na 2023 rok jest przyznawane na podstawie wyników sportowych uzyskanych przez zawodnika
w roku poprzedzającym rok przyznania
stypendium (tj. z 2022 roku).
Wnioski o stypendium należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Druk wniosku dostępny jest na stronie
www.imielin.pl
Bliższych informacji udziela Referat
EZKS (pok. 34, lub 36) telefon 32 22 54
134, lub 136. (um)

