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Wicemistrzynie Polski
łożycielka klubu. - Rozwinięta
infrastruktura sportowa gminy i dotacja z Urzędu Miasta
Imielin stanowią kluczowe
wsparcie klubu w zdobywaniu
prestiżowych osiągnięć. Dzięki pomocy miasta możemy
zatrudnić kompetentną kadrę
trenerów. Na jej czele stoi Wiktoria Malina - główny trener i
choreograf niepowtarzalnych
układów tanecznych – dodaje.
– Bez wsparcia i współpracy
z rodzicami nie byłoby tego
sukcesu. To oni motywowali
dziewczynki do ciężkiej pracy
– zauważa w rozmowie z nami
W. Malina. - Żeby wszystko
się udało, potrzeba współdziałania: gimnastyczek, trenera i
rodziców.
Trenerka zdradza nam, że nad
programem występu pracowała
z dziewczynkami już od… 2019
roku. Od tego czasu był prezentowany na różnych zawodach

(i już wtedy zdobywał nagrody), a także dopracowywany
i… utrudniany. Intensywnie
pracowali nad nim trzy tygodnie
przed występem – codziennie
przez trzy godziny. Nie obyło się
bez przeszkód – gdy na krótko
przed zwodami jedną z dziewczynek rozbolała noga.
Podstawowym problem było
zgranie sześciu występujących,
by współdziałały ze sobą, w sposób harmonijny wykonywały te
same ruchy. W sytuacji kłopotów
zdrowotnych choćby jednej z
nich lub nieobecności miesiącami
ćwiczony występ nie mógłby się
odbyć. To też zasługa rodziców,
że tak potrafili zadbać o kondycję
swoich dzieci, że podczas zawodów pokazały się od jak najlepszej strony, a także odpowiednio
je motywowali do ciężkiej pracy,
by były gotowe brać udział w niełatwych treningach. Trudnością
była też sytuacja pandemiczna
– co prawda umożliwiała indywidualne trenowanie w domu, ale w
przypadku programu, w którym
brało udział sześcioro dzieci, konieczne były wspólne ćwiczenia.
Trenerka sama opracowała
choreografię, przygotowała muzykę, a przede wszystkim wpad-

ła na pomysł, co mają pokazać
gimnastyczki: - To były takie małe panterki czy tygryski w dżungli, które rozglądają się, bawią i
tańczą – relacjonuje trenerka. Do
tej choreografii dobrane zostały
stroje i uczesanie dziewczynek,
ale – co ważniejsze – występ był
dopasowany do ich możliwości,
predyspozycji i charakterów.
Zdaniem W. Maliny dziewczynki z Imielina zdobyły drugie miejsce, ale tak naprawdę
zasłużyły na pierwsze. – To było
ich zwycięstwo – stwierdza zdecydowanie. To ogromny sukces
młodego klubu, który jest na
początkowym etapie swej historii, a ona pracuje w nim dopiero
czwarty rok.
Mimo krótkiej działalności
„Energia” Imielin może się już
pochwalić świetnymi wynikami. - W ogóle ten rok, mimo
pandemii, był dla klubu udany
– relacjonuje A. Chmielewska. Zuzanna Pacwa z rocznika 2010
zakwalifikowała się do udziału
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży, a Hanna Wisiorek i
Milena Szczepanek przeszły do
finałów w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików.
Ale nie tylko o indywidualne

czy zespołowe sukcesy tu idzie.
Gimnastykę artystyczną trenuje
w klubie ponad sto zawodniczek
w pięciu różnych grupach, podzielonych ze względu na wiek
oraz predyspozycje fizyczne. - Za
sprawą bardzo dobrej współpracy z Anną Kubicą, dyrektorką
Szkoły Podstawowej nr 1, udało
się już otworzyć trzy klasy o profilu sportowym, które są pierwszymi oddziałami sportowymi
w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Uczennice tych klas biorą
udział w zajęciach gimnastyki
artystycznej, a uczniowie chodzą
na treningi piłki nożnej.
A. Chmielewska zadowolona jest też ze współpracy z
rodzicami. - Cieszy nas przede
wszystkim dobra opinia, którą
wielokrotnie słyszymy od rodziców przyprowadzających
swoje pociechy. To pokazuje,
że nasza praca przynosi oczekiwane efekty, a najlepszą reklamą są wyniki, które osiągamy
na turniejach ogólnopolskich i
międzynarodowych. Cieszymy
się, że udało nam się tyle osiągnąć, ale to nie koniec, zabieramy się do pracy, bo to zaledwie
początek naszej drogi – zapowiada. (zz)
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Zuzanna Ochabowicz, Żaneta Hudzikowska, Hanna Wisiorek, Zuzanna Karkoszka, Milena Szczepanek i
Anastazja Groń podczas nagrodzonego występu w Białymstoku.

Kurier

awodniczki UKS „Energia” Imielin zdobyły ten
tytuł na Mistrzostwach Polski
w Układach Zespołowych, które
18 i 19 grudnia odbyły się w Białymstoku. Zawody zorganizował
Polski Związek Gimnastyczny, a wzięły w nich udział kluby z Gdyni, Warszawy, Krakowa, Katowic, Szczecina i Łodzi.
Sukces jest udziałem Zuzanny
Ochabowicz (urodzonej w roku
2013), Żanety Hudzikowskiej
(2012), Hanny Wisiorek (2011),
Zuzanny Karkoszki (2011), Mileny Szczepanek (2011), Anastazji Groń (2011) oraz ich trenerki
Wiktorii Maliny.
- To historyczny moment dla
klubu gimnastyki artystycznej, działającego zaledwie od
2014 roku. Rozpiera nas duma,
że dziewczynki z tak małego
miasta wywalczyły tak wielki sukces – komentuje wynik
Agnieszka Chmielewska, za-
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KRONIKA POLICYJNA

PORADY NOTARIUSZA

10 grudnia na ul. Imielińskiej policjanci zatrzymali 60-letnią kobietę, która w
7 grudnia dokonała kradzieży pieniędzy.
12 grudnia na ul. Św. Brata Alberta
doszło do zniszczenie mienia w postaci
uszkodzenia ramy okiennej.
17 grudnia na ul. Maratońskiej dokonano włamania oraz kradzieży z biura firmy.
28 grudnia na ul. Imielińskiej policjanci zatrzymali do kontroli
drogowej mężczyznę, który kierował rowerem w stanie nietrzeźwości – 0,28 mg/l.
30 grudnia doszło w Imielinie do oszustwa internetowego „na
blika”. Nieznany sprawca poprzez konto na facebooku podszył
się pod członka rodziny osoby zgłaszającej i poprosił o pożyczkę
przy użyciu płatności blik. Wartość strat to 589 zł. (kpp)

Policja ostrzega
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oraz częściej występują przymrozki, a na drogach pojawia się
śnieg. W czasie zimy warunki drogowe są bardzo zmienne
i niebezpieczne zarówno dla kierujących, jak i dla pieszych, którzy stają się mniej widoczni na drodze. Szybko zapadający zmrok,
opady deszczu i śniegu, śliska nawierzchnia, to czynniki negatywnie wpływające na bezpieczeństwo. Zadbajmy więc o to bezpieczeństwo wspólnie
Od początku listopada do połowy grudnia bieruńscy policjanci
ruchu drogowego odnotowali 70 zdarzeń drogowych. Liczba ta
jest zauważalnie mniejsza w porównaniu do dwóch wcześniejszych miesięcy (wrzesień i październik), jeśli chodzi o samą ilość
zdarzeń. Wówczas doszło bowiem aż do 120 kolizji i wypadków.
Wzrost w ostatnim czasie dotyczy natomiast tych zdarzeń, w których skutki dla ich uczestników są dużo poważniejsze. Mowa o
wypadkach (na zdjęciu skutki wypadku w Bojszowach). Wśród
nich są też niestety ofiary śmiertelne. Apelujemy o ostrożność i
dostosowanie prędkości do warunków pogodowych!
Wraz ze zmianą pogody na drogach jest coraz bardziej niebezpiecznie - nie tylko dla kierujących pojazdami, ale również dla
pieszych. (kpp)
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Jedna ściana nie powoduje, że grunt jest
zabudowany (w rozumieniu ustawy o VAT)
Paulina
Siekańska
Notariusz
w Imielinie
Jeżeli podatnik
sprzedajedziałkę,
na której mieści się ściana budynku posadowionego zasadniczo na
sąsiednim gruncie, to taka dostawa jest zwolniona z VAT – orzekł
Naczelny Sąd Administracyjny
(NSA).
Chodziło o miasto, które planowało sprzedać działkę nabytą w
drodze komunalizacji. Miastu nie
przysługiwało przy nabyciu prawo do odliczenia podatku VAT
naliczonego. Nabywcami działki
miało być małżeństwo, którego
budynek mieszkalny i gospodarczy sąsiadowały z gruntem należącym do miasta. W powyższej
sytuacji problematycznym było
to, że dwie ściany obu budynków
wchodziły na grunt miasta. W
akcie notarialnym miało być zastrzeżenie, że sprzedawana przez
miasto działka jest zabudowana
częścią obu budynków: miesz-

kalnego i gospodarczego. Miasto
stało na stanowisku, że będzie
to dostawa gruntu niezabudowanego, innego niż budowlany i
dlatego będzie ona zwolniona z
VAT. Z tym z kolei nie zgodził
się dyrektor Izby Skarbowej w
Poznaniu, ponieważ stwierdził,
że w związku z tym, iż na gruncie znajdują się ściany budynków,
to jest to dostawa gruntu zabudowanego, a nie, jak twierdzi podatnik, niezabudowanego. Sądy obu
instancji przyznały jednak rację
miastu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) we Wrocławiu
przypomniał, że zgodnie z art.
43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT
zwolniona jest dostawa terenów
niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Oznacza to, że
opodatkowane są jedynie grunty
zabudowane oraz niezabudowane, które wyczerpują definicję
terenów budowlanych.
W tej sprawie zdaniem WSA
przedmiotem dostawy jest teren
niezabudowany, który nie speł-

nia definicji terenu budowlanego.
Uznał bowiem, że nie ma znaczenia to, iż ściany budynków
wchodzą na działkę należącą do
miasta. Właściciel gruntu (czyli
miasto) nie może bowiem rozporządzić nimi ani w sensie ekonomicznym, ani prawnym.
WSA podkreślił, że budynek
jest przypisany do tego gruntu, na którym znajduje się jego
większa część. Tak orzekł Sąd
Najwyższy w postanowieniu z
9 lutego 2007 roku (sygn. akt III
CZP 159/06). WSA podkreślił,
że byłoby inaczej, gdyby miasto
było właścicielem fragmentu budynku, ale tak nie jest. Sprzedaje
bowiem wyłącznie grunt.
Tego samego zdania był NSA.
Sędzia orzekający w sprawie potwierdził, że ściany zachodzące
na grunt miasta nie przesądzają o
tym, że jest to grunt zabudowany, skoro ściany te są elementami
konstrukcyjnymi budynków, które w większości są posadowione
na sąsiedniej działce, należącej
do nabywców (małżonków).

Postanowienia noworoczne - gra w małe kroki
Ilona Duda
Pedagog,
trener
umiejętności
psychospołecznych
Stary rok pożegnaliśmy z mieszanymi uczuciami. Wypełnia
nas radość i wdzięczność, że w
zdrowiu dotarliśmy do jego końca. Nowy rok proponuje akceptację i pogodzenie się z przeszłością. Niesie zwyczajowo nowe
plany i zobowiązania. Planujesz,
co zrobisz: ile schudniesz, czego
się nauczysz, z jakim nawykiem
się pożegnasz?
I średnio po 3 tygodniach z
planów rezygnujemy. Nie mamy
siły wytrwać w postanowieniach.
To naturalne. Pamiętać należy,
że ważne cele uruchamiają lęki.
Gdy odczuwamy lęk, rodzi się w
nas chęć „ucieczki” lub „walki”.
„Walka” oznacza zmianę wymagającą szokujących radykalnych
reform. Są ludzie, którzy dzięki
tej metodzie odnoszą sukces. To
ci walczący, dla których adrenalina jest niezbędna, aby działać. To
głównie trudności pobudzają ich
do działania, wyzwalają energię
pomagającą pokonać lęk. Taka

innowacja w działaniu oznacza
wielką i natychmiastową zmianę.
Jest ona szybka, wielka, spektakularna i przynosi wyniki w
minimalnym czasie. Jak z moich doświadczeń wynika, raczej
niewielka grupa osób ją stosuje
i w niej trwa. Większość osób
mocno sfrustrowana porzuca
swoje ambicje i wykorzystuje
drogę „ucieczki”.
Jest pewna technika, którą
stosuję od lat, pracując jako coach czy doradca biznesowy. Do
osiągnięcia sukcesu osobistego
prowadzą bowiem różne drogi.
Drogą do zmiany może być droga małych kroków. Jest to technika osiągania celów i utrzymania
doskonałej sprawności w pracy
zawodowej, w życiu osobistym,
w relacjach międzyludzkich.
Można ją stosować nawet przy
ogromnym obciążeniu obowiązkami zawodowymi i domowymi.
Opiszę ją na przykładzie odchudzania.
Jeżeli słyszysz, że masz ćwiczyć każdego dnia po 40 minut,
to wydaje ci się to zbyt czasochłonne, męczące i wymagające
zbyt dużego wysiłku. Masz też
obawy porzucenia swoich nawy-

ków. Jeżeli natomiast postanowisz, że codziennie wieczorem
oglądając ulubiony program telewizyjny będziesz maszerować
w miejscu 5 minut, to prawdopodobnie uznasz to za możliwe do
wykonania. Takie postanowienie
nie zniechęca. Po tygodniu zastanowisz się pewnie, co jeszcze
możesz zrobić w 5 minut. W ten
sposób masz szansę dojść do regularnych ćwiczeń trwających
40 minut dziennie. Jeżeli chcesz
zgodnie z zaleceniem lekarza
przestać pić 4 filiżanki kawy
dziennie, zacznij od zmniejszenia o ½ zawartości jednej filiżanki. To samo dotyczy palenia
papierosów, nauki języka obcego, zwiększenia skuteczność w
zarządzaniu, lepszych wyników
sprzedaży, itd. Metoda małych
kroków pozwala naszemu umysłowi ominąć lęk przed trudnym
wyzwaniem. Po pewnym czasie nasze ciało i umysł zaczyna
odczuwać potrzebę nowych zachowań. W ten sposób omijamy
chęć naszego umysłu do „walki
lub ucieczki”. Zaczynamy osiągać cele bez większego wysiłku.
Działania z wykorzystaniem metody małych kroków nie mogą się

Od 1 kwietnia droższe śmieci

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

O

Nowy przetarg, który rozpisała gmina na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
spowodował znaczący wzrost
cen. Wzrosły również ceny energii, paliw, jak i koszty pracownicze (podwyżki płacy minimalnej). Co roku wzrasta również
tzw. „opłata marszałkowska”
(wbrew nazwie ustala ją sejm),
czyli opłata za składowanie na
wysypisku odpadów zmieszanych. W roku 2013 było to jeszcze 115 zł za tonę, w roku 2018
- 140 zł, w 2019 - 170 zł, a w 2020
aż 270 zł (a odpady zmieszane
stanowią większość tych odbieranych od mieszkańców).
Jak do tego wzrostu cen
miała się opłata, którą ponosili mieszkańcy? Od początku
funkcjonowania systemu gospo-

darowania odpadami (czyli od
1 lipca 2013r.), przez sześć lat
nie ulegała zmianie. Podwyżka
opłat nastąpiła dopiero 1 marca
2019 r. i wynosiła 2 zł od osoby
na miesiąc (w przypadku gdy na
nieruchomości zamieszkałej były segregowane odpady) oraz od
1 kwietnia 2020 r. z 14 na 18 zł
za osobę. Szacuje się, że w 2020r.
wydatki miasta związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wyniosą ok.
2,7-2,8 mln zł, tymczasem opłaty
od mieszkańców to ok. 2 mln zł,
stąd konieczność podwyżki. Należy również zwrócić uwagę, że
opłaty w podobnej wysokości
ponoszą mieszkańcy okolicznych
gmin. Pozostałe podatki ustalane
przez gminę na 2021 rok pozostają bez zmian. (zz)

rzypominamy, że w naszym
mieście prężnie rozwija
swoją działalność (również tę
on-line), Uniwersytet Trzeciego
Wieku. Epidemia i związane z
nią ograniczenia spowodowały,
że zajęcia stacjonarne przeszły
na formę zdalną. Nasi seniorzy
w listopadzie i grudniu zdalnie
uczyli się języków obcych, odbywali treningi pamięci, uczestniczyli w zajęciach pilates oraz
mogli wysłuchać wykładu prof.
Grzegorza Odoja pt. „O tradycjach świąt Bożego Narodzenia”.
Zapraszamy na kolejny semestr UTW w Imielinie. Zaczynamy już 11 stycznia (jeszcze można się zapisać w naszej

bibliotece - tel. 32 2255070 lub
32 2255992). Czesne słuchacza
w nowym semestrze wynosi 60
zł (w semestrze jesiennym nie
było pobierane).
W naszej ofercie znajdują
się: języki obce, kontynuacja
treningów pamięci, gimnastyka (np. pilates), ale i nowe
zajęcia, którymi są warsztaty
dietetyczno-kosmetyczne.
Jeżeli macie Państwo propozycje i pomysły na ciekawe
tematy wykładów - napiszcie
do nas, zadzwońcie. Seniorzy:
wygospodarujcie chwilę dla
siebie, to czas dla was, skorzystajcie! Urząd Miasta i Miejskie
Centrum Kultury w Imielinie
serdecznie zapraszają! (utw)

Imielin w rankingu inwestycji

rankingu Liderów Inwestycji, czyli gmin które
najwięcej inwestowały Imielin znalazł się na 16 miejscu
w Polsce (na 606 miast). Wzięto w nim pod uwagę średnią z
lat 2017–2019. Ta klasyfikacja
została opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.
Autorzy rankingu przewidują, że w 2020 r. poziom
inwestycji znacząco spadnie
ze względu na epidemię koronawirusa, która spowoduje
uszczuplenie finansów gmin
w kraju.
Przypomnijmy, że w dwóch
publikowanych w ubiegłym
roku rankingach miast Imielin znajdował się na wysokich
pozycjach. Rankingi te szeregowały gminy wedle różnych
kryteriów. W Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce naukowcy z
Uniwersytetu Warszawskiego
przeanalizowali sposób gospo-

darowania pieniędzmi w gminach na podstawie sprawozdań
finansowych składanych do
Okręgowej Izby Obrachunkowej. W rankingu tym Imielin
zajął 5 miejsce w kraju (na 235
miast).
Kolejnym był ranking zamożności gmin biorący pod
uwagę dochody własne (czyli
z różnych podatków i opłat)
i otrzymywane subwencje.

Sporządzili go naukowcy z
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Tu Imielin znalazł się na 57 miejscu (ale na
607 miast).
Dobre miejsce Imielina
w rankingach to bezsprzecznie
dowód intensywnego rozwoju
miasta, oferującego dziś dobre miejsce do zamieszkania,
atrakcyjne miejsce pracy, a
także dostęp do dóbr kultury.

Rozpoczęta
w
mieście
w końcu ubiegłego roku budowa drugiego przedszkola wraz
ze żłobkiem – to najdroższa w
historii kubaturowa inwestycja
Imielina. Dowodzi, że miasto
„nie zwalnia tempa”. Niemal
corocznie w ubiegłych latach
oddawane były do użytku nowe obiekty lub kończone kolejne etapy budowy kanalizacji.
(zz)

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Z

godnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym
Starosta Bieruńsko-Lędziński
informuje o rozpoczęciu prac
geodezyjnych związanych z
modernizacją ewidencji gruntów i budynków położonych na
terenie powiatu jednostek ewidencyjnych. W Imielinie dotyczy obrębów Imielin i Gać.
Modernizacja ewidencji to
zespół działań technicznych,
organizacyjnych i administra-

cyjnych podejmowanych przez
starostę w celu uzupełnienia
bazy danych ewidencyjnych
i utworzenia pełnego zakresu
zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami
rozporządzenia. Jest to także
modyfikacja istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu.
Zatem modernizacja ewidencji może skutkować zmia-

ną oznaczenia (numeracji
działek), powierzchni działki,
zmianą powierzchni i oznaczenia użytków gruntowych
(a w konsekwencji zmianą
podatku od nieruchomości),
ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, lokali, a
także zmianą ich danych technicznych.
Więcej informacji znajduje
się na stronie www.powiatbl.pl.
(pbl)
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nie powieść. Skazujemy siebie na
sukces.
Jeżeli jednak blokada zmiany
w twoim mózgu nie pozwoli ci
osiągnąć zamierzonego rezultatu, to nie może ona wzbudzać
w tobie poczucia winy czy frustracji. Nie zapomnij, że „jako
ludzie jesteśmy doskonale niedoskonali” - jak usłyszałam w
jednym filmie. Warto dokonać
analizy tego, co jednak osiągnąłeś. Spojrzeć z perspektywy
i zobaczyć, czego doświadczyłeś, dokonałeś i powiedzieć sobie „zrobiłem to najlepiej, jak
umiałem w danym momencie”
i iść dalej. podejmując kolejne
działania mające na celu zmianę. Zmiana jednego zachowania wpływa na sposób pracy,
zachowanie,
samopoczucie,
relacje rodzinne, postrzeganie
siebie, poczucie własnej wartości.
I jeszcze jedno: jeżeli małe
rzeczy będziesz robić z miłością, wtedy znajdziesz w tym
działaniu satysfakcję i radość.
Wybierz więc cel, który rozłożysz na małe kroki, aby w
rezultacie dokonać wielkiej
zmiany.

P

Foto: Tychy

d 1 kwietnia br. wzrastają
opłaty za odbiór śmieci. Jeśli
odpady komunalne są segregowane, trzeba będzie zapłacić 23 zł od
osoby, w przypadku niesegregowania odpadów opłata wyniesie
69 zł. Decyzję taką podjęli radni
na grudniowej sesji Rady Miasta
Imielin.
W uzasadnieniu uchwały
mówi się o tym, że z pobranych
opłat od mieszkańców gmina
pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi. Niestety w ostatnich latach stale
rosły koszty zagospodarowania odpadów, a opłaty mieszkańców były niższe od tych
kosztów. Czym są ,,koszty zagospodarowania
odpadów”?
Rozumie się przez to koszty odbierania, transportu, zbierania,
odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego
zbierania odpadów (PSZOK),
obsługi administracyjnej tego
systemu i edukacji w zakresie
prawidłowego postępowania z
odpadami komunalnymi.



Kronika epidemii
Jak już pisaliśmy, Sanepid
zaprzestał podawania liczby zakażonych, hospitalizowanych,
wyleczonych, izolowanych i
zmarłych z danego miasta. Nie
są też dostępne te dane na stronach Ministerstwa Zdrowia.
Podaje się wyłącznie, ile osób
w danym dniu zachorowało i
zmarło w powiecie, województwie i w kraju. Są to dane w liczbach bezwzględnych i w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców,
by można te dane porównywać
ze sobą.
Na początku grudnia średnio w powiecie bieruńsko-lędzińskim codziennie wirusem
zarażało się kilkanaście osób.
8 grudnia podano, że odnotowano 12 nowych przypadków
w powiecie, co oznacza, że było
2 chorych na 10 tys. mieszkańców (tego dnia średnia w kraju
wyniosła 2,17 zarażonych), a 2
osoby w powiecie zmarły z powodu wirusa.
11 grudnia
14 nowych przypadków w naszym powiecie (średnia 2,34 na
10 tys. mieszkańców), średnia w
kraju to 3,42.
14 grudnia
Tylko 1 nowy chory, co daje
średnią 0,17 w powiecie, w kraju
1,28. Nikt nie zmarł.

Wstęp do kariery wynalazcy
S

zkoła Podstawowa nr 2 od
października realizuje we
współpracy z Politechniką Warszawską (Wydział Matematyki i
Nauk Informacyjnych) program
„Zeszyt online”. Jest to projekt
opracowany przez studentów i
pracowników tej uczelni, który
służy podniesieniu kompetencji
matematycznych. W szkole zostali nim objęci czwartoklasiści.
Projekt rewolucjonizuje nauczanie matematyki, umożliwiając
opiekę nad uczniem - od szkoły
podstawowej aż do zakończenia
edukacji.
W ramach projektu uczniowie
logują się na platformę e-learningową i rozwiązują zadania
matematyczne na poziomie klasy
piątej szkoły podstawowej. Dzięki użyciu zaawansowanych autorskich rozwiązań informatycznych optymalnie wykorzystuje
się czas ucznia poświęcany na
naukę. Sztuczna inteligencja stara
się wykrywać problemy uczniów
i tak kieruje doborem dostosowanych do nich zadań, aby sami byli
w stanie zrozumieć przyczynę
swojego błędu i się poprawić, jak
również samodzielnie rozwiązać

zadanie, które wcześniej było dla
nich za trudne. System przypomina grę komputerową – uczeń
po rozwiązaniu określonej liczby
zadań zdobywa osiągnięcia. Ta
forma nauki niezwykle dobrze
sprawdza się podczas kształcenia na odległość, bo w pewnym
stopniu zastępuje nieobecnego
przy uczniu nauczyciela i daje mu
informację zwrotną o wykonaniu
zadania.
Projekt w szkole realizują Zofia Cichy i Agnieszka Honkisz.
Nauczycielki wzięły udział w

szkoleniu z zakresu prowadzenia
„Zeszytu”, a następnie udostępniły platformę wszystkim uczniom klas czwartych i omówiły
jej działanie. - Dzięki platformie
otrzymujemy pełną statystykę,
która dostarcza informacji o postępach ucznia, czasie pracy, popełnianych błędach. Dzięki temu
wiemy, jakie zadania wymagają
omówienia z uczniami, a z czym
sobie doskonale poradzili - podkreślają nauczycielki.
Ale nie tylko matematycy starają się urozmaicać czas spędza-

XXX Koncert Gwiazdkowy

Śląskie wspominki i muzyczne biesiadowanie

16 grudnia
19 chorych, średnia 3,17 na 10
tys. mieszkańców, w kraju średnia to 3,25.
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25-29 grudnia
W tym czasie odnotowano
pojedyncze przypadki zachorowania (28 grudnia nie wykazano
w powiecie żadnego nowego chorego).
30 grudnia
Liczba nowych chorych wzrosła o 13 osób, co daje średnią 2,17
(w kraju 3,38), 2 osoby zmarły.
(zz)

O

rganizowany od 29 lat z
wielkim rozmachem przez
SP nr 2 Koncert Gwiazdkowy w
tym roku z powodu sytuacji epidemicznej nie mógł się odbyć w
znanej formie. Dlatego jego organizatorzy zdecydowali się na
inny środek przekazu.
- Już we wrześniu zaplanowaliśmy, że tegoroczny koncert
poświęcony zostanie regionalizmowi. Ta jubileuszowa impreza
w szczególny sposób miała podkreślić przywiązanie do naszego
regionu i śląskiej godki. Mieliśmy
ogromną nadzieję, że uda nam się
w grudniu przedstawić spektakl
w DK Sokolni i jak co roku umi-

Foto: SP2 (2)

17-19 grudnia
Codziennie było poniżej 10 nowych zachorowań, co oznaczało
średnią ok. 1, w kraju średnia wahała się między 2 a 3 przypadki
na 10 tys. mieszkańców.
20 grudnia
Liczba nowych zachorowań
wzrosła do 12, dalej w powiecie było to mniej, niż średnio w
kraju.

ny przed komputerem. Również
poloniści postanowili coś nowego
zaproponować uczniom.
- Blog „Niezadane” to pomysł,
który zrodził się jeszcze, gdy
nauka odbywała się w sposób
stacjonarny, a przyświecał mu
jeden cel: rozbudzenie w naszych
uczniach „pisarskiego polotu”
- mówi Małgorzata Szulc. W
procesie edukacji czytelnikiem
prac ucznia jest najczęściej jedynie nauczyciel, czasami koledzy i
koleżanki z klasy, rodzice lub rodzeństwo. Tak ograniczone grono
odbiorców oraz sama motywacja
do podjęcia własnej aktywności
nie sprzyjają rozwijaniu potencjału twórczego uczniów. Stwarzając
uczniom możliwość publikacji
swoich prac, chcemy podkreślić,
że każdy może być twórcą. - Zachęcamy uczniów, by przysłali
do publikacji nie tylko swoje
prace literackie, ale też rysunki,
zdjęcia. Wierzymy, że z czasem
uczniowie ośmieleni twórczością
koleżanek i kolegów będą chętnie
chwalić się swoimi dziełami - dodaje nauczycielka, zapraszając do
internetu na stronę https://niezadane.blogspot.com/ (sp2)

lić czas gościom. Niestety sytuacja w kraju nie pozwoliła nam
zrealizować zamierzeń, dlatego
powstał film oparty o scenariusz
spektaklu mojego autorstwa, w
którym wystąpili uzdolnieni uczniowie naszej szkoły. Całość miała przypomnieć nasze śląskie tradycje świąteczne i co ważne „po
naszymu”- powiedziała Dagmara
Kupczyk, dyrektorka szkoły.
Film powstawał w ścisłym
reżimie sanitarnym. Nie było
możliwości wielokrotnych prób,
spotkań, więc uczniowie ćwiczyli kolędy online. Ograniczono
także liczbę występujących do
kilkunastu. Nagrania odbywały

się podczas kilku dni, by zminimalizować kontakt uczniów,
a maseczki zdejmowano tylko
w momencie nagrania. Realizacji i montażu podjął się Adam
Koziorz, zaś reżyserią zajęły się
(jak w ubiegłym roku) Ewelina
Rozmus i Dagmara Kupczyk.
W filmie zobaczyć możemy zarówno popisy wokalne uczennic
wykonujących kolędy po śląsku,
występy instrumentalne grających na flecie, skrzypcach czy
keyboardzie uczniów, jak i scenki rodzajowe odgrywane przez

uczennice oraz - niespodzianka!
- dyrektorkę w jednej z ról.
Niezwykłą wartością filmu
są przekazywane treści - tradycje śląskie, regionalne nazwy,
śląska godka, jaką posługują
się aktorki. Stanowi to nie tylko ważny aspekt kulturowy dla
rdzennych mieszkańców Imielina, ale i wszystkich, którzy
zaledwie od kilku lat zamieszkują nasz region. Zapraszamy
na XXX Koncert Gwiazdkowy
(na stronę internetową naszej
szkoły). (sp2)

Promocja „Kastalii”

Stowarzyszenie
Kulturalne
Sokól w Imielinie w 2020 roku
realizowało projekt „Promowanie
osiągnięć artystycznych plastyków z grupy „Kastalia” zrzeszającej amatorów i artystów plastyków
działających na terenie Imielina.”
finansowany z budżetu miasta
Imielin. Jego celem było wsparcie
twórczości plastyków oraz promocja ich prac na wystawie w Domu
Polskim w Budapeszcie. Artyści z
„Kastalii” (Anna Bierońska, Urszula Figiel, Iwona Simka-Surma

i Barbara Zientara-Chmiel) namalowali obrazy różnymi technikami: akryl, olej, lawunek.
W związku z sytuacją pandemiczną zrealizowanie drugiej
części projektu - wystawy i wernisażu w Budapeszcie w planowanym terminie - było niemożliwe. Zostały podjęte wszelkie
działania, by w porozumieniu
z Domem Polskim ustalić nowy
termin wystawy oraz wernisażu
plastyków z Imielina w tym roku. (um)

Pod znakiem świąt
w przedszkolu

Świąteczne akcje

Natomiast zbiórka produktów
żywnościowych o przedłużonym
terminie ważności pozwoliła
przygotować 25 dużych paczek
przeznaczonych dla starszych,
schorowanych mieszkańców naszego miasta. Te świąteczne niespodzianki wraz z życzeniami
młodzież z Samorządu Szkolnego wraz z opiekunem Piotrem
Noskiem wręczyła każdej osobie indywidualnie, wywołując
niejednokrotnie
wzruszenie,
uśmiech i radość na twarzy…
- Okres świąt Bożego Narodzenia to czas, kiedy powinniśmy przede wszystkim spojrzeć
na drugiego człowieka, zauważyć
potrzeby innych. Szkoła to instytucja, która uczy i wychowuje, ale
też buduje empatię i chęć niesienia pomocy tym, którzy znajdują
się w trudnej sytuacji. Jako dyrektor szkoły serdecznie dziękuję
wszystkim rodzicom i uczniom
za ten piękny dar serca – podsumowuje Anna Kubica. (sp1)

Grabka (laureatka II stopnia
Międzynarodowego Konkursu
Digi – Talenty w Świdnicy),
Marta Pacwa, Emilia Migacz,
Oliwia Kramek, Antonina Łytko, Agnieszka Kubeczko, Ola
Kupczyk, Anna Sopel, Natalia
Kapica, Wiktoria Kapica i Natalia Weidemann. Przygotowali
ich: nauczycielka śpiewu Henryka Pałus i instruktor muzyki
Jacek Piłatyk.
Wszystkim
dziewczynom
gratulujemy występu i życzymy kolejnych muzycznych sukcesów. (sok)

dziećmi krótkie świąteczne programy artystyczne z wierszem,
życzeniami, jasełkami i kolędą.
Można je obejrzeć na stronie internetowej przedszkola.
Chociaż żyjemy teraz „na
dystans”, nie dotyczy on dobrych myśli i dobrych życzeń.
Z przedszkola kierowane są
do wszystkich mieszkańców z
nadzieją, że w swoich domach
przyłączą się do śpiewania popularnej kolędy.
Dyrekcja, personel przedszkola oraz przedszkolaki życzą wszystkim radości, miłości,
spokoju i przede wszystkim dużo zdrowia na rozpoczynający
się właśnie kolejny rok. (kw)

Internetowy koncert
śpiewu i gry na instrumentach
klawiszowych dla mieszkańców Imielina. Koncertu można
było odsłuchać na portalach

facebookowych Domu Kultury
Sokolnia i Biblioteki Miejskiej
w Imielinie. Wykonawczynie
to: Marlena Goczoł, Hanna

Foto: MCK

„Niechaj zabrzmi kolęda”
to świąteczna niespodzianka koncertowa przygotowana przez uczestników sekcji
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rzecz - od podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego do
produktów spożywczych. Akcja
okazała się strzałem w dziesiątkę,
gdyż spotkała się z szeroką akceptacją rodziców i uczniów. Zebrane rzeczy zostały dostarczone
do zainteresowanej osoby.
Również w czasie adwentu
uczniowie indywidualnie przygotowali piękne drewniane aniołki,
które były sprzedawane w kościele. Pomysł bardzo trafiony, a
dochód w kwocie 1700 złotych
został przeznaczony na Dom
Dziecka w Mysłowicach. Nad
całością czuwały siostra Fabia i
Teresa Porwit. W akcje przedświątecznej pomocy włączył się
również Samorząd Szkolny, który przeprowadził wśród uczniów
zbiórkę butelek z wodą mineralną
dla osób zakażonych koronawirusem, a przebywających w tyskim
szpitalu MEGREZ. Zapas wody
został dostarczony potrzebującym.

mi obrusami, kolędy i najlepsze
życzenia. Były też upominki
wręczane każdej grupie przez
panią dyrektor. Nie było chyba
dziecka, które nie ucieszyłoby
się z nowych zabawek. Dzieci
z grup „Kotki” i „Zajączki” (na
zdjęciu) wzięły też udział w zajęciach pod hasłem „Magiczny
czas”, ucząc się jak pomagać i
dzielić się z innymi. Święta Bożego Narodzenia to doskonały
czas na wdrażanie idei niesienia
nadziei i pomocy. Zajęcia zostały przygotowane w ramach akcji prowadzonej przez Centrum
Rozwoju Lokalnego „Dzieci
uczą rodziców w domu”, w
której bierze udział imielińskie
przedszkole.
Nowością były w tym roku filmy z życzeniami skierowanymi
do rodzin naszych przedszkolaków oraz wszystkich przyjaciół
przedszkola. Personel i dzieci z
grup najstarszych przygotowali
swoje życzenia już 6 grudnia.
W przedszkolu przy ul. Sapety
kamera „poszła w ruch” w dniu
uroczystych spotkań opłatkowych. Nauczycielki grup starszych również przygotowały z
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ieczór wigilijny, opłatek,
wzajemne życzenia, choinka, prezenty... Każdy z nas miał
takie święta Bożego Narodzenia.
Może prawie każdy. To okres
szczególny, spędzany w gronie
najbliższych. Są jednak wśród nas
osoby, dla których ten czas kojarzy
się z wieloma wyrzeczeniami czy
samotnością. W takim dniu nawet
drobny gest, miłe słowo, upominek, są czymś bezcennym.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Imielinie w okresie
przedświątecznym
zorganizowali kilka akcji charytatywnych,
które skierowane były do potrzebujących. Szlachetna Paczka to
powszechnie znany projekt społeczny, którego głównym celem
jest materialna i mentalna pomoc
rodzinom i osobom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej. W
ramach Szkolnego Koła „Caritas”
młodzież szkolna przygotowała
świąteczną paczkę dla mieszkańca Lędzin. Potrzebna była każda

szystko zaczęło się 6
grudnia. Bo Mikołaj
każdego roku jest tym pierwszym zwiastunem zbliżających
się świąt Bożego Narodzenia.
Przyszedł i tym razem. Spotkał
się z każdą z przedszkolnych
grup, wręczył dzieciom upominki i samym swoim przybyciem dał sygnał do startu w
„magiczny czas” grudnia. Zaczęło się więc wykonywanie
ozdób choinkowych, strojenie
choinek i przedszkolnych sal,
wykonywanie i wysyłanie kartek z życzeniami, nauka kolęd
i wreszcie wypieki – koniecznie samodzielnie wykonane
lub przynajmniej udekorowane
świąteczne pierniczki. Jednym
zdaniem: poznawanie świątecznych tradycji kultywowanych
w naszych domach rodzinnych.
To wszystko doprowadziło nas
do dni przedświątecznych i
uroczystych spotkań opłatkowych - w tym roku organizowanych indywidualnie w salach.
W mniejszych grupach, nie
znaczy jednak – mniej uroczyście. Jak zwykle były odświętne
dekoracje, stoły zakryte biały-

Foto: Przedszkole
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Wiek w Polsce, pół wieku
w Imielinie



pierwszy dzień nowego
roku w imielińskim kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej odprawiona została
niezwykła Msza św.
Proboszcz, ks. Eugeniusz
Mura sprawował ją za Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek
Dzieciątka Jezus, które zostało
założone w Polsce w Sosnowcu
100 lat temu. W Imielinie siostry karmelitanki służą kościołowi i parafianom już 52
lata, bo do miasta przybyły w
1968 roku. Ich pomoc, opieka,
dobroć i służba dla drugiego
człowieka jest nieoceniona. Ks.
proboszcz podziękował karmelitankom podczas Mszy św. za
to poświęcenie dla parafii, za
to, że służą pomocą w kościele, szkole, dzieciom i chorym
- szczególnie modlitwą.
Swoje świętowanie wiekowego jubileuszu siostry karmelitanki rozpoczęły w pierwszą
niedzielę adwentu. W II niedzielę adwentu w święto św.
Mikołaja biskupa 15 minut
przed każdą Mszą dopołudniową w kościele był wyświetlany
film o życiu sióstr karmelitanek. Jubileusz faktycznie
świętowany jest już od 2019
roku, rok 2020 był przeżywany jako rok w duchu modlitwy
– prośby o potrzebne łaski, o
nowe powołania i o beatyfikację założycieli Zgromadzenia.
Mszę św. w intencji karmelitanek uświetnił parafialny chór
„Harfa”.

Foto: da
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Zgromadzenie powstało 31
grudnia 1921 roku, wówczas
Ojciec Anzelm do pierwszej
wspólnoty sióstr wypowiedział
m.in następujące słowa: „Powołaniem waszym będzie chwała
Dzieciątka Jezus, waszym życiem - dziecięctwo Jezusowe.
Jezus narodzony, Jezus Król
stworzenia jest waszym Założycielem, Mistrzem nowicjatu,
jest waszą chwałą i nieśmiertelnym Królem każdej z was.”
Tę stałą kontemplatywną
pamięć o Dzieciątku Jezus w
domach Zgromadzenia Ojciec
Założyciel streścił w następujących słowach:
„Dziecię Jezus ma swój
specjalny tron we wszystkich
naszych domach. Króluje w kaplicach, salach rekreacyjnych,
uczelniach, odbywa swe pochody po korytarzach, celach,
jest z nami w naszych działach
pracy, a w nowicjatach zawsze
na pierwszym miejscu.”
Aktualnie w Imielińskiej
wspólnocie posługują cztery
siostry: s. Hermana Depowska,
która jest przełożoną wspólnoty, s. Fabia Łukjan – katechetka,
s. Teodora Jamróż – to najstarsza i najdłużej przebywająca w
Imielinie siostra – wylicza s.
Hermana - w tym roku będzie
obchodzić swoje 90 urodziny
i 60 – lecie profesji zakonnej
oraz s. Adalberta Śmiałkowska
będąca zakrystianką.
W uroczystej Mszy gościnnie uczestniczyły również sio-

stry ze wspólnoty z domu w
Truskolasach: s. Felicjana Topolska oraz s. Makaria Wrona.
- Obecny czas pandemii
przeżywamy w duchu wiary,
zawierzając trudne sprawy
świata, Ojczyzny, parafii Miłosiernemu Bogu – mówią imielińskie siostry na czele z siostrą
przełożoną. - Mimo ograniczeń
trwamy przede wszystkim
na modlitwie. Korzystamy z
możliwości jakie niesie współczesna technika – katechezy
prowadzimy zdalnie. Mimo iż
nie możemy osobiście odwiedzać chorych, to jednak utrzymujemy stały z nimi kontakt,
rozmawiając przez telefon, czy
też powierzając ich sprawy
podczas modlitwy.
Czas jubileuszu jest dla nas
czasem dziękczynienia za wielkie dary i łaski jakie nieustannie
otrzymujemy jako wspólnota
i zgromadzenie. Patrząc na historię, trudy naszego zgromadzenia, a przede wszystkim na
przykład życia, zawierzenia i
zaufania Naszych Założycieli
jesteśmy przekonane, że sam
Bóg nas powołał. Pragniemy
nadal rozwijać się i żyć Duchem
Dziecięctwa Bożego, niosąc radość, nadzieję, miłość wszędzie
tam, gdzie Bóg nas posyła mimo pandemii i niepewności.
Obchody Jubileuszu zaplanowane są na cały rok 2021,
podczas którego można włączyć się w uwielbienie i dziękczynienie. (da)

ierwsze regularne projekcje filmowe odbywały się
w Imielinie na początku lat
trzydziestych XX wieku, gdy
zaczęło przyjeżdżać tu kino
objazdowe. W sąsiednich miejscowościach stałe kina znajdowały się w Mysłowicach - trzy
i w Tychach - dwa. W Imielinie była tylko jedna sala, która
nadawała się do wyświetlania
filmów. W gospodzie Karoliny Szewczyk znajdowała się
duża sala, gdzie w karnawale
odbywały się zabawy taneczne
i przedstawienia amatorskich
zespołów teatralnych. Obecnie w tym miejscu znajduje się
podwórko za pocztą i parking
wzdłuż ulicy Sapety.
W Imielinie działały różne
stowarzyszenia i organizacje.
Każda z nich zwykle w ciągu
roku wystawiała jedno lub dwa
przedstawienia - na ogół przy
pełnej sali. Były to często sztuki Piotra Kołodzieja, Karola
Miarki, Józefa Korzeniowskie-

go, Juliusza Ligonia i innych.
Głównie były to komedie, często sztuki podejmujące wątek
wierności Polsce, tradycji narodowej i wierze ojców. Na sali znajdowała się duża scena z
kurtyną, na której równocześnie mogło występować nawet
20 osób. Sala mieściła ok. 200
miejsc, w tym część stojących.
W połowie lat trzydziestych
Towarzystwo Młodych Polek
wystawiło sztukę teatralną, w
której występowały same pięknie i młode dziewczyny. Jaka to
była sztuka, nie zachowało się
to w pamięci współczesnych,
ale znane są nazwiska osób,
które występowały: Agnieszka
Hermyt, Adela Panhaus, Urszula Smolińska, Maria Sitek,
Paulina Starczynowska, Eryka
Ziętek i Wanda Pioskowik.
W sali Karoliny Szewczykowej zaczęto na początku lat

trzydziestych regularnie wyświetlać filmy. Zwykle seanse
filmowe odbywały się raz w
miesiącu, choć zdarzały sieę
takie miesiące, że kino dwa razy zawitało do Imielina. Jakie

„Zaginiony horyzont” - ten film
w Imielinie cieszył się największym zainteresowaniem.

wyświetlano filmy? Parę tytułów starsi mieszkańcy jeszcze
zapamiętali: „Paramatta” z
Zarah Leander i Willm Birgel,
„Dama Kameliowa” z Gretą
Garbo i Robertem Taylorem,
„Godzina pokusy” z Gustawem Frőhlichem i Lidią Baarovą, „Kaprysy milionera” z
Mariką Rőkk, „Szejk” z Romanem Navaro oraz film, który
w Imielinie miał największe
powodzenie, czyli „Zaginiony
horyzont” - mistrzowskie dzieło Franka Capry z 1937 r., w
którym wystąpili: Ronald Colman, Jane Wyatt i John Howart.
Był to jedyny film wyświetlany
w Imielinie, podczas którego sala nie mogła pomieścić
wszystkich chętnych i musiano
zorganizować drugi seans. W
programie tak możemy o nim
przeczytać: „Bohaterowie każą nam być świadkami swoich
wielkich emocjonalnych przeżyć - wyjątkowych, bogatych i
niecodziennych. Prowadzą nas
do Shangri-La, zakątka ziemi,
leżącej daleko za horyzontem
cywilizacji, gdzie ludzie żyją
do 300 lat i zawsze są młodzi.”
Bernard Kopiec

Foto: Bernard Kopiec (3)
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Przedwojenne kino i teatr

Konkursy świąteczne

Zawody z Mikołajem w tle
Po raz XXIII w hali sportowej w Imielinie odbyły się Mikołajkowe Powiatowe Zawody

Zwyciężyli w turnieju
Zawodnicy LKS Pogoń Imielin wygrali powiatowy turniej
Piast Cup 2020. W nagrodę
pojechali do Ogrodu Świateł
w Krakowie. Wyjazd dla całej
drużyny ufundowali: firma eSBL-net Roberta Kubicy oraz
Geo-Polska-Imielin Agnieszki
i Bartłomieja Kłyków. (zz)

Szybowców Halowych. Udział
w konkurencjach wzięli zawodnicy z całego powiatu bieruńskolędzińskiego.
Organizatorem
imprezy był powiatowy LOK,
nagrody wręczyli organizatorzy
LOK oraz starosta Bernard Bednorz i przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica.
Zawody odbyły się 12 grudnia, więc nie mogło tam zabraknąć postaci św. Mikołaja,
który wszystkich obdarował
torbami słodyczy.

Organizatorem
zawodów
był powiatowy LOK, a sędzią
głównym Marek Lizak.
Nagrody wręczono w czterech
kategoriach. Przedszkola i kl. I:
Franciszek Kucz, Michał Richter, Tymoteusz Kucz. Klasy II–V:
Wojciech Szylar, Maja Gawryś,
Filip Chrząszcz. Klasy VI-VIII:
Jakub Komandera, Zuzanna
Szylar, Norbert Kozłowski. Kategoria open: Wiktoria Hałasa,
Karina Sawicka, Tadeusz Sawicki. (da)

T

egoroczne ferie spędzamy
w domu! Ale nie zostawimy was w spokoju! Rzucamy
wyzwanie - challenge! Dla odważnych informacja: będzie
pojedynek kreatywności! Podejmujecie wyzwanie? Rymy,
super moce, komiksy, malowanie i zdrowe śniadanie... Brzmi
intrygująco? Wchodzicie w to?
Dobra, to może więcej szczegółów...
Każdy powszedni dzień - to
wyzwanie, próba umiejętności, fantazji, kreatywności.

Przez ferie towarzyszyć nam
będzie nowy super bohater Pan Apsik! Nagranie piosenki,
ułożenie rymowanki, malowanie martwej natury, tworzenie przestrzennych owoców,
przygotowywanie dla siebie
zdrowych śniadań, tworzenie
komiksu, przebrania... Zaczęliśmy już 4 stycznia! Informacje
na naszej stronie i fanpage! Zapraszamy na smaczne i zdrowe ferie z Miejskim Centrum
Kultury! I Spotkanie z Panem
Apsikiem! (mck)

Turniej badmintona

O

d 4 do 6 grudnia w Imielinie w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sapety
oraz w Bieruniu Starym odbył
się największy w kraju w 2020
roku turniej badmintona dla
dzieci i młodzieży. Było to
Grand Prix Polski juniorów, juniorów młodszych, młodzików
i młodzików młodszych.
Wspaniale w zawodach spisał
się Radek Czapczyński (MKS
Imielin), który w parze z Julią
Ziołą (UKS Unia Bieruń) zajął
2 miejsce w grze mieszanej w
kategorii do lat 13. Medale zwycięzcom wręczali burmistrz Jan
Chwiędacz oraz Anna Kubica,
przewodnicząca Rady Powiatu
Bieruńsko-Lędzińskiego.
W
zawodach udział wzięło prawie

300 zawodników z ponad 40
klubów w Polsce. Organizatorem wydarzenia był MKS Imielin we współpracy z UKS Unia
Bieruń.
Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, prezes MKS
Imielin – Bartosz Kilijański
oraz prezes UKS Unia Bieruń
– Wojciech Palikij, przygotowanie tak dużej imprezy sportowej nie byłoby możliwe bez
znaczącego wsparcia włodarzy
miasta Imielin oraz powiatu
bieruńsko-lędzińskiego, a także
doskonałej współpracy pomiędzy klubami.
Turniej został dofinansowany ze środków miasta Imielin
oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego. (ms)
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zaprzęgu.
Wszystkie nadesłane prace cechowała staranność wykonania i
niezwykła pomysłowość.
Komisja w składzie: Jadwiga
Mikunda, Urszula Figiel oraz
Iwona Simka-Surma kierując się
kryteriami piękna, estetyki, stopniem samodzielności wykonania
oraz indywidualnym opracowaniem tematu, przyznała nagrody
w następujących grupach wiekowych:
I grupa 5-6 lat
I miejsce Anna Blachnicka; II
miejsce Krzysztof Jochemczyk,
Magdalena Pilch, Dawid Frączkiewicz; III miejsce Dominika
Białowąs; Wyróżnienia: Karolina Krzyżowska, Hanna i Marek
Bitman.
II grupa 8-12 lat
I miejsce: Klaudia i Oliwia
Sowa; II miejsce Natalia Richter, Wiktoria Richter; III miejsce
Wojciech Styziński, Ireneusz
Styziński.
Komisja w tym samym
składzie oceniła 17 prac, które
wpłynęły na konkurs na szopkę

bożenarodzeniową. W konkursie wzięło udział 22 twórców
wykonujących prace indywidualne bądź z rodzeństwem oraz
jedna praca zbiorowa grupy
„Biedronki”.
Większość wykonawców pragnęła w swoich pracach uchwycić
piękno sceny biblijnej przedstawiającej narodziny Jezusa. Do
budowy szopek zastosowano materiały takie jak: patyczki, zapałki,
kartony, bibuła, rulony, kamienie,
mech, słoma i wiele innych.
Nowością w szopce okazały
się postaci zrobione z pomalowanych kamieni.
Prezentowane prace sprostały zadaniu i uchwyciły niepowtarzalny nastrój towarzyszący
świętom Bożego Narodzenia.
Komisja kierując się kryteriami piękna, estetyki, stopniem samodzielności wykonania oraz indywidualnym opracowaniem tematu, przyznała
nagrody w następujących grupach wiekowych:
I grupa 6-8 lat
I miejsce: Dawid Frączkiewicz,
II miejsce Oliwia Adamczyk, III
miejsce Magdalena Pilch
Wyróżnienia: Wojciech Styziński, Alicja Sułkowska
II grupa 10 lat
I miejsce Antonina, Franciszek i Stanisław Wojdyło, Marta
Chrząstek; II miejsce Wojtek
Gabor i Jagoda Gnyp, Natalia
Sułkowska; III miejsce Zuzanna
Pacwa
III grupa: 11-12 lat
I miejsce Anna i Zuzanna
Blachnickie, II miejsce Natalia i
Wiktoria Richter, Paulina i Martyna Staniewskie; III miejsce
Paulina Rogalska
Wyróżnienie: Ireneusz Styziński. Nagroda specjalna Joanna
Jarczyk. Praca grupowa Biedronki. (mck)
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konkursie na „Zaprzęg
Mikołaja 2020 r.” zgłoszono 12 prac, których autorami były
dzieci oraz młodzież z powiatu
bieruńsko-lędzińskiego. W konkursie wzięło udział 14 twórców
wykonujących prace indywidualnie bądź z rodzeństwem.
Większość wykonawców pragnęła w swoich pracach uchwycić
tajemnicę i magię świąt Bożego
Narodzenia oraz tradycję związaną z prezentami przynoszonymi dzieciom przez Świętego
Mikołaja oraz jego zaprzęg wesołych reniferów. Radosne zaprzęgi reniferów wykonane w tak
trudnym czasie dały nam radość i
nadzieję. Do budowy zaprzęgów
zastosowano materiały takie jak:
patyczki, kartony, bibuła, rulony,
druty i wiele innych.
Szczególną uwagę komisji
zwrócił zaprzęg reniferów Klaudii i Oliwii Sowy (na zdjęciu).
Jego koncept, konstrukcja oraz
dynamika sprawiły wrażenie, że
unosi się w górę. Wrażenie to potęgowały szablony tekturowych
domów umieszczone poniżej

Ferie z Apsikiem



Podsumowanie rozgrywek w zespołach LKS Pogoń (2)

Z

młodzikami z roczników
2008 i 2009 pracują Jacek
Stęchły i Szymon Chechelski.
Zakończona runda jesienna
przyniosła mojej drużynie bardzo dużo cennego doświadczenia – stwierdza Sz. Chechelski.
Cieszę się, że mimo pandemii
dotrwaliśmy do końca sezonu i

Kurier
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dokończyliśmy wszystkie mecze. Liczę na to że wszystkie
osoby, które odpuściły trenowanie z powodu pandemii, wrócą
na kolejny sezon i będziemy
mogli znowu grać w pełnym
składzie. Dziękuję wszystkim
moim zawodnikom za każdy
trening, na którym zawsze dawali z siebie 100%. Podzięko-



wania również dla całego zarządu oraz rodziców.
Jacek Stęchły relacjonuje: Drużyna rocznika 2008 po awansie z
IV ligi okręgowej rozpoczęła rozgrywki w III lidze wojewódzkiej.
W meczach mistrzowskich okazję
do występu miało 15 zawodników
(w większości z rocznika 2009).
Drużyna w rozgrywkach zajęła
7 miejsce (10 pkt., bramki 12-36),
co w efekcie dało utrzymanie w
III lidze.
Rozgrywki w sezonie jesiennym były trudne i specyficzne,

związane to było z perypetiami
kadrowymi wynikającymi z sytuacji pandemicznej, mimo to udało
się rozegrać wszystkie spotkania i dokończyć sezon. Drużyny
grające w III lidze prezentowały
zróżnicowany poziom sportowy,
natomiast wszystkie braki, począwszy od warunków fizycznych po walory typowo piłkarskie,
młodzi zawodnicy „Pogoni”
próbowali
neutralizować
wolą walki i zaangażowaniem. W większości spotkań
zawodnicy starali się być
blisko przeciwnika i szybko
przechodzić z fazy bronienia
do atakowania.
Doświadczenie zebrane
w rozgrywkach jesiennych
powinno procentować w
przyszłym sezonie wiosennym. Z drużyny jestem zadowolony, gramy od 3 lat w
tym samym składzie i w tym
okresie udało nam się awansować z ligi VI do III. Brawo
drużyna!
Drużyna z rocznika 2009
rozpoczęła rozgrywki w VI
lidze okręgowej. W meczach
mistrzowskich okazję do
występu miało 19 zawodników. Drużyna w rozgrywkach zajęła I miejsce (25
pkt., bramki 54-13) awansując do ligi V. Rozgrywki
w całej rundzie jesiennej
obfitowały w duże rotacje

kadrowe (spowodowane sytuacją
pandemiczną), pomimo trudności
udało się dograć sezon do końca.
Drużyna w sezonie jesiennym w
większości spotkań prezentowała
się bardzo dobrze, szybki odbiór
piłki i tworzenie dużo sytuacji
bramkowych uatrakcyjniało w
znaczący sposób wiele spotkań. Z
dobrej strony pokazali się zawodnicy z rocznika 2010, którzy uzupełnili braki kadrowe (wynikające
z sytuacji pandemicznej). Z sezonu jesiennego jestem zadowolony.
Myślę, że jak poprawimy skuteczność, to w następnym sezonie wiosennym zagramy równie dobrze,
co powinno pozwolić na kolejny
„krok do przodu” czyli awans do
IV ligi. Brawo drużyna!
Ł. Stęchły trenuje również
trampkarzy z roczników 2006 i
2007. Drużyna z racji swojej liczebności gra w dwóch ligach.
Runda jesienna, którą poprzedziła
pandemiczna przerwa w rozgrywkach wiosennych, była historyczna dla klubu z racji rozgrywania
przez obie drużyny meczów na
poziomie wojewódzkim w II i III
lidze wojewódzkiej. Poziom prezentowany przez trampkarzy z naszego klubu jest najwyższy w powiecie i mamy wszyscy w klubie
wielką radość, obserwując rozwój
piłkarski każdego z zawodników.
W tym sezonie zajęliśmy w obu ligach wysokie pozycje, można było zaobserwować wiele ciekawych

Foto: Pogoń Imielin (4)

Przed miesiącem przedstawiliśmy zespoły Skrzatów, Żaków i
dwa Orlików. W tym numerze
„Kuriera” kolejne młodzeżowe
grupy imielińskiego klubu.

meczów na boisku przy ulicy Hallera. Na boisku Pogoni gościliśmy
drużyny takie jak: Górnik Zabrze,
Piast Gliwice, Polonia Bytom,
SKRA Częstochowa, Ruch Chorzów, GKS Katowice, Rozwój
Katowice, Zagłębie Sosnowiec
(rywale ligowi). Jeszcze bardziej
cieszy to, że w takim gronie mogliśmy zaprezentować swoich
zawodników, klub i miasto z tak
dobrej strony.
Ponadto pod koniec listopada
drużyna wyjechała na mocno
obsadzony 3-dniowy turniej do

waniu jednostek treningowych,
czego efekt widzimy w późniejszych meczach ligowych oraz postępie każdego zawodnika.
Trenerem bramkarzy LKS Pogoń Imielin jest Piotr Iwaniuk.
- W treningach bramkarskich
uczestniczyli chłopcy z roczników
2008-2011. Mimo obecnej sytuacji
frekwencja dopisywała, a w trakcie sezonu na zajęciach pojawiali
się nowi kandydaci na bramkarzy
- podsumowuje trener. - Zajmowaliśmy się takimi podstawami techniki bramkarskiej jak odpowiednia postawa, prawidłowy chwyt
oraz praca nóg. Na zajęciach poświęcaliśmy czas na koordynację
ruchową, a także na ćwiczenia na
ogólną poprawę sprawności fizycznej czyli jednej z kluczowych
cech każdego bramkarza.
Warto podkreślić odpowiednie
zaangażowanie chłopców na treningach, ich wytrwałość i chęć
zdobywania nowych umiejętności. Widać, że lubią rywalizację
między sobą, a wszystko to w
pozytywnej atmosferze. Dziękuję

Zakopanego i wywalczyła w nim
II miejsce (wyprzedzając zespoły
Zagłębie Sosnowiec, Rekord Bielsko-Biała, SKRA Częstochowa,
Football Wizards, MSMS Łódź).
Jestem pełen uznania i wdzięczny zawodnikom za systematyczność, nieustanną chęć edukowania
się. Drużynę cechuje na pewno
pokora, sumienność w wykony-

wszystkim młodym bramkarzom
za entuzjazm w treningach, a przy
tym wszystkim, chciałbym żeby
pamiętali, że sport to zabawa, a
piłka nożna to najbardziej poważna z najmniej poważnych spraw na
świecie.
Zajęcia sportowe LKS „Pogoń”
są dofinansowane z budżetu miasta Imielin. (łs)

