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Coraz bogatsza oferta
działania, planują też działania
na rzecz innych, na rzecz środowiska.
Barbara Sojka ma 8-letniego syna i 12-letnią córkę. Syn
zainteresowany jest modelarstwem i szachami. Córka ćwiczy akrobatykę i brake-dance.
Dzieci do tego stopnia chętnie
chodzą na zajęcia, że mamie
brakuje czasu. Mimo to bierze
pod uwagę ich udział w kolejnych zajęciach (sprawa jest otwarta, być może będzie to zumba - deklaruje), gdyż zależy jej
na rozwoju ruchowym dzieci.
Zauważa, że w tym roku oferta
jest szersza niż w poprzednim.
- Za naszych czasów tego nie
było – dodaje.

Jak zwykle oferta kulturalna
MCK-u jest niezwykle bogata
– co roku coraz bogatsza. Obejmuje obecnie 26 różnego rodzaju zajęć, nie licząc podziału na
grupy. Do tej oferty dodajmy
zajęcia
sportowo-rekreacyjne, które zyskują w tym roku
szerszą bazę dzięki oddaniu do
użytku nowej hali sportowej.
Są nowości
Wśród tegorocznych nowości wymieńmy zajęcia z zumby
i z trumpjump (skoki na trampolinie) dla dzieci i młodzieży,
zumby dla dorosłych, zajęcia
„aktywna ciąża”, czy plastycz-

ne dla dzieci młodszych.
Oprócz tego jest to akademia
architektury, robokids, są szachy, kółka fotograficzne, modelarskie, plastyczne z ceramiki, decoupage, grupa teatralna,
nauka śpiewu i recytacji, zajęcia gry na gitarze, na akordeonie, keyboardzie i fortepianie,
tańca towarzyskiego, dance
kids, breakdance i akrobatyki
dla dzieci i młodzieży, również
zajęcia dla aktywnego seniora,
a także dla aktywnych mam,
ponadto pilates, joga kręgosłupa, salsation i aerobic.
Omówienie tematyki zajęć
z terminami, miejscem, nazwiskami i kontaktem do prowadzących możemy znaleźć w
Informatorze, który rozprowadzany jest z bieżącym wydaniem „Kuriera”. Tam znajdziemy szczegółową informację
– warto do niej sięgnąć.
Aktywne mamy
Monika Madejczyk z Imielina prowadzi zajęcia, które noszą nazwę „Mama aktywna”.
- Zależało mi na tym, by stworzyć grupę kobiet, które są na

tym samym etapie swojego życia i mają dzieci w podobnym
wieku (od 0 do 3 lat) - wyjaśnia
nam prowadząca. - Zajęcia odbywają się już drugi rok i dlatego udało się nam stworzyć
dwie grupy: dla dzieci młod-

szych i starszych. Odbywają
się wspólne zabawy, spotkania
ze specjalistami, którzy mogą
nam coś powiedzieć o rozwoju
dziecka.
Wychodzimy też na spacery,
na basen, na plac zabaw. Mamy mają takie same potrzeby,
dlatego wzajemnie się wspierają, by podejmować wspólne

ki – z różnymi jej odmianami:
od rocka, bluesa pod piosenkę
biesiadną i literacką.
Symboliczna zazwyczaj odpłatność nie jest barierą dla
chętnych, ale bardziej służy
celom organizacyjnym – sala
widowiskowa Sokolni ma ograniczoną pojemność. Grzechem
byłoby nie skorzystać. (zz)
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niem otwartym w Miejskim Centrum Kultury
rozpoczął się 8 września w Imielinie nowy sezon kulturalny. Jak
przed rokiem można było zapoznać się z tym, co oferuje MCK
poprzez bezpośrednie rozmowy z prowadzącymi zajęcia,
obejrzeć występy, czy wziąć
udział w zabawie z animatorami. Przy okazji przygotowano
też coś dla ciała: były kiełbasy
z grilla, wojskowa grochówka,
lody, kawa, herbata i napoje. W
tym roku prezentacja kulturalna
zbiegła się z narodowym czytaniem „Przedwiośnia”, o czym
piszemy w innym miejscu.
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Grzech nie skorzystać
Jak bogata i różnorodna jest
oferta kulturalna miasta można przekonać się z repertuaru
zamieszczonego we wkładce,
gdzie nawet niemal z rocznym
wyprzedzeniem zaplanowane
zostały imprezy. Jest oferta od
kabaretu, przez teatr do muzy-



KRONIKA POLICYJNA
24 sierpnia bieruńscy policjanci przeprowadzili akcję „Bezpieczny przejazd” na ul. Świętego Brata Alberta w Imielinie.
Edukowali uczestników ruchu drogowego na temat bezpiecznego i zgodnego z przepisami przemieszczania się przez przejazdy,
wręczając im ulotki. Ci, którzy naruszyli przepisy, zostali pouczeni.
29 sierpnia w ramach akcji „Smog” policjanci skontrolowali 60 pojazdów. Sprawdzano je pod kątem uszkodzenia układu
wydechowego i nieprawidłowego działania silnika skutkującego
zwiększoną emisją spalin. W 6 przypadkach ujawniono nieprawidłowości w zakresie emisji spalin do atmosfery. Pojazdy te nie
zostały dopuszczone do dalszej jazdy. (kpp)

KRONIKA STRAŻACKA
1 sierpnia na skrzyżowaniu ul. Imielińskiej z Kowalską strażacy interweniowali w związku z zerwanym kablem telefonicznym i
uszkodzoną sygnalizacją świetlną nad przejęciem dla pieszych.
3 sierpnia na ul. Hallera strażacy zostali wezwani do węża znajdującego się pod tarasem budynku mieszkalnego.
7 sierpnia na ul. Imielińskiej strażacy zabezpieczali wyścig kolarski Tour de Pologne.
13 sierpnia na ul. Ściegiennego strażacy zostali wezwani do 1,5
rocznego dziecka, które wpadło do basenu. Dzięki szybkiej interwencji osób, które znajdowały się w pobliżu i przeprowadziły resuscytację, udało się przywrócić funkcje życiowe dziecka. Dziecko
zostało przetransportowane helikopterem do szpitala w Ligocie.
20 sierpnia strażacy usuwali powalone drzewo na ul. Imielińskiej.
21 sierpnia strażacy gasili pożar dzikiego wysypiska śmieci na
ul. Satelickej.
24 sierpnia strażacy usuwali skutki kolizji drogowej na autostradzie A4 (nad ul. Zachęty).
27 sierpnia strażacy zostali wezwani do wypadku drogowego
samochodu dostawczego na autostradzie A4.
W sierpniu na terenie Imielina strażacy 24 razy interweniowali
w związku z osami i szerszeniami.
Strażacy zapraszają do śledzenia ich profilu na facebooku: OSP
Imielin. (osp)
ZAPROSZENIE
Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Imielina
zaprasza na spotkanie, które odbędzie się

20 września br. (czwartek) o godz. 19:00

Kurier
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w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej w Imielinie.
Tematy:
1.Informacja dla przedsiębiorców na temat zatrudniania
osób niepełnosprawnych - spotkanie poprowadzi Aleksandra Jonik przedstawicielka PEFRON.
- Osoba niepełnosprawna - rodzaje stopni niepełnosprawności,
- Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej - zasady, wysokości dofinansowań
- Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą - dofinansowania do składek.
2. Moda w biznesie - spotkanie poprowadzi właścicielka
Firmy TREND w Bieruniu.
3. Sprawy bieżące Stowarzyszenia.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
Prezes SPI Henryk Komendera



DYŻUR RADNYCH
1 października (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta
w godz. 16 00 -1700 dyżur pełnią radni: Jan Jurecki, Barbara Orzeł,
Krzysztof Hochuł i Tadeusz Hericht. (um)
Kurier – Imielińska Gazeta Samorządowa.
Wydawca Urząd Miasta w Imielinie.
Wykonanie: Gościniec sc. Redaguje zespół.
Redaktor naczelny Zbigniew Zając ISSN 1898-8350
Tel. kontaktowy: 609-223-557
Adres do korespondencji: Biblioteka Miejska 41-407 Imielin, ul. Imielińska 92, tel. 32/225 50 70, adres elektroniczny: kurier@imielin.pl
Druk Infomax Katowice. Nakład 2350 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i opracowania nadesłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
ogłoszeń.

PORADY PRAWNE

Odszkodowanie z tytułu utraty
wartości handlowej samochodu

O

dszkodowanie za uszkodzenie samochodu może
obejmować oprócz kosztów jego
naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy
między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i
po naprawie. O odszkodowanie
za utratę wartości handlowej
pojazdu może starać się każdy
poszkodowany właściciel samochodu. Mimo że wraz z wiekiem
samochodu jego wartość rynkowa maleje, to nie ma jednak żadnego przepisu, który uzależniałby otrzymanie odszkodowania z
tytułu utraty wartości handlowej
od wieku pojazdu.
Z roszczeniem związanym z
utratą wartości handlowej pojazdu możemy mieć do czynienia
wyłącznie w przypadku, kiedy
naprawa pojazdu jest technicznie i ekonomicznie uzasadniona,
a więc nie doszło do powstania
tzw. szkody całkowitej. Powszechnie obowiązujące prawo
nie definiuje pojęcia szkody całkowitej. Należy zwrócić uwagę
na podstawowy podział szkody
na całkowitą i częściową. Rozróżnienie to trafnie zobrazowano w wyroku Sądu Apelacyj-

nego w Katowicach z 12 lutego
1992 r. (sygn. akt I ACr 30/92,
OSA 1993, nr 5, poz. 32), gdzie
wskazano, iż szkoda częściowa ma miejsce wówczas, gdy
uszkodzony pojazd nadaje się
do naprawy, a koszt naprawy
nie przekracza wartości w dniu
ustalenia przez zakład ubezpieczeń tego odszkodowania. Natomiast szkoda całkowita występuje wówczas, gdy pojazd uległ
zniszczeniu w takim stopniu, że
nie nadaje się do naprawy, albo
gdy koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu
likwidacji szkody.
W sytuacji, gdy zaistniały
przesłanki do orzeczenia w pojeździe szkody całkowitej, wówczas odszkodowanie wypłacane
w ramach ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych ustalane jest metodą
dyferencyjną. Metoda ta polega
na ustaleniu wysokości odszkodowania poprzez pomniejszenie
wartości pojazdu w stanie przed
uszkodzeniem o wartość pozostałości, czyli wrak pojazdu.
W praktyce największe problemy powstają przy określaniu
przez poszkodowanego wyso-

Place zabaw
i strefy aktywności

Zmiany planów miejscowych

Strefy aktywnego wypoczynku czyli place zabaw połączone z miejscami do rekreacji
powstają w 8 punktach miasta
w lokalizacji wcześniej istniejących placów zabaw to jest przy
ulicach: Banachiewicza, Drzymały, Satelickiej, Adamskiego, Miarki, Kruczej, Wandy i
Poniatowskiego. Za 895 tys. zł
wykonuje je firma PPE Poland
sp. z o.o. ze Świętochłowic.
Prace te mają być zakończone
w październiku. (zz)

Program
zdrowotny
Samodzielny
Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w
Imielinie od 1 września do 14
grudnia br. realizuje program
polityki zdrowotnej w zakresie
wczesnego wykrywania ryzyka chorób układu krążenia u
mieszkańców Imielina w grupie wiekowej powyżej 20 lat.
Taki jest wynik rozstrzygniętego postępowania konkursowego, którego organizatorem
był Urząd Miasta. (um)

B

urmistrz Imielina zawiadamia o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany trzech
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
a) w rejonie ulic Hallera,
Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej
i Łąkowej,
b) w rejonie ulic Grzybowej,
Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej,
c) w rejonie ulic Satelickiej,
Kolejowej, Drzymały, Dobrej i
Wyzwolenia.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wymienionych planów i prognoz do 4
października 2018 r. w formie
pisemnej, ustnie do protokołu
w Urzędzie Miasta Imielin, ul.
Imielińska 81, 41-407 Imielin,
bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail:
burmistrz@imielin.pl. Wniosek powinien zawierać nazwi-

kości roszczenia z tytułu utraty
wartości handlowej, która ma
stanowić rekompensatę powstałej szkody. Przy szacowaniu wysokości utraty wartości handlowej pojazdu najczęściej stosuje
się Instrukcję Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów przygotowaną przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT.
Powyższa instrukcja jest jedynie
dokumentem pomocniczym.
W sytuacji powstania sporu
z ubezpieczycielem odnośnie
faktu powstania szkody w postaci utraty wartości handlowej pojazdu i jej wysokości,
poszkodowany może starać się
potwierdzić zasadność swoich
roszczeń, np. poprzez przedstawienie i porównanie ofert sprzedaży pojazdów bezkolizyjnych
i powypadkowych, informacji
uzyskanych w serwisach, warsztatach naprawczych o wartości rynkowej pojazdów uczestniczących przed sprzedażą w
kolizjach lub też przedstawiając
opinie sporządzone przez rzeczoznawców samochodowych.
Dariusz Orzeł
radca prawny

sko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Informuje się, że zmiany obowiązujących planów
miejscowych będą polegały
wyłącznie na aktualizacji szerokości stref ochronnych od
sieci elektroenergetycznych
(ujętych w tekście planów i
oznaczonych na rysunkach
planów), których zapisy w
znacznym stopniu ograniczają ich zagospodarowywanie,
włącznie z zakazem lokalizacji zabudowy.
Zmiana planów umożliwi
pełniejsze wykorzystanie dla
celów inwestycyjnych terenów
znajdujących się w strefach
technicznych sieci infrastruktury elektroenergetycznych.
Nowe regulacje prawne mają
na celu wyeliminowanie zapisów uniemożliwiających lokalizowanie zabudowy w tych
strefach, których zasięgi zwyczajowo zostały ustanowione
z naddatkiem. (um)

Wybory samorządowe 21 października
- co warto wiedzieć
Okręgi wyborcze

M

ieszkańcy Imielina mogą
głosować w wyborach
samorządowych, które zostały
zarządzone na dzień 21 października 2018 r., pod warunkiem, że są wpisani do stałego
rejestru wyborców.
Do rejestru wyborców wpisywane są (z urzędu) tylko osoby zameldowane na pobyt sta-

ły w Imielinie. Zameldowanie
czasowe nie spowoduje więc
automatycznego umieszczenia
w spisie wyborców.
Osoby, które mieszkają na
stałe w Imielinie, a posiadają
tylko zameldowanie na pobyt
czasowy lub nigdzie nie są zameldowane mogą zostać wpisane do rejestru wyborców na

Głosowanie przez pełnomocnika

Plakaty wyborcze

Wyborcy, którzy najpóźniej w
dniu głosowania ukończą 75 lat, a
także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania
przez pełnomocnika. W celu spo-

Wykaz miejsc w Imielinie na
których są zlokalizowane tablice, gabloty lub słupy ogłoszeniowe przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze
oraz na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych
przez komitety wyborcze, znajduje się na stronie internetowej
Urzędu Miasta Imielin (www.
imielin.pl zakładka „wybory”).
Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób,
aby można je było usunąć bez
powodowania szkód. (um)

rządzenia aktu pełnomocnictwa
wyborca składa wniosek najpóźniej do 12 października 2018 r.
Druki do pobrania oraz
wszelkie informacje – Urząd
Miasta Imielin I piętro pok. 26
tel. 32 2254124

Wybory do powiatu
Decyzją Marszałka Województwa Śląskiego w wyborach do rady powiatu z okręgu wyborczego obejmującego
Imielin, Chełm Śl. i Imielin
wybranych zostanie 7 radnych

(w poprzednich wyborach w
tym okręgu wybieranych było
6 radnych).
Natomiast po 5 radnych wybranych zostanie z Bierunia i
Lędzin. (zz)

U

czniowie, którzy są mieszkańcami Imielina i uczęszczają do szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości – maturą (z
wyjątkiem uczniów klas I –III
szkoły podstawowej) mogą się
ubiegać o stypendia naukowe.
Stypendia zostaną przyznawane na podstawie Uchwały
Nr XXI/92/2008 Rady Miasta
Imielin z 27 czerwca 2008 r. z

późn. zm. w sprawie przyjęcia
programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów przez
miasta Imielin.
O stypendium może się ubiegać uczeń, który w roku szkolnym 2017/2018 został:
1. Laureatem lub finalistą
konkursu przedmiotowego na
szczeblu co najmniej wojewódzkim organizowanego przez
kuratorium oświaty, lub z jego
upoważnienia.

niwersytet Trzeciego Wieku jest dla wszystkich,
bez względu na posiadane wykształcenie. Jak sama nazwa
wskazuje, podstawowym obszarem działalności UTW jest
edukacja. Tutaj jednak wiedzę
i umiejętności nabywa się w
sposób lekki, łatwy i przyjemny. Gdy już nie ciążą obowiązki
rodzicielskie, rodzinne i zawodowe, wtedy jest czas na samorealizację, można oddać się
robieniu tego, co daje przyjemność i satysfakcję. Taką propozycją jest Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Wszystkie
organizowane
wykłady i zajęcia warsztatowe
finansowane są przez miasto
Imielin. Słuchacze ponoszą jedynie koszty czesnego.
W październiku br. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Imielinie rozpoczyna 4 rok akademicki, działając obecnie przy
Jezuickim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach.
Formą działalności UTW są
wykłady i warsztaty planowane na każdy semestr. Wykłady
proponowane są z zakresu różnych dziedzin, m.in. psycholo-

gii, fizjoterapii, kultury regionalnej Śląska, ekologii i turystyki, historii i filozofii, religii,
zdrowia i dietetyki. Odbywają
się w Domu Kultury Sokolnia
i przeznaczone są nie tylko dla
słuchaczy UTW, ale każdego
mieszkańca, którego zainteresuje tematyka wykładu. Z kolei
w ramach warsztatów organizowane są zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe, dietetycznokosmetologiczne, komputerowe, rękodzielnicze, taneczne, a
także lektorat z języka angielskiego i niemieckiego. Odbywają się w grupach, w salach

Biblioteki Miejskiej, obiektach
szkolnych i sportowych na terenie miasta. Słuchacze sami
wybierają te warsztaty, które
są zgodne z ich zainteresowaniami. Harmonogram wykładów i warsztatów ustala się na
początku każdego semestru.
Zapisy na rok 2018/2019 odbywać się będą od września do
października 2018r.
Informacji dotyczących zapisów udzielają: (koordynator
UTW – Anna Kubica-Wojtyra
(tel. 503 923 604)
- Kierownik Ref. EZKS
Dokończenie na str. 7.

2. Laureatem lub finalistą
olimpiady przedmiotowej na
szczeblu ogólnopolskim organizowanej przez komitety główne
olimpiad przedmiotowych z listy
MEN w danym roku szkolnym.
Wniosek o stypendium winien zawierać: dane instytucji,
lub osoby zgłaszającej (nazwa,
lub imię i nazwisko osoby oraz
adres), dane kandydata (imię i
nazwisko, adres), uzasadnienie.
Do wniosku o stypendium powinny być dołączone następujące dokumenty:
a) potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia
świadectwa ucznia za dany rok
szkolny,
b) dokumenty lub ich kserokopie (potwierdzone za zgodność) potwierdzające, że uczeń
jest laureatem lub finalistą,
c) zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.
Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie Miasta Imielin do 30 września br.
Bliższych informacji udziela
Referat EZKS Urzędu Miasta
Imielin ul. Imielińska 81 (pok.
34, lub 36) telefony: 32 22 54
134, 32 22 54 136. (um)
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Stypendia naukowe

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Imielinie

U

wniosek złożony w Urzędzie
Miasta.
Druki do pobrania oraz
wszelkich informacji udziela
Urząd Miasta Imielin (I piętro pok. 26 tel. 32 22 54 124).
Jest to również telefon kontaktowy, by dowiedzieć się, jak
głosować przez pełnomocnika. (um)

Kurier

W

wyborach, które odbędą
się 21 października wybranych zostanie 15 radnych w
jednomandatowych okręgach
wyborczych. Oznacza to, że w
każdym okręgu wypisanym poniżej wybrany zostanie większością głosów jeden radny.
Okręg nr 1 obejmuje ulice:
Imielińska od nr 1 do nr 37
nieparzyste i od nr 2 do nr 58
parzyste, Jana Heweliusza,
Modrzewiowa, Satelicka od nr
1 do nr 11 nieparzyste i od nr
2 do nr 22a parzyste, Sosnowa,
Turystyczna.
Okręg nr 2 ulice: Kamienna,
Ks. Ignacego Rembowskiego,
Na Sarganach, Wyzwolenia,
Zygmunta Wróblewskiego.
Okręg nr 3 ulice: Józefa Poniatowskiego, Marka, Nowozachęty, Przemysłowa, Rzemieślnicza, Skalna, Skotnica,
Spokojna, Stanisława Broszkiewicza, Wodna, Wojciecha
Sapety, Zachęty.
Okręg nr 4 ulice: Jastrzębia,
Krucza, Maratońska, Orla,
Piotra Ściegiennego, Satelicka
od nr 13 do nr 35 nieparzyste i
od nr 24 do nr 38 parzyste, Słoneczna, Sokola.
Okręg nr 5 ulice: Imielińska
od nr 39 do nr 123 nieparzyste
i od nr 60 do nr 134 parzyste,
Karola Olszewskiego, Kordiana, Kowalska, Nowa, Pokoju,
Tadeusza Rejtana, Wąska.
Okręg nr 6 ulice: Bartnicza,
Bursztynowa, Jerzego Szaniawskiego, Koralowa, Polna,
Szafirowa, Wandy.

Rejestr wyborców

Okręg nr 7 ulice: Cicha,
Imielińska od nr 125 do nr
189a nieparzyste i od nr 136
do nr 204 parzyste, Jacka Malczewskiego, Łąkowa, Perłowa,
Władysława Sikorskiego.
Okręg nr 8 ulice: Augustyna
Kordeckiego, Grzybowa, Karolinki, Lawendowa, Liliowa.
Okręg nr 9 ulice: Józefa Hallera, Juliana Niemcewicza, Pawła Pośpiecha, Piotra Skargi,
Szczepana Malornego.
Okręg nr 10 ulice: Apteczna, Bluszczowa, Floriana, Jana
Brzozy, Marii Dąbrowskiej,
Świętego Brata Alberta od nr 1
do nr 45 nieparzyste i od nr 2
do nr 32c parzyste, Złocista.
Okręg nr 11 ulice: Janusza
Kusocińskiego,
Ksawerego
Dunikowskiego,
Rubinowa,
Stefana Kuczyńskiego, Zacisze.
Okręg nr 12 ulice: Akacjowa,
Biskupa Stanisława Adamskiego, Tadeusza Banachiewicza.
Okręg nr 13 ulice: Grabowa, Klonowa, Leśna, Lipowa,
Podmiejska, Świętego Brata
Alberta od nr 45a do nr 107
nieparzyste i od nr 34 do nr 112
parzyste, Wierzbowa.
Okręg nr 14 ulice: Jana Baranowicza, Kolejowa, Michała
Drzymały.
Okręg nr 15 ulice: Dobra,
Francuska, Karola Miarki,
Krótka, Miła, Urocza, Wiosenna, Żeńców.
W następnym wydaniu „Kuriera” zamieścimy pełne listy
kandydatów na radnych. (zz)



Kolarstwo dla wszystkich
O

koło czterystu zawodników (nie licząc kilkudziesięciu uczestników zabawy rowerowej) wzięło udział
w zawodach kolarskich, które
8 września odbyły się w Imielinie. Ścigano się na trasach liczących od kilkuset metrów do
40 km, a do rywalizacji stawali
uczestnicy od przedszkola do
seniora. Kolarstwo w Imielinie
staje się sportem coraz bardziej
masowym.

nych dyscyplin. (zz)
Wyniki I Mistrzostw Imielina

Więcej sportowej
aktywności
Na tej masowości zależało
szczególnie
organizatorom.
Trenerowi Piotrowi Szafarczykowi pomagały w tym roku nauczycielki: Katarzyna
Krzyżowska i Urszula Haber,
które zachęcały uczniów do

Kurier
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udziału. - Odciągniecie dzieci
od komputerów na rzecz sportowej aktywności – to był nasz
cel – mówią obie panie. – Dużo
uczniów zgłosiło się do szkółki
kolarskiej. Ze względu na wiek



powinni być licencjonowani,
a nie są do tego jeszcze przygotowani. Sądzę, że sukces na
zawodach spowoduje, że przekonają się, że warto trenować
– zwraca uwagę P. Szafarczyk.
Renomowane zawody
Młodzi adepci kolarstwa już
na starcie dostają rower i strój
– fundusze na ten cel udaje
się pozyskiwać od trzech lat
z ministerstwa sportu. – W
tym roku możemy korzystać
z pomieszczenia w hali widowisko-sportowej. To dla
nas duże ułatwienie, bo przechowujemy w nim rowery i w
razie deszczu robimy treningi – dodaje P. Szafarczyk. W
odbywającym się już po raz
czternasty kryterium ulicznym wzięło udział trzystu zawodników – również z zagranicy, co świadczy o renomie
tej imprezy sportowej.

Pierwsze kolarskie sukcesy
Hanna Kocur zajęła pierwsze miejsce wśród dziewcząt

w swojej kategorii wiekowej.
Do tej pory osiągała sukcesy
sportowe, ale w… pływaniu.
Mama Urszula przyznaje, że
jazda na rowerze to był do tej
pory sposób na rodzinną week-

endową rekreację w najbliższej
okolicy – Imielin z zalewem
i lasami świetnie się do tego

nadaje. Może to zwycięstwo
spowoduje, że zainteresuje się
również tym sportem – sprawa
jest otwarta.
W tym samej samej kategorii
wiekowej w gronie chłopców
startował i zwyciężył Paweł
Nowak. Podczas wyścigu przydały się dobre rady dziadka,
który również przygotował go
do zawodów podczas treningów. Dziadek to Henryk Sieroń, który przez 14 lat uprawiał
kolarstwo w czasach Szurkowskiego, Szozdy i Hanusika. Paweł zainteresował się rowerem
dopiero w tym roku i od razu
stal się on jego pasją – przemierza na nim wiele kilometrów.
Wzorem są dla młodego kolarza są nasi mistrzowie – Rafał
Majka i Michał Kwiatkowski.
Cieszy rosnące zainteresowanie kolarstwem i sportem,
do czego przyczyniają się również takie imprezy jak ta i coraz
lepsza baza do uprawiania róż-

Klasy III-IV
Dziewczęta: 1. Hanna Kocur,
2. Wiktoria Fejkis, 3. Dominika Godula.
Chłopcy: 1. Paweł Nowak,
2. Szymon Grabowy, 3. Jakub
Lis.
Klasy V-VI
Dziewczęta 1. Karolina Janik, 2. Wiktoria Sojka, 3. Natalia Wiedemann.
Chłopcy 1. Jeremiasz Twardoch, 2. Antoni Ficek, 3. Wojciech Maślanka.
Klasy VII-VIII
Dziewczęta 1. Weronika Lis,
2. Zofia Palka, 3. Magdalena
Malinowska.
Chłopcy 1. Paweł Ryszka,
2. Łukasz Zawadzki, 3. Paweł
Tymcio.

Narodowe czytanie

Pracowite wakacje!

P

o raz pierwszy akcja głośnego czytania jednego z
dzieł literackich należących do
narodowego kanonu została
przeprowadzona w 2012 roku,
gdy lekturą był „Pan Tadeusz”
Adama Mickiewicza. Inicjatorem akcji była para prezydencka. W tym roku odbyła się po
raz siódmy w kraju. Tym razem
8 września czytano „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. W
Imielinie wzięli w niej udział
burmistrz Jan Chwiędacz i Tomasz Lamik, przewodniczący
Rady Miasta, którzy odczytali fragmenty powieści. W postać pisarza wcielił się Marian
Synowiec - znany, uwielbiany
aktor młodego pokolenia – jak
go przedstawił ze sceny Przemysław Kopiejka. Oprócz prowadzących narrację burmistrza
i przewodniczącego na scenie
pojawiali się również aktorzy
Teatru Komanderów oraz harcerze z 41 drużyny „Sokoły”,
którzy inscenizowali sytuacje

przedstawiane w czytanych
fragmentach powieści.
Wybrane zostały części dotyczące rodziny Baryków, ich
pobytu w Baku, powrotu do
kraju ojca i syna, opowieść o
szklanych domach oraz finałowa scena marszu robotników
na Belweder.

Po dwóch miesiącach remontów i przygotowań oddziały przedszkolne 5 i 6 latków
z Przedszkola Miejskiego w
Imielinie nowy rok szkolny 2018/2019 rozpoczęły w
nowych pomieszczeniach w
budynku przy ul. Dobrej 2 i
w hali sportowej. Wszystkie
pomieszczenia zostały odmalowane, a w prawym skrzydle
budynku powstał aneks kuchenny i zmywalnia naczyń.

Oprócz trzech sal zajęć do dyspozycji dzieci jest atrium i gabinety: terapii pedagogicznej i
logopedyczny. Dodatkowo trzy
sale zajęć dla 6-latków przygotowano w budynku hali sportowej połączonej łącznikiem z
budynkiem przedszkola. Sale
zostały wyposażone w nowe
meble i dywany. Dla dzieci
przedszkolnych powstał również plac zabaw przy boisku
szkolnym. (rp)

Po czytaniu patriotyczne
utwory wykonały adeptki z
sekcji wokalnej działającej
przy Miejskim Centrum Kultury. Należą do niej Marlena Dietrich, Julia i Magdalena Lamik,
Alicja Gwóźdź i Marta Loska,
a sekcję prowadzi Henryka Pałus. (zz)

Msza za miasto i mieszkańców
Z Imielina do Piekar

d kilkunastu lat przy
zabytkowej
kapliczce
w Imielinie odprawiana jest
msza św. z okazji święta Matki Boskiej Częstochowskiej
przypadającego 26 sierpnia.
W tym roku msza odbyła się w
sobotę 25 sierpnia - ale z powodu padającego deszczu niestety nie przy kapliczce tylko
w kościele.
Dopiero po jej zakończeniu
uczestnicy przeszli ku kapliczce, by otrzymać kapłańskie
błogosławieństwo i pomodlić
się przed obrazem Jasnogórskiej Pani.
Już od 17 lat msza odprawiana jest w intencji miasta,
mieszkańców, a także pra-

cowników Urzędu Miejskiego, a także władz miasta, radnych, którzy licznie, na czele
z burmistrzem Janem Chwiędaczem przybyli, by w niej
uczestniczyć. Uroczystość jak
co roku uświetniła swoim występem Imielińska Orkiestra
Dęta.
Kapliczka pod wezwanim
Matki Boskiej Częstochowskiej to ponad trzystuletni
zabytek. Zbudowana została
w 1706 roku w stylu barokowym, jest symbolem miasta i
znajduje się w jego herbie. To
ponadto najstarsza budowla w
Imielinie, która wpisana została do katalogu zabytków.
(da)
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O

czas pobytu w Imielinie służył
nie tylko pomocą duszpasterską w parafii, ale również uczył
religii w Powiatowym Zespole
Szkół w Lędzinach. Bardzo
miło wspomina pobyt w imielińskiej parafii. Choć to był tylko staż to jednak dał mu duże
doświadczenie.
Teraz dekretem abpa Skorca
będzie posługiwał w parafii św.
Piotra i Pawła w Piekarach Śląskich–Kamieniu. (da)

Kurier

Pod koniec sierpnia w parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie pożegnano ks.
Tomasza Bierasa. Ks. Tomek
decyzją abp Wiktora Skworca
wyznaczony został na roczny
staż do Imielina. Za tę posługę duszpasterską podziękowali
mu parafianie i proboszcz, ks.
Eugeniusz Mura.
Ks. Tomasz urodził się 23
kwietnia 1992 roku, pochodzi z
Rudy Śląskiej-Bielszowic. Pod-



O imielińskich Żydach
W

łaściciel zajazdu, domu
towarowego, sklepu z
tekstyliami, krawiec, rzeźnik,
aptekarz, piekarz, karczmarz,
rymarz… Imielińscy Żydzi.
Niedawno ukazało się drugie,
ale za to poszerzone i poprawione wydanie poświęconego im
niewielkiego opracowania autorstwa Bernarda Kopca.
Składa się z trzech części
– pierwsza to historia imielińskich Żydów, w której autor
zebrał szczegółowe informacje o nazwiskach, zajęciach
i życiu prywatnym rodzin
żydowskich, na tyle dokładne, na ile udało się dotrzeć do
źródeł. Druga to słowniczek
żydowskich terminów użytych
w publikacji i związanych z tą
kulturą. W trzeciej znajdziemy
kilkanaście zdjęć – historycznych i współczesnych, najwięcej z nich przedstawia budynki
w Imielinie należące kiedyś do
żydowskich właścicieli.
Wypędzani, nietolerowani
Publikacja B. Kopca jest
niewielka, bo też stosunkowo
nieliczna była ta społeczność
– gdy się weźmie pod uwagę, że
były takie miasteczka w przedwojennej wschodniej Polsce,
gdzie Żydzi stanowili nawet
70-80 proc. mieszkańców. Dlaczego tak się działo – wyjaśnia
poniekąd autor w pierwszych
stronach swej broszury: zarówno Habsburgowie jak i władcy Królestwa Pruskiego, do
których należał Górny Śląsk,
prześladowali ludność żydow-

rowie, Wittnerowie, Hechtowie
i Wejsmannowie… Po latach
dorabiali się tu znaczących majątków, o czym świadczy fakt,
że należały do nich największe
i położone centralnie budynki
w mieście. Wiele z nich istnieje do dziś, choć są znacznie
przebudowane – to np. budynek
urzędu miejskiego czy poczty i
banku spółdzielczego. Jak się
do nich odnoszono? „Starsi
mieszkańcy Imielina, którzy
pamiętają czasy międzywojenne, z wielką sympatią wyrażają
się o wyznawcach religii mojżeszowej” - pisze B. Kopiec we
wstępie.
Żydzi imielińscy należeli do
gminy wyznaniowej, której
siedzibą był Bieruń Stary. Tu
była szkoła żydowska (cheder), tu też w końcu XVIII w.
założono cmentarz. Istnieje do
dzisiaj i można na nim znaleźć
nagrobki Żydów mieszkających
w Imielinie.
ską albo wręcz wypędzali ją
ze swoich ziem. Dopiero w
XIX dotarły tu idee tolerancji
religijnej. W roku 1840 było
w Imielinie 40 Żydów, zaś na
początku XX w. 41. Potem, po
zakończeniu I wojny światowej
i gdy tę część Górnego Śląska
przyłączono do Polski, ta liczba się zmniejszyła, gdyż część
Żydów imielińskich, którzy
– jak stwierdza autor - było
orientacji niemieckiej, przeniosła się do Niemiec. Być może
z tego powodu w 1920 roku K.
Simenauer dał do gazety „Gór-

noślązak” ogłoszenie (publikujemy je obok) o sprzedaży
„domu naprzeciw kościoła ze
składami materiałów kolonialnych i krótkich” (informację tę
zawdzięczamy Przemysławowi
Żołneczce).

Ucieczka przed Zagładą
Tuż przed wybuchem II
wojny światowej wielu Żydów

Najstarsi osadnicy
Najdawniej osiedloną rodziną żydowską w Imielinie
byli Silbermanowie, którzy
przybyli tu już w 1825 roku.
Następni osiedleńcy to rodzina
Kuźnickich, Wolfów i Nebelów. Potem zamieszkali Singe-

opuściło Imielin. Im zapewne
udało się ocaleć. Jednak ci, którzy zostali, podzielili los większości swoich ziomków, gdyż,
jak czytamy w broszurze, nikt
z żydowskich przedwojennych
mieszkańców Imielina nie pojawił się tu po wojnie.
Do szczęśliwców, którzy
uniknęli zagłady, należała rodzina Schaalów. W 1936 r.
sprzedali gminie budynek, w
którym mieścił się dom towarowy (dziś to urząd miejski) i
wyjechali do USA. Ciekawostką jest fakt, że w ubiegłym roku
potomkowie tej rodziny odwiedzili Imielin, żywo interesując
się tym, co dzieje się w mieście
ich przodków.
Transport
Sosnowiec - Będzin
B. Kopiec pisze też, jakie
były wojenne losy Żydów
imielińskich. Trafili najpierw
do obozu przesiedleńczego w
Oświęcimiu, skąd przewieziono ich do Sosnowca i zamknięto w getcie. Z Sosnowca i Będzina od maja 1942 r. systematycznie wyruszały pociągi do
obozu zagłady Auschwitz-Birkenau.
„Transport Sosnowiec - Będzin” - taki był pierwotnie tytuł
jednego z opowiadań oświęcimskich Tadeusza Borowskiego
(pisarza i więźnia Auschwitz),
opowiadania bardziej znanego
pod nazwą „Proszę państwa do
gazu”. Tam można przeczytać,
jaki mógł być los ostatnich Żydów imielińskich. (zz)

Urodzinowe spotkania w kole

S

Kurier
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eniorzy z imielińskiego
koła emerytów dwa razy
w ciągu wakacji spotkali się w
Domu Kultury „Sokolnia”: 23
lipca i 26 sierpnia.
Na letnim spotkaniu powitała uczestników przewodnicząca
koła Halina Wachowiak. To jest



już kilkunastoletni zwyczaj, że
podczas comiesięcznych spotkań emeryci z Imielina wspólne świętują swoje urodziny w
danym miesiącu.
W lipcu swoje urodziny obchodzili: Dominik Buczek, Eugeniusz Cichy, Czesław Deszcz,

Marian Firlej, Magdalena Hantulik, Anna Kaiser, Krystyna Kosmala, Maria Koźlik, Irena Mandrela, Maria Mandrela, Maria
Olszewska, Małgorzata Saternus,
Genowefa Stokłosa, Edeltraut
Szeja, Lidia Wadas, Gertruda
Wieczorek i Henryk Wieczorek.

W sierpniu (zdjęcie powyżej)
urodziny wspólnie obchodzili:
Halina Dudek, Maria Gaweł,
Renata Gawlikowicz, Małgorzata Macko, Kazimiera Sobura, Stanisław Spyra, Manfred
Szczyrba, Józef Wachowiak i
Anna Zientek.

Solenizantom życzono wszystkiego najlepszego, radości, zdrowia i szczęścia, nie zabrakło gromkiego, tradycyjnego „Sto lat”. A ci
poczęstowali uczestników słodkościami i szampanem, a do kilkugodzinnej zabawy przygrywał im Rafał Stolarczyk. (da)

Miejskie Centrum Kultury zaprasza
Urzędu Miasta Imielin - Mirosława Strojny – tel. 32 22 54
134 - pracownicy Biblioteki
Miejskiej tel. 32 22 55 070.
Druki formularzy dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Miasta Imielin/zakładka oświata/ Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Dotychczasowi słuchacze
także potwierdzają chęć dalszego uczestnictwa na formularzu deklaracji wybierając
zajęcia warsztatowe.
Ponadto 21 września (piątek) i 5 października (piątek)
w godz. 16.00– 7.00 w trakcie
dyżuru koordynatora UTW w
budynku Biblioteki Miejskiej
w Imielinie (ul. Imielińska 92)
będzie można uzyskać szczegółowe wyjaśnienia, jak również otrzymać druki formula-

rzy. Formularze należy składać w Bibliotece lub w pok. 34
Urzędu Miasta Imielin do 10
października br.
Uroczysta inauguracja roku
akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Imielinie odbędzie się 15 października o godz. 16.00 w Domu Kultury Sokolnia.
Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach również
zaprasza zainteresowanych na
stronę internetową Uniwersytetu Trzeciego Wieku: http://
jckziu.edu.pl/utw/ . (um)

23 września (niedziela) godz. 18.00
Inauguracja sezonu artystycznego - Andrzej Grabowski

Naszym gościem będzie tym razem popularny aktor i artysta kabaretowy Andrzej Grabowski.
Urodził się w 1952 roku w pobliskim Chrzanowie. Jest absolwentem PWST w Krakowie, debiutował
w tamtejszym Teatrze im. J. Słowackiego, występował także w Teatrze Starym i na scenie Teatru
STU. Ma za sobą również udział w blisko 40 przedstawieniach Teatru Telewizji.Już na studiach
zadebiutował w filmie, jednak prawdziwą sławę przyniosła mu rola Ferdynanda w serialu „Świat
według Kiepskich”, z którym najczęściej jest kojarzony. Ponadto Andrzej Grabowski wiele razy
pojawiał się na kabaretonach w Opolu, Mrągowie, Koszalinie oraz na wielu innych imprezach rozrywkowych.
Talent komediowy aktora sprawił, iż często występuje na estradzie w indywidualnych programach humorystyczno-satyrycznych, które mieszczą się w kategorii tzw. stand-up, czyli formy opartej na charyzmie jednego wykonawcy i jego kontakcie z publicznością. W takiej też formule będzie
utrzymany spektakl Andrzeja Grabowskiego zatytułowany „Żywot człowieka zabawnego”.
Wejściówki w cenie 20 zł są już dostępne w placówkach MCK.

29 września (sobota) godz. 21:30
„Czekając na Chopina”

W nowym sezonie artystycznym MCK kontynuuje akcję pod hasłem „Turystyka kulturalna”.
Już w kilka dni po wieczorze inauguracyjnym zapraszamy do Opery Śląskiej w Bytomiu. Przedstawienie zatytułowane „Czekając na Chopina” zorganizowane zostało w ramach Nocy Teatrów
Metropolii.
Jest to spektakl teatralno-muzyczny odzwierciedlający nastrój salonowych spotkań, gdzie nie
brakuje zabaw z publicznością, wspólnego śpiewania i współprzeżywania. Bohaterkami są uczennice, które rozmawiają na temat mistrza, wymieniają uwagi i komentarze dotyczące jego metody pracy i kompozycji. Wykonują niektóre pieśni, które Chopin prawdopodobnie skomponował specjalnie
dla nich, podczas różnych spotkań towarzyskich.
George Sand analizuje kompozytorski kunszt utworów Chopina, a wzruszające wspomnienia
Delfiny Potockiej są pretekstem do przedstawienia niektórych utworów mistrza fortepianu.
Te nieznane rysy postaci Fryderyka Chopina i trochę mniej popularne utwory muzyczne tworzą
szaradę muzyki, słowa, myśli i uczuć. Dopiero w finale dowiedzieć się można, że była to po prostu
gra salonowa wymyślona przez George Sand, która zbiera materiały do nowej powieści… Autorem
inscenizacji i reżyserii jest Michał Znaniecki, zaś w jednej z głównych ról zobaczymy naszą krajankę Leokadię Duży. Wyjazd autokarem z przystanku na rynku w Imielinie nastąpi ok. godz. 20:00
Koszt uczestnictwa (przejazd, ubezpieczenie, bilet wstępu) to tylko 25 zł.

30 września (niedziela) godz. 18:00
Grzegorz Kapołka „Jesienne tematy bluesowe”

Jesień organowa

– syn niezrównanego mistrza
Henryka Jana Botora, który
wielokrotnie gościł na naszych
spotkaniach organowych. Jak
widać – nie daleko pada jabłko
od jabłoni. Wstęp jak zwykle
wolny. (rj)

MCK zaprasza na kolejny wyjazd w ramach turystyki kulturalnej. Tym razem udamy się wspólnie do Teatru Rozrywki w Chorzowie. Piękna skądinąd ulica Mariacka w Katowicach kojarzy się,
zwłaszcza starszym mieszkańcom Śląska. dość jednoznacznie – rzeczywiście, kiedyś można tam
było bez problemu spotkać przedstawicielki najstarszego zawodu świata, co bywało trochę szokujące, zwłaszcza w kontekście wieńczącego perspektywę traktu kościoła (redakcja zna to jedynie z
opowiadań – nie z autopsji!). „Mariacka 5” to przejmująca, tragikomiczna pełna emocji spowiedź
starej ulicznicy. Elżbieta Okupska – ulubiona aktorka śląskiej publiczności – wydobywa z niej prawdę i z szokującą czasami bezpośredniością rysuje obraz kobiety świadomej swego upadku. Bolesna,
ale i zabawna opowieść spisana została w gwarze śląskiej i to jest niewątpliwie dodatkowy atut tego
przedstawienia. Lech Majewski to światowej sławy reżyser filmowy, teatralny i operowy. Jest również poetą, pisarzem i malarzem. Jego filmy prezentowane i nagradzane były na wielu festiwalach
filmowych, m.in. w Cannes, Wenecji, Berlinie. A wśród powieści znalazła się m.in. Mariacka 5,
która została napisana właśnie dla Elżbiety Okupskiej.
– Redagując Mariacką uzmysłowiłem sobie, że pisałem ją z myślą o Eli Okupskiej – mówi Lech
Majewski. – Być może myślałem wtedy o filmie, ale miałem Elę w głowie. Wiedziałem, że ona musi
to wykonać. Spektakl jest przeznaczony wyłącznie dla widzów dorosłych!
Można już się zapisywać. Koszt uczestnictwa (przejazd, ubezpieczenie, bilet wstępu) 65 zł.

7 października (niedziela) godz. 17:00 – Jesień Organowa
Szersza informacja o koncercie obok.
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6 października (sobota) godz. 19:30
Teatr Rozrywki „Mariacka 5”

Kurier

9 września koncertem w
kościele pw. Chrystusa Króla
w Hołdunowie rozpoczął się
XIX już festiwal „Jesień Organowa w powiecie BieruńskoLędzińskim”.
Jak zwykle będzie to osiem
koncertów w różnych świątyniach powiatu i w granicach
dwóch dekanatów: Bieruń i
Lędziny. Piąty koncert festiwalowy zaplanowano w świątyni
MB Szkaplerznej w niedzielę 7
października o godzinie 17.00.
Będzie na pewno bardzo atrakcyjny, ponieważ wystąpi u nas
męski sekstet wokalny „Avocado”, z repertuarem sięgającym
od renesansu po współczesność (negro spirituals, gospel
i in.). Niewątpliwą atrakcją
będzie też występ znakomitego młodego organisty Michała
Botora. To świetny młody muzyk, doskonały improwizator

To koncert autorski Grzegorz Kapołki i jego Tria. Program koncertu obejmie swoim zasięgiem
pięć studyjnych płyt Tria, począwszy od kultowej płyty z 1999 roku Blue Blues, która to została uznana za najlepszą polską płytę bluesową, jaka kiedykolwiek się ukazała w naszym kraju, a
skończywszy na wydanej w 2017 roku płycie „5th Avenue Blues”, która wydaje się być najbardziej
dojrzałą w dorobku gitarzysty Grzegorz Kapołki i jego Tria.
Grzegorz Kapołka Trio wystąpi w składzie: Grzegorz Kapołka - gitara, Darek Ziółek- bas, Alan
Kapołka - perkusja. Wstęp wolny.



Witamy we wspólnocie

Dzieci ochrzczone11 sierpnia w imielińskim kościele

Ignacy Norbert Socha urodzony 23 kwietnia
syn Pawła i Anny
chrzestni: Łukasz Mazik i Magdalena Socha

Maja Alicja Stanclik urodzona 16 maja
córka Artura i Naran
chrzestni: Michał Bieroński i Ewelina Żołna

Szachowy wicemistrz

W

Wiktor Szymon Szymaniak urodzony 2 czerwca
syn Łukasza i Agnieszki
chrzestni: Hubert Ośmiałowski i Marta Kania

Sterowali perfekcyjnie

Kurier

sierpień 2018
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a placu przy Sokolni grupa kilkunastu młodych modelarzy stanęła do
powiatowych zawodów modeli samochodów zdalnie sterowanych. Zawodami kierował instruktor Janusz Musik oceniając
modelarzy w trzech kategoriach – klasy
młodsze, szkół podstawowych, klasy starsze i kategoria Open.
W klasach młodszych na podium stanęli: Filip Klisz, Antoni Krutak, Kuba
Urbańczyk, W klasach starszych najwyższe miejsca zajęli: Rafał Drozdek,
Kacper Urbańczyk, Sebastian Wojciech
i Kacper Stolorz. Natomiast w kategorii

open nagrody otrzymali: Rafał Drozdek,
Maciej Jura, Kacper Mrozek, Kacper Urbańczyk i Dominik Skrobisz.
Nagrody najlepszym w swoich katego-

ojciech Maślanka z Imielina zdobył wicemistrzostwo Śląska w
szachach w kategorii do 11 lat podczas
zawodów, które pod koniec czerwca odbyły się w imielińskiej hali sportowo-widowiskowej.
To jego pierwszy sukces na taką skalę, chociaż już wcześniej wygrywał zawody międzynarodowe w Gliwicach i
jeden z turniejów polsko-węgierskich.
W Imielinie rywalizował z szeroką
grupą rówieśników – wygrał 6 meczy,
a 3 zremisował, ani jednego nie przegrał.

riach wręczyli Janusz Musik oraz dyrektor MCK Jadwiga Mikunda, kierownik
referatu kultury UM Mirosława Strojny
oraz radna Maria Biskupska. (da)

Szachami zainteresował go przed 4
laty tata i spodobało mu się. Do tej pory
gra z tatą, ale już od półtora roku wygrywa. – Szachy rozwijają wyobraźnię i
logiczne myślenie, uczą samodzielnego
podejmowania decyzji – mówi Wojtek
o pożytkach wynikających z gry. – Pan
Klimczok dobrze trenuje, umie wytłumaczyć i można się od niego wiele nauczyć – charakteryzuje swego trenera.
- To utalentowany, a przy tym bardzo
skromny chłopak – rewanżuje się Krystian Klimczok.
Wojtek poza szachami lubi pograć w
badmintona i jeździć na rowerze. A w
najbliższych miesiącach weźmie udział w
szachowych mistrzostwach Polski. (zz)

