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Dokończenie na str. 7.

Imielińscy piłkarze z roczni-
ków 2006-07 wygrali ogól-

nopolski turniej, który odbył się 
7 października w Katowicach. 
Podopieczni Łukasza Stęchłego 
nie przegrali żadnego z siedmiu 
spotkań, tracąc w grze zaledwie 
jedną bramkę. W zmaganiach 
wzięły udział głównie akademie 
piłkarskie z Warszawy, Wrocła-
wia, Krakowa, Katowic, Klucz-
borka, Żywca, czy Żor. – To był 
wybuch formy, najlepszy tur-
niej jaki dotąd zagrali – mówi 
trener. 

Imielina nie zapraszają
- Po raz pierwszy udało nam 

się grać na turnieju, na który 
takie zespoły jak Imielin (z ma-
łych miejscowości) z reguły nie 
są zapraszane - żeby nie zaniżać 
poziomu, bo zwykle startują 
kluby, które mają renomowaną 
pierwszą drużynę – z dużych 
ośrodków. Jednak zagraliśmy 
wcześniej kilka sparingów, na 
których pokazaliśmy, że mamy 
dobry zespół – wyjaśnia nam 
trener „reguły gry”. 

Zaczynał od jedenastu 
Łukasz Stęchły przed trzema 

laty przejął 11-osobową grupę 
7-latków. Z czasem chętnych 
przybywało (w szczytowym 
momencie było ich nawet 45!) 
i musiał utworzyć dwie osobne 

grupy treningowe: „czerwo-
ną” i „żółtą”. – W „żółtej” są 
dzieci, które mają lepsze pre-
dyspozycje. Jeżeli ktoś wyka-
zuje postęp, awansuje do grupy 
„żółtej”, natomiast „czerwona” 
jest grupą ogólną i naborową 
– każdy może do niej dołączyć. 
Treningi odbywają się osobno 
dla każdej grupy dwa lub trzy 
razy w tygodniu – do tego do-
chodzą mecze ligowe, turniejo-
we i sparingowe. 

- Jak chłopcy mieli 6-7 lat, 
to budowałem zespół, nie sku-
piając się na wynikach, ale na 
rozwoju zawodników. Tak też 
tłumaczyłam rodzicom: że 
najważniejszy dla dziecka jest 
postęp. Chodzi o to, by chłopcy 
byli zwrotni, zwinni, potrafi-
li się ustawić na boisku. Wy-
magam od nich kreatywnego 
myślenia i staram się nie pod-
powiadać decyzji, nie tłumić 
inteligencji piłkarskiej – cha-
rakteryzuje trener swoją pracę 
z zespołem. 

Messi i Lewandowski
Wojtek Bęben na katowi-

ckim turnieju został uznany 
za najlepszego bramkarza. 
Przyznaje, że wcześniej inte-
resował się czymś innym niż 
piłka nożna, ale kolega zachę-
cił go, by przyjść na trening. 
- Powiedział, że jest super, że-

by się zapisać, początkowo nie 
chciałem, ale spodobało mi się. 
Teraz gra sprawia mi przyjem-
ność. Został bramkarzem, bo 
sam chciał grać na tej pozycji. 
Jest dość wysoki jak na swój 
wiek, co ułatwia mu chwytanie 
piłki. Jego piłkarskim wzorem 
jest Hiszpan David de Gea, 
bramkarz Manchesteru Uni-

ted. Natomiast Michał Pacwa 
gra na różnych pozycjach, ale 
najbardziej odpowiada mu 
lewa strona ataku. Za swego 
idola uważa Argentyńczyka 
Lionela Messiego z Barcelony. 
Kolejnym napastnikiem jest 
Maks Kroczek - ze względu na 
pozycję na boisku (środkowy 
atak) ceni najbardziej Roberta 

Lewandowskiego z Bayernu 
Monachium bo… jest Polakiem 
i strzela bramki.

Odciągnąć od komputera
Łukasz Stęchły za swo-

je osiągnięcie uważa fakt, że 
chłopcy nie przychodzą na tre-
ningi, bo muszą, ale dlatego że 
chcą grać oraz to, że udało się 
ich odciągnąć od komputera i 
konsoli do gier. Trener stawia 
też wymagania: żeby być na 
treningu, trzeba mieć dobre 
oceny. Tłumaczy chłopcom, że 
karierę zawodnika może prze-
rwać kontuzja, której nie da się 
wyleczyć, a wykształcenie zdo-
bywa się na całe życie i dlatego 
nie można zaniedbywać nauki.

Sam wie coś o tym, bo też był 
piłkarzem, ale kontuzja kolana 
wyeliminowała go z gry. Piłka 
została jego pasją – zdobył li-
cencję trenera UEFA B, która 
pozwala na pracę z zespołami 
seniorskimi do IV ligi. Posłu-
guje się nowoczesnym syste-

Wojciech Bęben (bramkarz), Maksymilian Kroczek (kapitan), Kamil Haponiuk, Michał 
Pacwa, Filip Róg, Mateusz Lenart, Antoni Ficek, Krzysztof Tondera, Maciej Nalepa, 
Kacper Ćwiękała, Kacper Doliński i Michał Marszałek oraz trener Łukasz Stęchły.

SZCZEGÓŁY na str. 5.

 Ogólnopolski turniej AP Champions odbył się 7 października 
w Katowicach. Wzięło w nim udział 10 drużyn z rocznika 
2006. Podzielono je na dwie grupy. Do kolejnych rozgry-
wek wchodziły 4 najlepsze drużyny. Mecze były rozgry-
wane po 15 minut (bez zmiany stron).    
      1. grupę stanowiły: LKS Pogoń Imielin, MKS Kluczbork, AP 
Ślęza Wrocław, Akademia 21 im. Tomasza Frankowskiego, 
Mirosława Szymkowiaka i AP Champions Wrocław. 
    2. grupa to: Football Academy Warszawa, AP Champions 
Katowice, Tiki Taka Żywiec, AP Champions Żory i Sparta 
Katowice. 
    Chłopcy z LKS Pogoń Imielin zremisowali 0:0 z MKS Kluc-
zbork, pokonali 2:0 Akademię 21, wygrali 2:1 z AP Cham-
pions Wrocław i zremisowali 0:0 z AP Ślęza Wrocław. Z 
dorobkiem 8 punktów zajęli pierwsze miejsce w grupie. W 
ćwierćfinale pokonali 3:0 AP Champions Żory, w półfinale 
wygrali w rzutach karnych 2:1 z AP Ślęza Wrocław oraz 
w finale zakończyli zwycięstwem 1:0 mecz z zespołem 
Tiki Taka Żywiec. Maksymilian Kroczek i Kamil Haponiuk 
zdobyli w tych rozgrywkach po 3 bramki, Maciej Nalepa 2, 
a Mateusz Lenart i Kacper Doliński po 1. 

Mistrzowie z Imielina



2

Ku
ri

er
   

 li
st

op
ad

 2
01

6

KRONIKA POLICYJNA

KRONIKA STRAŻACKA 

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. Imieliń-
ska 92, tel. 32/225 50 70, adres elektroniczny: kurier@imielin.pl, 
Druk Infomax Katowice. Nakład 1500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i opracowania nadesła-
nych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

PORADY PRAWNE

DYŻURY RADNYCH

Panu Janowi Chwiędaczowi serdeczne wyrazy 
współczucia z powodu śmierci 

Teścia 
składają pracownicy Urzędu Miasta Imielin

 radni oraz mieszkańcy 

W grudniu nie ma dyżuru radnych. Kolejny odbędzie się w 
styczniu przyszłego roku. (um)

15 października włamano się do domu jednorodzinnego przy ul. Wio-
sennej skąd skradziono mienie.
29 października na ul. Liliowej policjanci zatrzymali 77-letniego 
mieszkańca Lędzin, który kierował rowerem pomimo orzeczonego 
przez sąd prawomocnego zakazu. Ponadto mężczyzna znajdował się 
w stanie nietrzeźwości – wynik badania 1,37 mg/l.
2 listopada na ul. Zachęty policjanci zatrzymali 50-letniego mieszkań-
ca Bierunia, który kierował samochodem w stanie nietrzeźwości.
Od 28 października do 2 listopada na terenie powiatu odnotowano 6 
kolizji, w których nikt doznał poważnych obrażeń. Policjanci zatrzy-
mali 10 użytkowników dróg, którzy prowadzili swoje pojazdy po al-
koholu. Niechlubny rekordzista wsiadł za kierownicę mając w organi-
zmie 3 promile. (kpp)

Często sprawcy kolizji tłuma-
czą się poszkodowanemu, że 

się zamyślili za kierownicą i… do-
szło do wypadku. Nikomu nic się 
nie stało, a  sprawca przyznał się do 
winy, składając stosowne oświad-
czenie na piśmie. Mając numer po-
lisy OC możemy spokojnie ocze-
kiwać na likwidację szkody. 

Tam, gdzie w grę wchodzą 
pieniądze i niejasne procedury 
ubezpieczycieli, musimy czasa-
mi nastawić się na walkę, aby 
wypłacono nam tyle pieniędzy, 
ile potrzeba na pokrycie strat. 
Właściciel uszkodzonego pojaz-
du może wybrać między gotów-
kową i bezgotówkową likwidacją 
szkody. Likwidatorzy szkód z 
towarzystw ubezpieczeniowych 
zachęcają kierowców do korzy-
stania z gotówkowej formy roz-
liczenia się za powstałą szkodę. 
Wysokość odszkodowania wy-
licza się metodą kosztorysową 
obejmującą planowany zakres 
napraw. Odszkodowanie wy-
płacane jest dość szybko, a wy-
sokość odszkodowania często 
ustalana jest podczas rozmowy 
telefonicznej z likwidatorem. W 
tym miejscu można powiedzieć: 

co nagle to po diable. Okrągła 
sumka pieniędzy może zawró-
cić w głowie, ale jeśli zacznie-
my wydawać ją na niezbędne 
naprawy, może się okazać, że 
trzeba będzie dołożyć ze swoich 
pieniędzy. 

Każdy ubezpieczyciel ma 
swoje unikalne triki na zaniżanie 
kwoty odszkodowania. Niektó-
rzy ubezpieczyciele przerzucają 
przy wycenie koszty podatku 
VAT na części zamienne i usługi 
na właściciela uszkodzonego sa-
mochodu. Inną dość powszech-
nie stosowaną pułapką jest cena 
za części zamienne i koszty robo-
cizny, które podano w wycenie 
szkody. Właściciel pojazdu musi 
dopilnować, żeby wyliczono je w 
oparciu o cennik autoryzowanej 
stacji obsługi, a nie „niezależne-
go warsztatu”, który ma umowę 
z ubezpieczycielem. Zdarza się 
też, że odszkodowanie wypłaco-
ne jest na podstawie cen części 
alternatywnych (zamienników). 
Rachunek ekonomiczny zdecy-
dowanie przemawia za zamien-
nikami, które z reguły są dużo 
tańsze od oryginalnych części, 
ale po prostu psują się częściej 

niż części oryginalne.
Przy naprawie bezgotówkowej 

właściciel auta nie angażuje go-
tówki, a w większości przypad-
ków nie musi się także martwić, 
czy kwota obliczona przez ubez-
pieczyciela pokryje wszystkie 
koszty naprawy. Także przy na-
prawie bezgotówkowej ubezpie-
czyciel ma swoją kolekcję trików. 

Niekiedy nasze auto może 
być unieruchomione na dłuż-
szy czas. To oznacza dodatko-
we problemy i wymaga wielu 
wysiłków - zwłaszcza, jeśli tym 
samochodem dojeżdżałeś do pra-
cy, zawoziłeś dzieci do szkoły i 
jeszcze robiłeś zakupy dla całej 
rodziny. Aby móc dalej tak żyć 
trzeba mieć samochód - najlepiej 
zastępczy. Niestety ubezpieczy-
ciele nie zawsze chcą refundować 
koszty samochodu zastępczego 
z ubezpieczenia OC sprawcy. 
Najczęściej podnoszony przez 
ubezpieczycieli argument to taki, 
że osoby nieprowadzące działal-
ności gospodarczej nie potrzebu-
ją aut zastępczych. Takie twier-
dzenie jest pozbawione podstaw 
prawnych. 

Dariusz Orzeł radca prawny

Naprawa gotówkowa czy bezgotówkowa? (1)

Zaproszenie  
Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Imielina 

serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych 
przedsiębiorców na spotkanie, które odbędzie się 

17 listopada br. (czwartek) o godz. 18.00 
w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej w Imielinie.

Spotkanie poprowadzą pracownicy Powiatowego Urzędu 
Pracy w Tychach. 

Przewodnim tematem wykładu będzie znacząca zmiana 
przepisów, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 

2017 r., a dotyczą zatrudniania w firmach cudzoziem-
ców zamieszkujących kraje Unii Europejskiej oraz ob-

cokrajowców spoza Unii. 
Prelegenci poinformują również o aktualnych projek-
tach realizowanych przez PUP skierowanych do praco-
dawców oraz odpowiedzą na pytania zadawane przez 

uczestników spotkania.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Urząd Miasta Imielin przypo-
mina, że zgodnie z art. 6m ust. 2 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, w przy-
padku zmiany danych będących 
podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za  odpady komu-
nalne, właściciel nieruchomości 
jest obowiązany złożyć nową de-
klarację w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany. Opłatę za 
odpady komunalne w zmienionej 
wysokości uiszcza się za miesiąc, 
w którym nastąpiła zmiana.

Okoliczności, kiedy należy 
złożyć zmianę deklaracji.

1. W przypadku nierucho-
mości zamieszkałych:
- zmiana ilości osób zamiesz-
kujących (np. wyprowadzka, 
zgon, urodzenie się dziecka),
- sprzedaż nieruchomości,
- zmiana sposobu zbierania od-
padów,
- zmiana właściciela nierucho-
mości lub formy władania nie-
ruchomością,

2. W przypadku nierucho-
mości niezamieszkałej (fir-
my, biura, sklepy), na której 
powstają odpady komunal-
ne:

- zmiana ilości powstających 
odpadów komunalnych,
- zmiana sposobu zbierania od-
padów,
- zmiana siedziby podmiotu 
lub adresu, pod którym prowa-
dzona jest działalność,
- zakończenia prowadzenia 
działalności gospodarczej,
- zmiana właściciela nierucho-
mości lub zmiana formy włada-
nia nieruchomością.

Należna opłata za odbiór od-
padów komunalnych obowią-
zuje do czasu złożenia nowej 
deklaracji. (um)

Droga czy parking

Trzeba zgłaszać zmiany!

3 października na ul. Imielińskiej strażacy usuwali z jezdni po-
walone drzewo.
4 października na ul. Satelickiej strażacy usuwali z jezdni powa-
lony konar drzewa.
10 października na ul. Ściegiennego strażacy usuwali gniazdo os 
z elewacji budynku.
14 października na ul. Pośpiecha strażacy usuwali z jezdni plamę 
oleju po kolizji samochodu osobowego i motocykla.
17 października na ul. Imielińskiej strażacy usuwali z jezdni mar-
twą sarnę.
17 października na ul. Imielińskiej strażacy usuwali skutki kolizji 
drogowej
24 października strażacy zostali wezwani do sarny biegającej po 
posesji przy ul. Krótkiej.
25 października na ul. Św. Brata Alberta strażacy usuwali z jezd-
ni plamę oleju.
29 października strażacy zostali wezwani do zwisającego prze-
wodu energetycznego na ul. Sikorskiego. 
30 października strażacy usuwali skutki kolizji drogowej na 
skrzyżowaniu ul. Imielińskiej i Grzybowej. 

Wracamy do tematu skrótowo 
przedstawionego w poprzednim 
wydaniu „Kuriera”. Napisaliśmy 
wówczas, że radni na wrześnio-
wej sesji Rady Miasta przegło-
sowali opinię, aby w projekcie 
remontu drogi wojewódzkiej 934 
(czyli ul. Imielińskiej przy skrzy-
żowaniu z ul. Św. Brata Alberta) 
poszerzyć pas ruchu w kierunku 
Chełmu Śl. kosztem miejsc par-
kingowych. Sprawa była oma-
wiana szerzej na kilku komisjach. 
Radni zwracali uwagę również, 
w związku z dużym natężeniem 

ruchu, na zagrożenie bezpieczeń-
stwa korzystających z parkingu 
przy drodze. Rozwiazanie to na 
etapie uzgadniania projektu musi 
być jeszcze zatwierdzone przez 
organy odpowiadajace za orga-
nizację ruchu, które już zgłaszają 
zastrzeżenia co do takiego roz-
wiązania. 

Z drugiej strony właściciele po-
bliskich sklepów wyrażali obawy, 
że likwidacja miejsc postojowych 
spowoduje znaczące obniżenie 
obrotów. Postanowiono, że miasto 
będzie czynić starania o wykup 

terenu pod miejsca parkingowe w 
pobliżu (przy ul. Imielińskiej) w 
liczbie co najmniej takiej samej, 
jak były do tej pory. Nie wiado-
mo również kiedy będzie remont 
drogi wojewódzkiej, ponieważ 
są jeszcze do przeprowadzenia 
uzgodnienia oraz do załatwienia 
sprawy geodezyjne i własnoś-
ciowe. Prawdopodobnie prace 
remontowe zostaną wykonane w 
roku 2018 lub 2019. Do tego czasu 
sytuacja z miejscami parkingowy-
mi się nie zmieni – wyjaśnił nam 
burmistrz Jan Chwiędacz. (zz)
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Radni uchwalili studium 

Na październikowej sesji 
rady Miasta Imielin radni 

przyjęli stawki podatku od nie-
ruchomości na rok 2017. 
1) Od gruntów:

a) związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i 
budynków - od 1 m2 powierzchni 
- 0,89 zł,

b) pod wodami powierzch-
niowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych - 
od 1 ha powierzchni - 4,54 zł,

c) pozostałych, w tym zaję-
tych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - od 1 m2 

powierzchni - 0,16 zł,
d) niezabudowanych objętych 

obszarem rewitalizacji od 1 m2 
powierzchni - 2,98 zł.
2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej - 0,71 zł,

b) związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej 
- od 1 m2 powierzchni użytkowej 
- 20,40 zł,

c) zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - od 
1 m2 powierzchni użytkowej 
- 10,59 zł,

d) związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez pod-
mioty udzielające tych świadczeń 
- od 1 m2 powierzchni użytkowej 
- 4,61 zł,

e) pozostałych, w tym zaję-
tych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - od 1 m2 
powierzchni użytkowej - 4,55 zł,
3) od budowli:

a) wykorzystywanych na po-
trzeby zbiorowego odprowadzania 
ścieków od ich wartości - 0,01%,

b) pozostałych - od ich warto-
ści 2%.

Górne stawki w podatkach i 
opłatach lokalnych ogłoszone 
przez Ministra Finansów spad-
ły w tym roku o 0,9% w sto-
sunku do roku 2015. W związ-
ku z tym obniżone zostały w 
Imielinie stawki podatków od 
gruntów pod wodami, grun-
tów niezabudowanych objętych 
rewitalizacją, od powierzchni 
użytkowej budynków zajętych 
na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem 
siewnym oraz od powierzchni 
użytkowej budynków związa-
nych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych. 

Z drugiej strony podwyższo-
na została stawki podatku od 1 
m2 gruntów pozostałych (o 1 
grosz). Natomiast nie zmieniły 
się w stosunku do roku bieżą-
cego stawki innych podatków. 
Pełny tekst uchwały w sprawie 
podatku od nieruchomości oraz 
uchwały w sprawie podatku 
od środków transportowych i 
opłaty targowej znajdują się na 
stronie www.imielin.pl (zz)

Urząd Miasta Imielin infor-
muje i przypomina podatni-
kom prowadzącym działal-
ność gospodarczą o obowiąz-
ku opodatkowania podatkiem 
od nieruchomości budowli lub 
ich części związanych z prowa-
dzeniem działalności gospo-
darczej.

Dotyczy to obiektów wy-
szczególnionych w art. 3 
ustawy – Prawo budowlane, 
w szczególności: parkingów, 
placów postojowych, ogrodzeń 
betonowych, dróg dojazdo-
wych.

Powyższe związane jest z 
przeprowadzoną kontrolą go-
spodarki finansowej Miasta 
Imielin przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Katowicach, 
która wskazała nieprawidłowo-
ści w tym zakresie.

W związku z powyższym 
podatnicy, którzy do tej po-

ry nie zadeklarowali budowli 
związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej zo-
bowiązani są do dokonania 
stosownych korekt złożonych 
deklaracji lub informacji o 
nieruchomościach, obiektach 
budowlanych i gruntach.

Wartość budowli podlegają-
cej opodatkowaniu zależy od 
wartości budowli przyjętej dla 
celów amortyzacji podatkowej 
dokonywanej metodą liniową 
(wartości początkowej w da-
nym roku podatkowym) lub 
wartości rynkowej w przypad-
ku, gdy budowla nie jest amor-
tyzowana.

Warto podkreślić, że jeżeli 
korekty dokonuje sam podat-
nik w zakresie opodatkowania 
to okres korekty wynosi 3 lata 
wstecz, przy korekcie doko-
nywanej z urzędu okres wy-
nosi 5 lat wstecz. (um)

Podatki na rok 2017

Budowle 
do opodatkowania

Szary kolor na mapie centrum Imielina oznacza tereny budowlane. 
Widać, że niewiele zostało tu miejsca na tereny, które mogłyby 
pełnić inne funkcje, również potrzebne mieszkańcom - np. rek-
reacyjne. 

Na październikowej sesji 
Rada Miasta Imielin podjęła 

uchwałę w sprawie studium zago-
spodarowania gminy. Radni gło-
sowali osobno nad każdą ze 109 
uwag wniesionych do studium. 

Wiele uwag dotyczących 
przekształcenia terenów na bu-
dowlane nie zostało uwzględ-
nionych. Projektanci motywu-
ją to tym, że „dotychczas przy-
jęte rozwiązania przestrzenne 
nieomal wyczerpują realne 
potrzeby (miasta) w perspekty-
wie 15 lat, w szczególności pod 
funkcję mieszkalną”. 

– W ogólnym bilansie miasta 
mamy nadpodaż terenów bu-
dowlanych. Teraz najbardziej 
należy się skupić na terenach 
przeznaczonych pod działal-
ność gospodarczą oraz tere-
nach zielonych i rekreacyjnych 
– mówi Burmistrz Jan Chwię-
dacz - Imielina nie można 
całkowicie zabudować. Każdy 
chciałby mieć wolne przestrze-
nie, które służyłyby spacerom, 
rekreacji, wypoczynkowi. 
Miasto musi rozwijać się w 
sposób zrównoważony. Zła po-
lityka przestrzenna może mieć 

niekorzystny wpływ na nasz 
rozwój w przyszłości. Więk-
szość wniosków o przekształ-
cenia terenów na budowlane 
dotyczyła miejsc odległych od 
ścisłej zabudowy, które by tę 
zabudowę jeszcze rozprasza-
ły. Takie działania wiążą się z 
dodatkowymi kosztami w po-
staci doprowadzenia mediów: 
wodociągów, kanalizacji, 
oświetlenia, budowy dróg, a 
następnie utrzymania tej całej 
infrastruktury.   

Już na etapie projektowania 
studium oraz od roku 2009 zło-
żono dużo ponad setkę wnio-
sków do studium. W większo-
ści dotyczyły zmiany przezna-
czenia terenów umożliwiają-
cych zabudowę mieszkaniową 
- przede wszystkim zabudowę 
jednorodzinną. Znaczna ilość 
związana była ze zmianą prze-
znaczenia terenów pod zabudo-
wę usługową oraz pod budowę 
obiektów produkcyjnych, usłu-
gowych, składów, magazynów. 
Wniesiono również wnioski o 
wyznaczenie, poszerzenie lub 
określenie granic obszarów i 
terenów górniczych.

Obecnie obowiązuje stu-
dium, które uchwalone zosta-
ło w 2009 roku. To stosunko-

wo niedawno, ale aktualizacja 
była potrzebna, ze względu na 
liczne wnioski mieszkańców 
i firm. – Nasze miasto zmie-
nia się i rozwija w szybkim 
tempie, wcześniejsze ustale-

nia planu się dezaktualizują 
– dodaje burmistrz - przepisy 
również, to wymusza zmia-
ny studium, które będzie 
podstawą do zmian obecnie 
obowiązujących miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz do spo-
rządzania nowych planów w 
obszarach miasta, które ich 
jeszcze nie posiadają (np. dla 
Gaci). 

Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy jest 
ogólnym a zarazem podstawo-
wym dokumentem planistycz-
nym dla samorządu gminy. Na 
jego podstawie prowadzona 
jest polityka i strategia dzia-
łań - przede wszystkim w 
dziedzinie zagospodarowania 
przestrzennego i prowadze-
nia zrównoważonego rozwoju 
miasta. Studium to również 
dokument, który uwzględnia 
zasady określone w koncep-
cji przestrzennego zagospo-
darowania kraju, strategii 
województwa oraz strategii 
rozwoju gminy. Jego ustalenia 
są wiążące dla organów gmi-
ny przy sporządzaniu miejsco-
wych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. (zz)
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Najlepsi z Imielina 

Występ Kabaretu pod Wyrwigroszem zgromadził tłumy. 

14 października odbyły się ob-
chody jubileuszu 80-lecia Szkoły 
na Górce. W budynku, w którym 
obecnie znajduje się Gimnazjum 
im. Powstańców Śląskich, od 
roku 1936 r. mieściła się szkoła 
powszechna.

Najpierw odbyła się msza św. 
w miejscowym kościele. Po niej 

uczestnicy przeszli do hali wido-
wiskowo-sportowej. Na począt-
ku uczniowie odtańczyli polo-
neza do muzyki, którą Wojciech 
Kilar skomponował do filmu 
,,Pan Tadeusz”. Po czym gości 
powitała dyrektor gimnazjum 
Anna Kubica – wśród nich byli: 
senator Czesław Ryszka, poseł 

Marek Wójcik, starosta Bernard 
Bednorz, burmistrz Jan Chwię-
dacz, radni miejscy, przedstawi-
ciele władz sąsiadujących gmin, 
Śląskiego Kuratorium Oświaty, 
Rady Rodziców, związków za-
wodowych, duchowieństwa, po-
licji, instytucji z Imielina, kopal-
ni „Piast-Ziemowit”, dyrektorzy 
placówek oświatowych z miasta 
i powiatu, poprzedni dyrekto-
rzy szkoły, grono pedagogiczne, 
uczniowie i absolwenci. 

Minutą ciszy uczczono pamięć 
zmarłych osób, które były zwią-
zane ze szkołą. Po odśpiewaniu 
przez chór pieśni „Gaude Mater 
Polonia” dyrektor Anna Kubi-
ca przedstawiła najważniejsze 
wydarzenia z historii placówki. 
Wymieniła również osiągnięcia 
szkoły. Wystąpienie uzupełniała 
prezentacja multimedialna wy-
świetlona na ekranie w formie 
albumu ze starymi zdjęciami. 

 Jubileusz szkoły  

Chłopcy z klas szóstych 
szkoły podstawowej w Imie-
linie zajęli drugie miejsce w 
półfinałach wojewódzkich w 
biegach. Drużyna w składzie: 
Nikolas Dalecki, Kamil Gaw-
lik, Kacper Krawczyk, Łukasz 
Kozdra, Mateusz Marszałek i 
Szymon Morcinek startowała 
26 października w Rejonowych 
Sztafetowych Biegach Przeła-
jowych w Łaziskach. Opieku-
nem drużyny była Aleksandra 
Putała, nauczycielka wycho-
wania fizycznego. (an)

Kolejnym punktem był film, któ-
rego bohaterką była Jadwiga La-
bus, przedstawicielka pierwszego 
rocznika, który rozpoczął naukę 
w szkole w 1936 r. (była również 
obecna na uroczystości). Po wy-
stąpieniu dyrektor A. Kubicy głos 
zabierali goście, a następnie obra-
zami z panoramą szkoły obda-
rowani zostali zasłużeni dla pla-
cówki: Maria Bogacka, Edward 
Lasok, Jan Chwiędacz, Walenty 
Goczoł, Tadeusz Hericht, To-
masz Lamik, Bernadeta Ficek, 
Ryszard Orzeł, Henryk Hajda, 
Dariusz Bieroński, Dominik Bu-
czek, Otylia Kozubal, Krystyna 
Michałowy, Stefania Skwarska i 
Dariusz Boruta. 

W programie artystycznym 
znalazły się pieśni powstańcze i 
patriotyczne, które wykonał chór 
szkolny Czerwono-Czarni wspar-
ty absolwentami i przyjaciółmi 
szkoły pod dyrekcją Zofii Ko-
storz oraz spektakl pantomimicz-
ny ukazujący w zabawnej formie 
scenki z życia szkoły - przed woj-
ną i ze szkoły współczesnej.

Po tej części programu można 
było obejrzeć szkołę – szczegól-
nie sale, w których prezentowa-
no zdjęcia i pamiątki z 80-letniej 
historii placówki. Przygotowano 
też poczęstunek dla gości, a oka-
zały tort z wizerunkiem szkoły 
rozkroiła dyrektor A. Kubica. W 
tym samym dniu wieczorem pod 
hasłem „Muzyka łączy pokole-

nia” odbyła się w hali impreza 
taneczna, na której bawili się ab-
solwenci, uczniowie oraz miesz-
kańcy miasta. (zz) foto J. Brom

Wicemistrzowie 
przełajów
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Dwa dni bluesa

Po raz drugi w Imielinie za-
brzmiało „Gaudeamus” na 

uczelni dla seniorów, bo swój 
drugi rok działalności rozpoczął 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
(UTW).

Inauguracja nowego roku 
akademickiego miała miej-
sce 17 października, głównym 

punktem uroczystości była 
immatrykulacja nowych stu-
dentów, której dokonał JM 
Rektor o. Wacław Królikowski. 
Przypomniał, że Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Imielinie 
jest jednym z czterech i działa 
pod patronatem Górnośląskiej 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

 Po raz pierwszy z udziałem 
amerykańskich muzyków od-
będzie się imieliński festiwal 
blusowy. Obok nich możemy 
się spodziewać kolejnych kory-
feuszy polskiej sceny blusowej. 
Festiwal w tym rok zaplanowa-
no na 19 i 20 listopada.

Jak zwykle impreza przebie-
gać będzie w dwóch etapach. 
Pierwszy z nich, polegający na 
wstępnej ocenie zespołów na 
podstawie nadesłanych nagrań, 
został już zakończony. Zgło-
siło się aż 25 zespołów z całej 
Polski, jednak do drugiego eta-
pu jury pod przewodnictwem 
Grzegorza Kapołki, dyrektora 
artystycznego festiwalu za-
kwalifikowało tylko 5 grup. I 
one właśnie zagrają przed pub-
licznością podczas przesłuchań 
konkursowych, które odbędą 

się w sobotę 19 listopada w Do-
mu Kultury Sokolnia. Początek 
o godz. 11.00. Tego samego 
dnia w późnych godzinach po-
południowych zostanie ogło-
szony werdykt jury, a o godz. 
18.00 odbędzie się uroczyste 
wręczenie nagród i koncert 
laureatów.

Popisy zwycięzców VII 
Imielin Blues Festivalu wypeł-
nią pierwszą część tego koncer-
tu, natomiast w drugiej części 
wystąpią gwiazdy wieczoru: 
duet Shaun Booker & Sean 
Carney ze Stanów Zjednoczo-
nych (zwycięzca prestiżowego 
konkursu International Blues 
Challenge sprzed 9 lat) oraz 
formacja Limit Blues – finali-
sta ubiegłorocznej edycji im-
prezy.

Natomiast w niedzielę o go-
dzinie 18.00 posłuchamy duetu 
Sebastian Riedel – Sylwester 
Kramek, czyli „ojców założy-
cieli” zespołu Cree. Wystąpią 
także przedstawiciel chicagow-
skiej sceny bluesowej – Khalif 
Wailin’ Walker.

Wstęp na wszystkie koncerty 
i przesłuchania VII Imielin Blu-
es Festivalu jest bezpłatny. (rj)

„Gaudeamus” dla seniorów
(GWSP) im. Augusta kardyna-
ła Hlonda w Mysłowicach. Filie 
są w Mysłowicach, Lędzinach, 
Bieruniu i w Imielinie.

W tym roku akademickim 
na zajęcia zapisało się ponad 
sześćdziesięcioro studen-
tów-seniorów. - Urząd Miasta 
wspiera seniorów i zachęca ich 
do nauki – mówił podczas in-
auguracji burmistrz Jan Chwię-
dacz – cieszymy się, że po raz 
kolejny możecie rozpocząć za-
jęcia na UTW, że do wielu słu-
chaczy z ubiegłego roku doszli 
nowi, bo to znaczy, że inicja-
tywa była trafiona. Będziemy 
dalej was wspierać – zapew-
nił gospodarz miasta. Wraz z 
rektorem chcemy, byście mieli 
ogromną satysfakcję z nauki, 
która dla was nie jest przymu-
sem a ogromną przyjemnością. 
Chcemy u nas w Imielinie coraz 

więcej uwagi poświęcać senio-
rom. Współpracujemy również 
z kołem emerytów, bo chcemy 
wam zapewnić godne miejsce 
w społeczeństwie. Dlatego cie-
szy nas fakt, że Uniwersytet 
jest u nas i że się rozwija.

Opiekunem UTW z ramienia 
GWSP jest od tego roku Maria 
Inglot-Gonera, której pałecz-
kę przekazała dotychczasowa 
opiekunka doc. dr Sonia Kę-
dziora.

- Uniwersytet się rozwija. W 
tym roku mamy 19 nowych słu-
chaczy i wydaliśmy już ponad 
sto indeksów. Nowością  jest 
podzielenie zajęć dotyczących 
zasad prozdrowotnych na kos-
metologiczno-dietetyczne i pro-
zdrowotno-rehabilitacyjne. Zde-
cydowało o tym duże zainterso-
wanie uczestników. Najbliższy 
wykład, który wygłosi 21 listo-

pada doc. dr S. Kędziora będzie 
poświęcony zdrowiu psychicz-
nemu - poinformowała nas M. 
Inglot-Gonera.

W ofercie UTW są nie tylko 
wykłady, zajęcia warsztato-
we, ale też wszelkiego rodzaju 
spotkania jak np. opłatkowe, 
poza tym bal karnawałowy, 
wycieczki itp. Oferta została 
ułożona zgodnie z sugestiami 
zainteresowanych. - Na zakoń-
czenie roku akademickiego 
– zaznaczyła dr Kędziora - słu-
chacze w ankiecie oceniali, co 
ich najbardziej interesowało i 
czego oczekują na kolejny rok. 
Układając więc plan zajęć, sta-
raliśmy się uwzględnić sugestie 
słuchaczy. 

Spotkanie w Sokolni zakoń-
czył wykład inauguracyjny i 
występy uczniów imielińskiej 
szkoły podstawowej. (da, zz) 
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Nowy sposób: oszustwa „na policjanta” 

Jest ich prawie setka, a z roku 
na rok przybywają nowi. Po 

pięcioletniej przerwie odbył się 
drugi zjazd członków imieliń-
skiego rodu Spyrów. Od ostat-
niego spotkania doszło pięcio-
ro nowych osób, ale też jedna 
odeszła.

Najstarszym jest 85-letni 
Stanisław Spyra, najmłodszą 
zaś siedmiomiesięczna Hania. 
Stanisław jest ostatnim żyją-
cym, jednym z czwórki dzieci 
protoplastów rodu czyli Anny i 
Franciszka Spyrów. Ma dwoje 
dzieci, czworo wnuków i jed-
nego prawnuka.

Anna i Franciszek ślub wzię-
li 29 listopada 1917 roku w 
Imielinie. On był kolejarzem, a 
ona gospodynią domową. - An-
na została wdową, gdy jej mąż 
zginął w 1947 roku zastrzelony 
na własnym podwórku przez 
złodzieja, który wtargnął do 
ich domu – wspominają wypa-
dek sprzed lat dwie panie Ge-
nowefy. Jego żona, wówczas 46 
letnia, nie wyszła już za mąż i 
sama wychowywała dzieci. 

Najstarszymi wnuczkami 
Franciszka i Anny są: 73-letnia 
Genowefa Polok i 70-letnia Ge-
nowefa Wieczorek, która była 

W Imielińskim kole Związ-
ku Emerytów, Renci-

stów i Inwalidów, świętowano 
Dzień Seniora. Mszę w intencji 
osób starszych odprawił ks. se-
nior Leon Pawełczyk. Po mszy 

22 Listopada mija 30 rocznica 
tragicznej śmierci Romana Kos-
my, syna ziemi Imielińskiej. Tu 
się urodził, tu się uczył, tu się roz-
wijał, tu został pochowany po oś-
miomiesięcznym poszukiwaniu - 
najpierw z nadzieją odnalezienia 
go żywego a potem oddania go 
rodzinie jako zmarłego. Był czło-
wiekiem zarówno pracowitym 
jak również bardzo pobożnym. 
Potrafił łączyć własną pasję, ja-
ką były tańce i śpiew w zespole 
regionalnym z organizowaniem 
pracy w teatrze państwa Koman-
derów, w którym także aktorsko 
się udzielał. Nie doczekał dnia 
swojego jubileuszu 25-lecia pra-
cy w zespole artystycznym, choć 
przygotowywał się do tego od 
paru miesięcy. Śmierć nam go za-
brała nagle, została pustka w do-
mu rodzinnym, w pracy zawodo-
wej, a także w zespole artystycz-

Do końca listopada można 
składać wnioski o przyznanie sty-
pendiów sportowych na rok 2017 
dla zawodników osiągających 
wysokie wyniki we współzawod-
nictwie międzynarodowym lub 
krajowym. Stypendium jest przy-
znawane na podstawie wyników 
sportowych uzyskanych w roku 
2016. Mogą się o niego ubiegać 
mieszkańcy Imielina, którzy nie 
ukończyli 25 roku życia i spełnią 
kryteria określone w Uchwale Nr 

Rodzinne spotkanie u Spyrów

jedną z organizatorek tej fa-
milijnej biesiady zorganizowa-
nej nad zalewem w Imielinie. 
Wspomogły ją w przygotowa-
niach Dorota Spyra i Urszula 
Spyra.

- Tym razem było nas dość 
sporo, bo zebrały się 44 oso-
by – powiedziała Genowefa 
Wieczorek. - Mimo nie najcie-
plejszej aury, bo to przecież 
październik, nikt nie zmarzł, 
bo impreza odbywała się w 
ogromnym, ocieplanym namio-
cie, a bawiliśmy się doskonale 
do późnych godzin nocnych 
– dodaje pani Genia. (da)

Wspomnienie

nym. Był miłośnikiem zespołu  
„Śląsk”, za którym przemierzał 
prawie całą Polskę podczas ich 
występów. Nie doczekał kon-
certów, które zespół „Śląsk” dał 
w Imielinie w ostatnich latach. 
Myślę, że jego wiara sprawiła, że 
gdzieś z góry był obecny na tych 
koncertach. Odszedł 22 listopada 
w dzień świętej Cecylii - patronki 
chórów kościelnych.  Jan Kosma

uczestnicy spotkali się w lokalu 
u Knopka na poczęstunku.

Seniorów odwiedził, by zło-
żyć życzenia burmistrz Jan 
Chwiędacz, a także Stanisław 
Kawecki - przewodnik i pilot 

Świętowali Dzień Seniora 
wycieczek, m.in. wycieczki 
emerytów z Imielina na Pomo-
rze. W sposób szczególny powi-
tano zarówno jubilatów obcho-
dzących rocznice ślubu jak i  so-
lenizantów. Dla nich wystąpiły 

dzieci ze świetlicy szkolnej oraz 
zespół wokalny „Gwiazdeczki” 
pod opieką Magdaleny Szymań-
skiej, Katarzyny Cyroń i Jadwi-
gi Grzyśki. Dzieci przedstawiły 
krótki program artystyczny i 

przekazały seniorom laurki z 
życzeniami. Emeryci podzię-
kowali brawami i słodyczami. 
Muzykę zapewnił nieoceniony 
członek koła emerytów Henryk 
Nagi z zespołem. (da)

XXXIX/253/2014 Rady Miasta 
Imielin z 26 lutego 2014 r. Na 
stronie internetowej www.imie-
lin.pl znajdują się dokumenty 
zawierające „Wykaz dyscyplin 
sportowych”, z których można 
uzyskać stypendium oraz „Zasa-
dy i tryb przyznawania i pozba-
wiania stypendiów sportowych”, 
a także druk wniosku. Bliższych 
informacji udziela Referat EZKS 
(pok. 34 lub 36) telefon 32 22 54 
134, 32 22 54 136. (zz)

Stypendia sportowe
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Uwaga: Następne wydanie Kuriera ukaże się 16 grudnia.

Sokolnia zaprasza

Mistrzowie z Imielina 
Dokończenie ze str. 1.

20 listopada (niedziela) godz. 1630 
Otwarcie wystawy Macieja Paździora

Półtorej godziny przed rozpoczęciem finałowego koncertu VII Imielin Blues Festivalu otwarta 
zostanie wystawa malarstwa Macieja Paździora zatytułowana „Rozważania kolorem”. Artysta uro-
dził się w 1972 roku w Katowicach, jest malarzem, grafikiem, poetą, bardem. Ma na swoim koncie 
68 wystaw indywidualnych i 8 zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i insty-
tucjach w kraju i za granicą - we wszystkich krajach Europy, w Kanadzie, USA, Australii, Indiach, 
Chinach, Filipinach, Japonii, Meksyku, Egipcie). Ma stałe ekspozycje w galeriach w Katowicach, 
Krakowie, Bielsku, Warszawie, Hamburgu, Chicago, Sewilli, Granadzie i Barcelonie.

Spełnia się także jako ilustrator książek, okładek płyt i tomików wierszy, wzbogacając świat sło-
wa swą kreską i kolorem. Jako poeta zadebiutował tomikiem „Słowa dla przestworzy” (1998). Jest 
również autorem sztuk dla młodzieży i dorosłych, występuje z recitalami poezji śpiewanej, wykonu-
jąc swoje kompozycje przy akompaniamencie gitary i harmonijki ustnej.

26 listopada (sobota) godz. 1900 – Dyskoteka andrzejkowa 
W ciągu 16-letniej historii Domu Kultury Sokolnia nie było jeszcze dyskoteki. Pierwsza odbędzie 

się w przeddzień tradycyjnych andrzejek, a poprowadzi ją znany wszystkim DJ Lexico, czyli Darek 
Jochemczyk z Imielina. Jeżeli ta impreza spotka się z zainteresowaniem i przebiegnie w miarę spo-
kojnie i kulturalnie, to w przyszłości zapewne będzie jeszcze okazja uczestniczyć w następnych.

Wstęp na dyskotekę andrzejkową za okazaniem bezpłatnej wejściówki – do odbioru w placówkach 
MCK od 14 listopada (ilość wejściówek ograniczona).

4 grudnia (niedziela) godz. 1800 – Barbórkowy koncert bluesowy
Wszystkich, którzy w kulturalny sposób pragną świętować tradycyjną Barbórkę, Sokolnia zaprasza 

na barbórkowy koncert bluesowy. Wystąpi zwycięzca V Imielin Blues Festivalu z roku 2014 czyli 
krakowski zespół „LEVI”.

Grupa zadebiutowała we wrześniu 2013 r. na Galicja Blues Festival. Ich pierwszy występ był ogrom-
nym sukcesem, gdyż zwyciężyli we wszystkich kategoriach. Otrzymali również zaproszenie na jeden 
z największych i najbardziej prestiżowych festiwali w Europie -  Sziget Festival w Budapeszcie, na któ-
rym wystąpili w 2014 roku. Po roku działalności zespół został wyróżniony w rankingu Blues Top 2013 
kwartalnika „Twój blues” w kategorii Odkrycie Roku. W bieżącym roku „Levi” wygrał konkurs na 
Małej Scenie w ramach najbardziej znanego w Polsce festiwalu tego typu muzyki - Rawa Blues 2016.

Grupa występuje w składzie: Ewa Novel – wokal, Bartek Łuczyński - harmonijka ustna, Grzegorz 
Skoczylas – gitara, Tomasz Budek – bas i Adam Leśniak - instrumenty perkusyjne. 

Na koncert obowiązują wejściówki do odbioru w palcówkach MCK od 21 listopada w cenie 5 zł.

6 grudnia (wtorek), godz. 1630 – „Imieniny Świętego Mikołaja”
W Dzień św. Mikołaja w Sokolni odbędzie się ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w trady-

cyjnym konkursie na szopkę bożonarodzeniową. Szopki należy oddawać w godzinach pracy Domu 
Kultury do 30 listopada.

Bezpośrednio po rozdaniu nagród i dyplomów (o godz. 17.00) Teatr Komanderów zaprasza 
wszystkie dzieci i rodziców na utrzymaną w klimacie dnia bajkę pt. „Imieniny Świętego Mikołaja” 
w inscenizacji i reżyserii Stanisławy Szczepanik.

Jest to wznowienie bardzo ciepłej, świątecznej opowieści, która nie była wystawiana na deskach 
Sokolni od ponad 10 lat.

11 grudnia (niedziela) godz. 1200–1800 
III Imieliński Jarmark Świąteczny 

Miejskie Centrum Kultury zaprasza na jarmark na parkingu „koło Knopka”. Otwarcie stoisk nastąpi o 
godz. 12.00, natomiast o 13.00 pierwszą część swojego programu kulinarnego rozpocznie Remigiusz Rącz-
ka - znany i lubiany kucharz śląski. O 14.00 na scenie pojawi się Bernadeta Kowalska ze swoim zespołem. 
Będzie oczywiście Św. Mikołaj, Pani Mikołajowa, Elfy, Bałwanek, Śnieżynki i inne bajkowe postacie. Oko-
ło godz. 15.00 przewidziana jest druga część kulinarnego show Remigiusza Rączki, a o godz. 16.00 dalsza 
część występu zespołu Bernadety Kowalskiej. W programie znajdą się m.in.: piosenki i zabawy dla dzieci, 
zabawy i animacje z Elfami, rozdawanie prezentów przez Mikołaja, zdjęcia z Mikołajem i postaciami z 
bajek. Ok. 16.30 burmistrz Imielina Jan Chwiędacz uroczyście zaświeci dużą, kiermaszową choinkę.

Program artystyczny Jarmarku Świątecznego zakończy się koncertem Imielińskiej Orkiestry Dętej pod 
dyr. Andrzeja Króla. Początek o godz. 18.00. Z innych atrakcji jarmarku warto wymienić: zagrodę z ku-
cykami, liczne kramy ze świątecznymi łakociami i upominkami, grzane wino. Dzieci w godzinach 15.00 
– 16.30 będą mogły własnoręcznie wykonać ozdoby bożonarodzeniowe pod okiem imielińskich plastyków 
w świątecznej manufakturze.

18 grudnia (niedziela) godz. 1700 – XX Przegląd Młodych Talentów 
W przedświąteczną niedzielę odbędzie się jubileuszowy XX Przegląd Młodych Talentów. Trady-

cyjnie poświęcony jest muzyce klasycznej oraz kolędom. Uzdolnioną muzycznie młodzież i dzieci 
organizatorzy zapraszają do udziału, który należy zgłosić do 14 grudnia w DK Sokolnia lub 
telefonicznie: 32/22-56-092, 530 085 597. (rj)

mem szkolenia zwanym me-
todą coervera i doskonali swe 
umiejętności na kursach, sę-
dziuje również mecze IV ligi, a 
zawodowo jest pracownikiem 
firmy telekomunikacyjnej. 

Zagrają w Warszawie
 i Wrocławiu 

Systematyczna praca z mło-
dymi zawodnikami przynosi i 
takie efekty, że trzech chłopców 
z Pogoni Imielin zostało powo-
łanych do kadry Śląska (to duże 
wyróżnienie, bo nie ma w niej 
piłkarzy z lokalnych klubów). 
Natomiast sześciu tak dobrze 
daje sobie radę, że przesuniętych 
zostało do starszej grupy wie-
kowej. - Można się cieszyć, że 

19-letnia Justyna Kaczkow-
ska, która reprezentuje UKKS 
Imielin Team, odnosi kolejne 
sukcesy. Ostatnio zdobyła zło-
ty medal w zawodach Pucharu 
Świata w kolarstwie torowym w 
Glasgow. Wcześniej na Mistrzo-
stwach Europy w Paryżu wy-
walczyła dwa srebrne medale. 

Między 19 a 23 października 
w Paryżu odbywały się Mistrzo-
stwach Europy w Kolarstwie 
Torowym. Drużyna w składzie: 
Justyna Kaczkowska, Łucja 
Pietrzak, Daria Pikulik i Nikol 
Płosaj zmierzyła się w pierwszej 
rundzie z Brytyjkami i pokona-
ły je o ponad sekundę, bijąc przy 
okazji rekord Polski. Tym sposo-
bem Polki zapewniły sobie miej-
sce w finale A, czyli srebrny lub 
złoty medal. W decydującym 
biegu polski zespół został poko-
nany przez Włoszki. 

Kolejny srebrny medal Justyna 
dorzuciła w wyścigu indywidu-
alnym na dochodzenie. W walce 
o złoto przegrała z Brytyjką. 

Natomiast 5 listopada w Glas-
gow (Szkocja) odbywały się 
zawody Pucharu Świata w ko-
larstwie torowym. Justyna uzy-
skała najlepszy czas eliminacji w 
wyścigu na dochodzenie. W wy-
ścigu finałowym zmierzyła się z 
drugą w eliminacjach Francuzką. 
Nasza reprezentantka pojechała 
nieco wolniej niż w eliminacjach, 
ale zdecydowanie pokonała swą 
konkurentkę.

Przypomnijmy, że Justyna 
zdobyła już wcześniej tytuły 
mistrzyni świata i Europy ju-
niorek. Startowała również na 
olimpiadzie w Brazylii. Jej tre-
nerem jest Piotr Szafarczyk. Ju-
stynie i trenerowi gratulujemy 
sukcesów. (zz)

mamy taki narybek – stwierdza 
trener. Wdzięczny jest również 
sponsorom – lokalnym firmom. 
Jedna z nich ufundowała ostat-
nio nowe koszulki, druga dresy. 
- Sponsorzy widzą, że jest rozwój 
i że warto inwestować w drużynę 
– dodaje Łukasz Stęchły. 

Turniejowe zwycięstwo za-
owocowało również (tym razem 
oficjalnym) zaproszeniem ze Ślą-
ska Wrocław. W grudniu młodzi 
piłkarze rozegrają tam turniej 
pod balonem i z Warszawy, gdzie 
w lutym przyszłego roku odbę-
dzie się turniej organizowany 
przez Legię. – To duże wyróżnie-
nie. Będziemy chcieli skorzystać 
z zaproszeń, gdyż do tej pory nie 
mieliśmy okazji grać z takimi 
drużynami - kończy trener. (zz)

Złoto i dwa srebra kolarki
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 Witamy we wspólnocie 
Dzieci ochrzczone 8 października 
w imielińskim kościele

Aleksander Mariusz Górka urodzony 20 lipca 
syn Mariusza i Sabiny
chrzestni: Mateusz Gancarczyk i Katarzyna Bielecka

Szymon Filip Stolorz urodzony 28 czerwca 
syn Michała i Magdy
chrzestni: Marek Stolecki i Dominika Szyjkowska

288 szachistów z 32 klubów – od Cie-
szyna do Częstochowy - wzięło udział 
w Mistrzostwach Śląska Juniorów w 
Szachach Szybkich, które odbyły się 
22 i 23 października w imielińskiej hali 
sportowej. Były to rekordowe zawody, 
gdy idzie o liczbę uczestników, którzy 
rywalizowali w 6 grupach wiekowych 
– w najmłodszej byli zawodnicy do lat 
8, a w kolejnych liczący do 10, 12, 14, 16 
i 18 lat. Każdy zawodnik miał do roze-
grania 9 spotkań. 

Reprezentacja Imielina w tych za-
wodach liczyła 21 młodych szachistów. 
Najlepsze wyniki w swoich grupach 
wiekowych osiągnęli: Piotr Banaczyk 
– 9 miejsce (na 43 startujących), Do-
minika Górecka 5 miejsce (na 16 star-
tujących), Szymon Ficek – 5 miejsce na 
(24 startujących), Paweł Komandera – 4 
miejsce oraz Karolina Klisz – również 
4 miejsce.

W zawodach drużynowych wystar-
towało 18 zespołów – w tym trzy z 
Imielina. Najwyższe, 11 miejsce zajęła 
drużyna w składzie: Paweł Komandera, 
Sebastian Bialucha, Sebastian Smoleń, 

Szymon Ficek, Karolina Klisz i Alek-
sandra Palka.   

- W każdej grupie mamy naszych 
zawodników – relacjonował Krystian 
Klimczok, opiekun imielińskich szachi-
stów – przeżywamy w Imielinie boom 
szachowy, gdy chodzi o liczbę chętnych 
do grania. 

Gdy rozmawiamy, podchodzi do nas je-
den z młodych zawodników. – To jest Nor-
bert, nasz najmłodszy szachista – przed-
stawia go opiekun. - Ma dopiero 5,5 roku, 
ale jest bardzo odważny... nie płacze, jak 
przegra. Wie, że nie trzeba płakać – mówi 
pan Krystian zwracając się do chłopca, 
a ten potakuje głową. Norbert mimo tak 
młodego wieku potrafi już czytać, a gry w 
szachy nauczyli go tata i siostra. 

Piotrowi Banaczykowi towarzyszyła 
w turnieju mama Joanna: - Mąż półtora 
roku temu zaraził tą pasją syna i dziś 
chłopak jest lepszy od ojca – opowia-
da mama. – Piotr bardzo lubi chodzić 
do klubu, jest zachwycony zajęciami z 
panem Krystianem Klimczokiem. Nie 
wiem, co oni widzą w szachach i nie 
rozumiem, jak można grać 4 godziny w 

szachy, ale to bardzo dobrze, że jest coś 
poza komputerem i grami komputero-
wymi. Szachy uczą koncentracji i roz-
wijają myślenie. Moim zdaniem mają 
same plusy. Zachęcałabym innych do 
zajęcia się tą grą. Syn jest zachwyco-
ny - cóż więcej chcieć, jak dziecko jest 

Piątego listopada rozegrano szachowy 
turniej archidiecezjalny. Odbył się po 

raz 9. a po raz 4. miał miejsce w Imielinie, 
w parafii Matki Boskiej Szkaplerznej. Do 
finałowej rywalizacji przy szachownicach 
zasiedli uczestnicy z 25 parafii w kategorii 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Przemysław 
Myszor z Imielina okazał się najlepszy w 
grupie dzieci do 12 lat, a Jan Pielorz był 
w niej trzeci. Natomiast w kategorii mło-
dzieży do lat 18 Szymon Ficek zajął drugie 
miejsce. W kategorii dorosłych najwyż-
sze miejsca zajęli szachiści spoza Imieli-
na. Wśród uczestników byli zawodnicy w 
wieku od 9 do 81 lat.

Organizatorami turnieju od począt-
ku są: Akcja Katolicka Archidiecezji 

Imielińscy szachiści ze szkoły pod-
stawowej wygrali zawody na szczeblu 
powiatowym oraz rejonowym (półfinał 
wojewódzki) i wystąpią w finałach woje-
wódzkich. Imielin reprezentowali: Domi-
nika Górecka, Przemysław Myszor, Mak-
symilian Klisz i Wojciech Maślanka. 

Najpierw 24 października podczas 

Najpopularniejsze Mistrzostwa Śląska 

szczęśliwe – dodaje na zakończenie pa-
ni Joanna. 

Podczas inauguracji turnieju bur-
mistrz Jan Chwiędacz oraz dyrektor 
gimnazjum Anna Kubica uhonorowani 
zostali przez Śląski Związek Szachowy 
brązowymi medalami Związku. (zz)

Szachiści z archidiecezji
Katowickiej oraz parafialny oddział 
Akcji Katolickiej w Imielinie. Zawod-
nicy walczyli o puchar prezesa Akcji. 
Nad rozgrywkami w salce przy parafii 
czuwały: prezes Bibianna Lamik oraz 
Małgorzata Tomczok, Maria Wilk, Jo-
anna Dylong, Krystyna Michałowy, 
Teresa Góra. Turnieje odbywają się na 
przemian w Łaziskach Górnych i w 
Imielinie. Ich celem jest popularyzacja 
sportu szachowego w parafiach i spor-
towa rywalizacja.

Zawody sędziował Krzysztof Wilk z 
Bierunia, nad całością czuwali instruk-
torzy szachowi: Krystian Klimczok z 
Imielina i Janusz Gondzik z Lędzin. 
(da)

zwodów powiatowych, które odbyły się 
w Lędzinach, pokonali SP nr 1 Lędziny 
i SP nr 2 Chełm Śląski. Następnego dnia 
w Mikołowie podczas finału rejonowego 
w pokonanym polu zostawili reprezenta-
cje Mikołowa, Tychów oraz Łazisk. Teraz 
przed nimi zawody wojewódzkie, które 
odbędą się w Częstochowie. (an)

Mistrzowie powiatu i rejonu 


