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Świetny występ, znakomi-
ta orkiestra i wykonawca, 

bardzo dobrze zorganizowa-
ny koncert – takie wypowiedzi 
mieszkańców Imielina zanoto-
waliśmy na gorąco po pierw-
szym koncercie noworocznym, 
który odbył się w Sokolni 5 
stycznia (drugi miał miejsce 
dzień później). 

W czwartej edycji koncer-
tów noworocznych w Imielinie 
na scenie w roli wykonawcy 
wystąpiła Krystyna Prońko, 
a towarzyszyła jej Imielińska 
Orkiestra Dęta przekształco-
na w big-band. – Musieliśmy 
przeorganizować nasz zespół i 
tak dobrać muzyków, by odpo-
wiadali charakterowi muzyki, 
którą prezentuje pani Prońko 
– powiedział nam dyrygent 
Andrzej Król. Stąd big-ban-
dowe brzmienie i repertuar, w 
którym znalazły się takie stan-
dardy jak „In The Mood” Glena 
Millera, „On My Own” Scho-
enberga czy muzyka filmowa. 
K. Prońko natomiast wykona-
ła swoje największe przeboje: 
„Deszcz w Cisnej”, „Jutro za-
czyna się tu sezon” czy „Jesteś 
lekiem na całe zło” i kilka in-
nych. Mimo tego że wokalist-
ka ma za sobą już pół wieku 
obecności na scenie, utwory te 
zabrzmiały równie dobrze jak 
wtedy, gdy wykonywała je po 
raz pierwszy. Koncert stał się 
też okazją do muzycznego de-
biutu na scenie Sokolni Eryka 
Króla (syna dyrygenta), który 
zagrał na trąbce podczas jed-
nego z utworów. Widzowi mo-
gli podziwiać nie tylko kunszt 
muzyczny całej orkiestry ale i 
improwizujących  w partiach 
solowych: gitarzysty, saksofo-
nisty czy klawiszowca. 

- Jestem pod wrażeniem kon-
certu – powiedział ze sceny 
burmistrz Jan Chwiędacz, dzię-
kując wykonawcom za występ. 
Natomiast składając życzenia 
mieszkańcom pomyślności w 
nowym roku, zwrócił uwagę, 

że rok 2020 jest wyjątkowy 
dla Imielina, gdyż przypada w 
nim 25. rocznica odzyskania 
samodzielności przez miasto. 
Powodem do dumy jest nie tyl-
ko to, co udało się w ciągu 25 
lat osiągnąć, ale i istnienie tak 
wspaniałej orkiestry. Jak pod-
czas poprzednich koncertów 
spełniono toast specjalnym (o 
tym zapewnił prowadzący Ro-
man Jochymczyk) szampanem, 
a gwiazda wieczoru wykonała 
na bis „Deszcz w Cisnej”. 

- Chodzę od początku na 
koncerty noworoczne i to był 

znakomity występ – podzielił 
się wrażeniami Józef Różań-
ski. - Fantastycznie zabrzmiał 
utwór Glena Millera, trafił w 
moje gusty muzyczne, bo lubię 
taką muzykę – dodał pan Józef, 
który był na koncercie z żoną 
Renatą. 

- Przyszłam specjalnie na 
występ pani Prońko i nie spo-
dziewałam się, że usłyszę ją w 
tak dobrej formie. Poza tym był 
to bardzo dobrze zorganizowa-
ny koncert i chciałoby się, żeby 
było ich więcej – zauważyła pa-
ni Anna z Imielina.

Noworoczny koncert

- Nie byłem w zeszłym roku i 
bardzo żałuję, ale zabrakło bile-
tów. To są bardzo dobrze przy-
gotowane koncerty i należy „tak 
trzymać”. Wierzę w organizato-
rów, że za rok przygotują coś rów-
nie ciekawego. Obserwuję też, że 
z roku na rok jest coraz wyższy 
poziom naszej orkiestry – powie-
dział nam Eugeniusz Cichy. 

Dyrygent Andrzej Król zwró-
cił uwagę, że na koncert wybrane 
zostały najbardziej znane utwo-
ry Krystyny Prońko, ale nie jest 
łatwy repertuar. Przygotowanie 
koncertu wymagało sporych 

przygotowań: należało tak dobrać 
pozostałe utwory, by stylistycz-
nie odpowiadały muzyce, którą 
wykonuje ta artystka. Stąd jako 
dyrygent musiał się posiłkować 
muzykami z zewnątrz, którzy, 
jak widać, świetnie wywiązali się 
ze swego zdania. 

Nie byłaby to impreza ze 
stemplem „MCK”, gdyby nie było 
w niej jakiegoś „łał”, a zapewniło 
je błyszczące konfetti, które zasy-
pało widzów na koniec koncertu. 
I tak wystrzałowo rozpoczął się 
rok 2020 w Imielinie – oby był 
szczęśliwy. (zz)
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PORADY PRAWNE

DYŻUR RADNYCH
3 lutego (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta Imielin      

w godz. 1600-1700 dyżurują radni: Maria Biskupska, Ireneusz Ko-
tela i Tomasz Kaiser. (um)

Dariusz Orzeł
radca prawny 
W tym mie-

siącu krót-
kie przypomnie-

złamie w ten sposób obowią-
zujące przepisy np. zakaz za-
trzymywania. Policjant musi 
jednak zwrócić na to uwagę, 
aby zatrzymanie pojazdu do 
kontroli nastąpiło w miejscu, 
które nie zagraża bezpieczeń-
stwu ruchu. W przypadku 
podania przez kontrolującego 
polecenia lub sygnału do za-
trzymania kierujący ma obo-
wiązek zatrzymania pojazdu, 
trzymania rąk na kierownicy, 
a na polecenie kontrolującego 
wyłączenia silnika, włączenia 
świateł awaryjnych. 

Od 1 stycznia 2020 r. kon-
trolujący ma obowiązek każ-
dorazowo dokonywać odczytu 
wskazań drogomierza pojazdu 
(stanu licznika) zatrzymanego 
do kontroli - także wówczas, 
gdy nie poddaje tego pojazdu 
sprawdzeniu stanu techniczne-
go. Sprawdzenie stanu licznika 
dotyczy zarówno zatrzymane-
go do kontroli pojazdu, jak i 
pojazdu przewożonego np. na 
lawecie. Wyjątkiem od tej za-
sady jest sytuacja, kiedy umun-
durowani policjanci dokonu-
ją zorganizowanych działań 
kontrolnych ukierunkowanych 
na poddanie jak największej 
liczby kierujących pojazdami 
badaniu w celu ustalenia w or-
ganizmie zawartości alkoholu. 

Jeżeli kontrolujący podczas 
kontroli kierującego pojazdem 
stwierdzi, że niezbędna jest 
jego ocena stanu zdrowia lub 
istnieją zastrzeżenia, co do je-
go kwalifikacji, występuje do 
starosty z wnioskiem o tę oce-
nę lub skierowanie tej osoby na 
egzamin sprawdzający kwali-
fikacje.

Od 1 stycznia 2020 roku 
kupujący lub sprzedający sa-
mochód mają 30 dni na rea-
lizację nowych obowiązków, 
których zaniedbanie grozi ka-
rami pieniężnymi. Wysokość 
kar pieniężnych za naruszenie 
obowiązku rejestracji pojazdu 
lub obowiązku zawiadomienia 
starosty o nabyciu lub zbyciu 
pojazdu reguluje art. 140mb 
ustawy Prawo o ruchu drogo-
wym i wynoszą one od 200 do 
1000 zł. 

Jak to już zaznaczono na 
wstępie, w rozporządzeniu 
ustawodawca zawarł nowe 
obowiązki i uprawnienia kie-
rowców pojazdów oraz kon-
trolujących oraz doprecyzował 
dotychczas istniejące w tym 
zakresie przepisy. W związku 
z tym zachęcam zainteresowa-
nych do uważnego przeczyta-
nia wszystkich przepisów tego 
rozporządzenia, gdyż niezna-
jomość prawa szkodzi. 

Nowy rok: nowe obowiązki dla 
kierowców i właścicieli pojazdów

nie najważniejszych zmian, o 
których powinni wiedzieć kie-
rowcy i właściciele pojazdów. 

7 listopada 2019 r. weszło 
w życie rozporządzenie Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie kon-
troli ruchu drogowego (Dz.
U.2019.2141 z dnia 6 listopada 
2019 r.), które nakłada na kie-
rowców i kontrolujących nowe 
obowiązki i uprawnienia. Przez 
„kontrolujących” rozumie się: 
policjanta, inspektora Inspekcji 
Transportu Drogowego, funk-
cjonariusza Straży Granicznej, 
funkcjonariusza Służby Celno-
Skarbowej, inspektora Inspekcji 
Ochrony Środowiska, strażnika 
gminnego (miejskiego), straż-
nika leśnego, funkcjonariusza 
Straży Parku lub osobę działa-
jącą w imieniu zarządcy drogi, 
która przeprowadza kontrolę 
zgodnie z zakresem określo-
nym w ustawie.

Pierwsza istotna zmiana do-
tyczy tego, że kontrole drogo-
we mogą być przeprowadzane 
w dowolnym miejscu, nawet 
jeśli kontrolujący policjant 

14 grudnia na ul. Imielińskiej policjanci za-
trzymali mężczyznę, który znajdował się w sta-
nie nietrzeźwości (1,24 mg/l) i posiadał sądowy 
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mecha-
nicznych, a mimo to kierował samochodem. 

21 grudnia na ul. Miłej doszło do kradzieży z włamaniem do 
domu jednorodzinnego. (kpp)

Po kilkunastu miesiącach rozpatrywania sprawy Anna Ja-
sińska w imieniu Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
poinformowała, że „utrzymuje w mocy postanowienie Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska (…) nadające rygor natych-
miastowej wykonalności decyzji własnej z 1 października 2018 
r. (…) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pod nazwą „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin 
– Północ”. 

- To nie kończy sprawy – odpowiada zdecydowanie burmistrz 
Jan Chwiędacz. – Wykorzystujemy wszelkie dostępne prawem 
środki, aby decyzja dla miasta była korzystna. W ustawowym 
terminie odwołamy się od decyzji GDOŚ. (zz)

20 grudnia Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w War-
szawie podtrzymała rygor natychmiastowej wykonalności decyzji 
środowiskowej dla złoża Imielin-Północ. Słowem – dała kopalni 
możliwość ubiegania się o koncesję na to złoże, działając wbrew 
interesowi społecznemu mieszkańców Imielina. Walczymy dalej! 
Została nam jeszcze droga sądowa. Nie poddajemy się i protestu-
jemy! W związku z tym w piątek 31 stycznia o godz. 15.00 imie-
lińskie organizacje ekologiczne organizują BLOKADĘ ULICY 
IMIELIŃSKIEJ.

Jeśli nie zgadzasz się na działalność górniczą pod niezabezpie-
czonymi domami, jeśli nie godzisz się na katastrofę ekologiczną 
w Imielinie i utratę gigantycznych zasobów wody pitnej - przyjdź 
na blokadę! Szczegóły organizacyjne na stronach www.zielonyi-
mielin.pl, www.ratujmy-imielin.pl oraz na facebooku.

Stowarzyszenie „Zielony Imielin”

Podtrzymane stanowisko 
w sprawie kopalni

Czas znowu wyjść na ulicę! 
Przyjdź na blokadę ul. Imielińskiej!

W 2019 r. Urząd Miasta 
Imielin kontynuował rea-

lizację „Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji dla Miasta Imie-
lin na Lata 2017-2019” (PONE). 
Zlikwidowanych zostało 120 sta-
rych niskosprawnych urządzeń 
grzewczych na paliwa stałe (tzw. 
„kopciuchów”), które zastąpione 
zostały nowoczesnymi urządze-
niami grzewczymi. Zainstalowa-
no 77 kotłów opalanych gazem 
oraz 43 kotły węglowe V klasy. 
Realizacja  etapu PONE rozpo-
częła się w czerwcu 2019 r., a 
ostatnie kotły zainstalowano w 
listopadzie.

Koszt całkowity zadania wy-
niósł 1 648 810,06 zł, z czego:

1. 300 000 zł to pożyczka 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach 
(2500 zł/1 kocioł).

2. 120 000 zł to środki pozy-

skane od Powiatu Bieruńsko–Lę-
dzińskiego (1000 zł/1 kocioł).

3. 540 000 zł to środki z budże-
tu miasta Imielin.

4. Pozostała część to wkład 
własny mieszkańców. 

Każdy mieszkaniec biorący 
udział w PONE, otrzymał 8 000 
zł dofinansowania do wymia-
ny kotła. Urząd Miasta Imielin 
informuje, że rok 2019 r. był 
ostatnim z trzech etapów PO-
NE. W ramach Programu, który 
realizowany był od 2017 r., wy-
mienionych zostało ogółem 280 
nieekologicznych źródeł ciepła.

W roku 2020 Urząd  Miasta 
planuje przeprowadzenie w mie-
ście inwentaryzacji źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych na 
podstawie ankiet, które będą do-
starczane mieszkańcom. Działa-
nie to ma na celu sprawdzenie, ile 
kotłów należy jeszcze wymienić. 
Pomoże to podjąć decyzję o dal-

ZAPROSZENIE
Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Imielina 

zaprasza przedsiębiorców na wykład pt.: 

Kreatywne rozwiązania w biznesie oraz 
rozwiązania dla biznesu międzynarodowego.

Wykład poprowadzi 
dr Sabina Klimek - Konsul Generalny w Stambule.

Spotkanie odbędzie się 9 stycznia 2020 r. (czwartek) 
w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej w Imielinie.

Prezes SPI
Henryk Komendera 

szym uruchomieniu (w kolejnych 
latach) atrakcyjnego programu 
dofinansowania do wymiany 
nieekologicznych kotłów dla 
mieszkańców. (um)

Wymieniono 120 starych kotłów

Zadzwonił do nas jeden z 
mieszkańców Imielina, twier-
dząc że wieczorem nie da się 
wyjść z domu, bo jest bardzo 
zanieczyszczone powietrze. Za-
uważył, że z upływem lat jest 
z tym coraz gorzej. Postulował 
rownież, by częściej o tym pi-
sać w „Kurierze” i apelować do 
mieszkańców o wymianę kop-
cących pieców na ekologiczne. 

Nie jest to tylko problem Imie-
lina, o czym świadczą wskaza-
nia czujników powietrza. O 
sprawie czystego powietrza pi-
szemy rownież na stronie 4. tego 
wydania „Kuriera”. (red.)

Nie jest dobrze!
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Dochody miasta (po lewej) i inwestycje w latach 2018-2020 (w mln zł)Na sesji, która odbyła się 18 
grudnia, radni jednomyśl-

nie przyjęli budżet miasta na 
2020 rok. 

Czy te liczby mogą kłamać?
Zakłada on najwyższe w hi-

storii Imielina dochody, które 
mają sięgnąć 56,7 mln zł, ale 
wcale nie największe wydat-
ki, bo wynoszące 55,9 mln zł. 
Dla porównania warto zauwa-
żyć, że w roku 2018 założono 
wydatki na poziomie znacznie 
wyższym bo niemal 60 mln zł! 
W tymże roku miasto miało 
wydać na inwestycje 23,7 mln, 
a w roku 2020 będzie to zale-
dwie 7,2 mln zł – czyli mniej 
niż 1/3 tego, co przed dwoma 
laty (patrz wykresy obok). Ma-
my zatem wzrost dochodów, 
przy jednoczesnym drastycz-
nym spadku inwestycji? Jak to 
pogodzić? Liczby podobno nie 
kłamią, jednak… nie mówią 
całej prawdy. 

- Po pierwsze rzeczywiście 
w roku 2018 oraz w 2019 sku-
mulowały się wysokie wydatki 
inwestycyjne (kanalizacja, hala 
sportowa przy SP nr 2, strażni-
ca OSP, centrum przesiadkowe 
na dworcu). Z drugiej, do tego-
rocznego budżetu nie mogliśmy 
wpisać niektórych inwestycji z 
powodu przeciągających się 
procedur w instytucjach, które 

przyznają dotacje – wyjaśnia 
burmistrz Jan Chwiędacz. - Z 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego (fundusze unijne) 
mamy szansę dostać ponad 2 
mln zł na łącznik ul. Drzyma-
ły z ul. Kolejową, czekamy też 
na dofinansowanie remontów 
dróg z rządowego Funduszu 
Dróg Samorządowych oraz na 
pieniądze z Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii na bu-
dowę ścieżek rowerowych. Po-
nadto rok 2020 jest szczególny, 
gdyż kończą się fundusze z 
unijnego budżetu na lata 2014-
20, a jeszcze nie uruchomiono 
tych z nowego (lata 2021-27) 
– dodaje burmistrz.   

Najdroższe: przedszkole
i żłobek

Te „zaledwie” 7,2 mln inwe-
stycyjnych pieniędzy zostanie 
przeznaczonych na budowę 
przedszkola ze żłobkiem przy 
ul. Brata Alberta (planuje się 
ją rozpocząć w połowie roku) 
oraz budowę drogowego łącz-
nika ul. Drzymały z ul. Brata 
Alberta, aby właśnie ułatwić 
dojazd do przedszkola. Przed-
szkole ze żłobkiem to najkosz-
towniejsza kubaturowa inwe-
stycja w historii miasta (ma 
pochłonąć ok. 22 mln zł). Stąd 
zamierza się ją zrealizować w 
ciągu 2,5 roku i z zaangażo-

waniem funduszy zewnętrz-
nych. – Już przygotowanie tej 
inwestycji było bardzo praco-
chłonne: musieliśmy wykonac 
dokumentację przełożenia 
linii średniego napięcia oraz 
przeniesienia transformatora, 
dokonać uzgodnień z wieloma 
stronami – wyjaśnia J. Chwię-
dacz. 

Coraz więcej na utrzymanie
Rok 2020 upłynie również 

pod znakiem rekordowego wzro-
stu „wydatków bieżących”, czyli 
tych przeznaczonych na utrzy-
manie miasta. Pochłoną one aż 
48,7 mln zł (a w roku 2019 były 
aż o ponad 10 mln zł niższe). Co 
tłumaczy tak znaczący wzrost. 
Przede wszystkim wypłaty z 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 

(GDDKiA) ogłosiła już prze-
targi na wszystkie 4 odcinki 
drogi ekspresowej z Mysłowic 
do Bielska-Białej, która prze-
biegać będzie również przez 
Imielin.

Budowę drogi podzielono na 
cztery odcinki. Pierwszy - od 
Kosztów do Oświęcimia bę-
dzie liczył 12,8 km, a obwod-
nica Bierunia 2,1 km. Znajdą 
się na nim trzy węzły drogowe, 
czyli miejsca w których będzie 
można zjechać z drogi lub wje-
chać na nią. Będą to Kosztowy 
II, Lędziny i Bieruń. 

Najdłuższy jest drugi od-
cinek liczący 15,1 km – od 
Oświęcimia do Dankowic, 
również z trzema węzłami: 
Oświęcim, Wola i Brzeszcze.

Trzeci o długości 12 km po-
biegnie od Dankowic do Biel-

ska-Białej i będzie miał wę-
zły: Stara Wieś i Suchy Potok. 
Czwarty odcinek to 9-kilome-
trowa obwodnica Oświęcimia.   

Do marca 2020 r. mają być 
rozstrzygnięte (wedle deklara-
cji GDDKiA) przetargi na trzy 
odcinki drogi ekspresowej, 
natomiast do lipca na czwarty 
odcinek. Na lata 2021-23 pla-
nowana jest budowa drogi. 

Wykonawcy, którzy wygrają 
przetargi, zajmą się zaprojek-
towaniem i wykonaniem drogi 
oraz uzyskaniem pozwoleń na 
jej użytkowanie.

Cała S1, z istniejacymi już 
odcinkami, docelowo liczyć 
będzie 135 km. Aby w całości 
stała się drogą ekspresową do 
zrobienia są jeszcze dwa jej od-
cinki: od Dąbrowy Górniczej 
do Pyrzowic i z Przybędzy do 
Milówki (na ten odcinek roz-
strzygnięto już przetarg). Wów-

czas z jednej strony dojedziemy 
drogą ekspresową do lotniska w 
Pyrzowicach, a z drugiej przez 

Urząd Miasta Imielin in-
formuje mieszkańców, że w 
związku z Uchwałą Rady 
Miasta Imielin z dnia 27 li-
stopada 2019 r. zmienione zo-
stały stawki opłat za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów 
komunalnych. Nowa stawka 
opłaty w wysokości 18 zł za 
osobę obowiązywać będzie 
od dnia 1 kwietnia 2020 r. 
(płatność do dnia 15 maja 
2020 r.).

Każdy mieszkaniec miasta, 
który złożył deklarację o wy-
sokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalny-
mi, otrzyma zawiadomienie o 
zmianie stawki opłaty, które 
zostanie dostarczone w lutym 
lub marcu br. Zmiana stawek 
nie powoduje konieczności 
złożenia nowej deklaracji. 
(um)

Budżet miasta na 2020 rok

programu 500+, które obowiązy-
wać będą cały z rok oraz podnie-
sienie płacy minimalnej do 2600 
zł. Związany z tym wzrost wy-
nagrodzeń planowany na 2020 
rok w stosunku do roku 2019 
wyniesie aż 17,5%! – czytamy 
w opisie do budżetu. Subwencja 
oświatowa, czyli rządowa dota-
cja do miejskiej oświaty to 6,2 
mln zł, a samo tylko utrzyma-
nie imielińskich szkół koszto-
wać będzie 9,5 mln zł. Razem 
z przedszkolem i inwestycją w 
budowę nowego z miejskiej kasy 
na oświatę przeznaczonych bę-
dzie 19 mln zł, czyli ponad 1/3 
wszystkich wydatków!
Jakie dochody?

Co się złoży na dochody 
Imielina w 2020 r.? Poza wspo-

mnianymi dotacjami na pro-
gram 500+ i subwencji oświa-
towej będą to udziały miasta w 
„podatku dochodowym od osób 
fizycznych” – 13,6 mln zł, poda-
tek od nieruchomości od „osób 
prawnych” 9 mln zł, od „osób 
fizycznych” 2 mln zł, opłata za 
odpady komunalne 2,3 mln zł 
oraz inne podatki. 

W wydatkach poza oświa-
tą (19 mln zł) największe su-
my przeznaczone zostaną na 
gospodarkę komunalną (czyli 
odpady, oczyszczanie miasta, 
oświetlenie, utrzymanie zieleni, 
ścieki) – 6,6 mln zł, ponadto na 
administrację 5,8 mln zł, trans-
port (drogi) – 3 mln zł, kulturę 
fizyczną - 2 mln zł, kulturę - 
1,8 mln zł. 

  2018          2019  2020     2018          2019  2020

   54,5           56,7               23,7   19,9           7,2 47,7

Przetargi na ekspresową S1 Zmiana stawek 
opłat za odpady 
komunalne

Zwardoń do Żyliny (jeśli Sło-
wacy wykonają swój odcinek 
drogi) i dalej do Wiednia. (zz)

Planowana droga ekspresowa S1 zaznaczona na zielono. Na czarno 
istniejące drogi ekspresowe i autostrady.
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Miejska Biblioteka w Imie-
linie podsumowała tuż 

przed świętami konkurs  pt. 
„Grupa kolędnicza”. Temat bar-
dzo trudny mimo to zgłoszono 
40 pięknych prac przestrzen-
nych. W grupach kolędniczych 
- jak każe tradycja - musi zna-
leźć się anioł, diabeł, „śmiert-
ka” (śmierć z kosą) ale też król 
Herod, pastuszki z turoniem i 
gwiazdą betlejemską. 

Chór Parafialny „Harfa” wy-
stąpił ostatnio poza Imie-

linem z czterema koncertami. 
Dwa z nich odbyły się w paź-
dzierniku w Sanktuarium Mat-
ki Bożej Uzdrowienia Chorych 
w Suserzu (woj. mazowieckie). 
Chór wykonał tam szereg pieśni 
maryjnych, z których wiele zo-
stało niegdyś nagranych na pły-
cie CD pt. „Witaj Pani”.

Kolejne dwa koncerty chóru 
odbyły się w niedzielę 29 grud-
nia w Sanktuarium Pasyjno-
Maryjnym w Kalwarii Zebrzy-

Imielińscy członkowie Koła 
Seniorów spotkali się 19 

grudnia w Domu Kultury Sokol-
nia, by podzielić się opłatkiem i 
złożyć sobie życzenia świątecz-
no-noworoczne. Do wigilijnego 
stołu zasiadło 65 osób – wśród 
nich solenizanci urodzinowi z 
grudnia. Byli to: Aleksa Szy-
polina-Galina, Barbara Bortel, 
Czesława Skóra i Lidia Spyra, 
która obchodziła 80 rocznicę 
urodzin. U emerytów gościł też 
ks. proboszcz Eugeniusz Mura. 
Solenizantom życzono dużo 
zdrowia, pomyślności oraz sa-
mych radosnych chwil.

Wszystkim serdeczne ży-
czenia świąteczne złożyła 
przewodnicząca koła Halina 
Wachowiak. Ksiądz proboszcz 
składając życzenia i dzieląc 
się opłatkiem z seniorami pod-
kreślił, by wspólnie przeżywać 
Święta Bożego Narodzenia. 
Najważniejsze w oczekiwaniu 
na święta jest „by w Noc Betle-

Było świąteczno-noworocznie

jemską cały świat się nad nami 
pochylił. Żaden człowiek nie 
był obcy. By nie było samot-
nych. Każdy z każdym dzie-
lił się sercem jak wigilijnym 
opłatkiem.”

Wigilijną wieczerzę umilił 
muzyką kolędową na akordeo-
nie i organach Henryk Nagi, a 
także zespół „Od Ucha do Ser-
ca” prowadzony przez Krysty-
nę Paluch. Wspólne słuchanie 

i śpiewanie kolęd sprawiło, że 
spotkanie przebiegało w bar-
dzo miłej atmosferze świątecz-
no-kolędowej przy choince, 
stroikach i świecach. Dzielono 
się opłatkiem, kosztowano róż-
ne smakołyki oraz częstowano 
się  ciastem od solenizantów 
urodzinowych, bo niezwykły 
to czas, gdy zbliżają się Święta 
i Stary Rok na Nowy się zmie-
nia. (hw)

dowskiej, na mszach św. o godz. 
11:00 i 13:00. Chór podczas 
nabożeństw wykonał części sta-
łe mszy (Introit, Gloria, Ofer-
torium, Sanctus, Banedictus, 
Agnus Dei) oraz repertuar kolę-
dowy. Ponadto po każdej mszy 
chór wystąpił z półgodzinnym 
koncertem kolędowym, co 
spotkało się z aplauzem licz-
nie zgromadzonych w świątyni 
pielgrzymów. Koncerty zostały 
zorganizowane przez stowarzy-
szenie „Sokół” dzięki dofinan-
sowaniu Miasta Imielin. (rj)

Koncerty „Harfy”

Uczestnicy konkursu wspa-
niale sobie poradzili z tema-
tem. Wszystkie prace, zdaniem 
organizatorów, były bardzo 
ciekawe i wymagały ogromne-
go nakładu pracy i oczywiście 
pomysłu na wykonanie. Można 
je oglądać w holu biblioteki. 
Najlepszym wręczono nagrody, 
a nikt z wykonawców nie wy-
szedł z biblioteki bez upomin-
ku i dyplomu. (da)

Grupy kolędnicze 
W listopadzie w Imielinie 

oraz w trzech innych 
miastach Polski eksperci, dzia-
łacze, politycy samorządowi i 
biznesmeni dyskutowali na te-
mat „Transformacji energetycz-
nej - sprawiedliwego odejścia 
od węgla”. Jednym z dyskutan-
tów był Tomasz Lamik, który 
reprezentował stowarzyszenie 
„Nasz Imielin”.

Transformacja energetyczna 
to odchodzenie od energii op-
artej na węglu i gazie ziemnym. 
Jakie zmiany są potrzebne? Po-
niżej najważniejsze rekomenda-
cje dotyczące lokalnej polityki 
transformacji energetycznej.

Po pierwsze jest to rezygna-
cja z planów budowy kopalni 
w Imielinie, gdyż może to za-
grażać bezpieczeństwu funk-
cjonowania infrastruktury na 
powierzchni, w szczególności 
wodociągowej. Jednocześnie 
szkody górnicze mogą powodo-
wać obniżenie się terenu nawet 
o 6 m, co nie będzie zachęcać 
przedsiębiorców do inwestowa-
nie na powierzchni, aby two-
rzyć nowe miejsca pracy.

Podejmowanie działań na 
rzecz współpracy regionów 
górniczych w Polsce z zamia-
rem wymiany doświadczeń, a 
także podjęcia starań aby zo-
stał uruchomiony specjalny, na 
wzór Programu Operacyjnego 

Polski Wschodniej, program 
operacyjny na rzecz regionów 
górniczych objętych transfor-
macją.

Zdecydowane wspiera-
nie energetyki odnawialnej, 
zwłaszcza energetyki obywatel-
skiej w ramach rozwoju ruchu 
prosumenckiego tak aby dążyć 
do uzyskania samowystarczal-
ności poszczególnych gmin czy 
powiatów. Zachęcanie (wspie-
ranie) do lokalnego współdzia-
łania (gospodarstwa domowe, 
spółdzielnie czy wspólnoty 
mieszkaniowe i MŚP, admini-
stracja lokalna, gospodarstwa 
rolne) na rzecz wytwarzania i 
dystrybuowania energii ze źró-
deł odnawialnych.

Intensywne wsparcie w za-
kresie powszechnej poprawy 
efektywności energetycznej. 
Szersze zainteresowanie się 
przeciwdziałaniem ubóstwu 
energetycznemu, ale poprzez 
wspieranie poprawy efektyw-
ności wykorzystywania energii 
w gospodarstwach domowych 
nim dotkniętych, a nie dopłat 
do rachunków. Konieczność 
stworzenia dedykowanych me-
chanizmów umożliwiających 
uzyskanie wsparcia dla od-
biorców objętych lub zagrożo-
nych ubóstwem energetycznym 
przez stosowanie zaliczek albo 
udzielanie gwarancji na pod-

jęcie działań inwestycyjnych 
na wymianę pieców, instalację 
fotowoltaiki, kolektorów sło-
necznych i poprawy efektyw-
ności energetycznej w gospo-
darstwach indywidualnych. W 
proces ten należałoby włączać 
dostawców energii.

Zaangażowania się w prze-
kształcanie lub uruchamianie 
programów na szczeblu cen-
tralnym czy regionalnym, gdyż 
istnieją poważne ograniczenia 
w korzystaniu z różnych form 
wsparcia.

Dyskutanci zwrócili rownież 
uwagę, że programy rządowe 
„Mój prąd”, „Czyste powie-
trze” i wsparcie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego woj. 
śląskiego są nieefektywne. 

Nie przynoszą spodziewa-
nych skutków z tego powodu, 
że są źle adresowane lub skom-
plikowane i ich realizacja napo-
tyka na poważne trudności. Z 
kolei do programu regionalne-
go złożono wiele wniosków (w 
naszym województwie ponad 
sto) jednak dotacje przyznano 
zaledwie na cztery projekty.

Dlatego trudno oczekiwać po-
zytywnych skutków realizacji 
tych programów. Potwierdzają 
to zainstalowane w wielu gmi-
nach czujniki powietrza wyka-
zujące znaczne przekroczenie 
norm zanieczyszczenia. (zz)

Ekologiczne dyskusje
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Po raz XXIII odbył się Prze-
gląd Młodych Talentów. Dzieci 
i młodzież zaprezentowali się 
22 grudnia w „Sokolni”. 

Młodzi wykonawcy grali na 
instrumentach takich jak gitara, 
skrzypce, fortepian; był rów-
nież śpiew solowy. Przeważał 
repertuar kolędowy, ale nie za-
brakło też repertuaru klasycz-

Urząd Miasta ImielinUrząd Miasta Imielin
zaprasza nazaprasza na

Ferie na sportowo’ 2020Ferie na sportowo’ 2020

miejsce: Hala Sportowa przy SP 2 w Imielinie, ul. Miarki 7

czas : od 13 do 17 stycznia 2020 roku w godzinach od 10.00 do 13.00.

Instruktor : Aleksandra Putała

Uczestnicy zajęć : dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia, 

posiadanie zmiennego obuwia (na białej podeszwie), 

zaznajomienie się z regulaminem. 

Liczba miejsc ograniczona.

Regulamin i szczegóły na stronie internetowej www.imielin.pl zakładka WAŻNE. 

Cała społeczność Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego w 
Imielinie oraz Szkolne Koło Wo-

lontariatu „Caritas” brali udział 
akcji w „Razem na Święta” pod 
patronatem Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej. 

nego. Na  zakończenie koncertu 
wszyscy wykonawcy otrzymali 
z rąk dyrektorki MCK Jadwi-
gi Mikunda i prezesa Stowa-
rzyszenia „Sokół” Ireneusza 
Starczynowskiego dyplomy, 
ceramiczne pamiątkowe anioły 
i słodki upominek. W tegorocz-
nym przeglądzie swoje talenty 
zaprezentowało 23 wykonaw-

ców, od przedszkolaków po li-
cealistów. Organizatorem tego-
rocznej imprezy, która na stałe 
wpisała się już w imieliński ka-
lendarz kulturalny, było Miej-
skie Centrum Kultury i Stowa-
rzyszenie Kulturalne „Sokół”. 
Koncert prowadził, prezentując 
młodych wykonawców, Roman 
Jochymczyk. (da)

Imielińskie talenty 

Aby święta były wyjątkowe 
uczniowie i nauczyciele zorga-
nizowali wiele akcji w szczyt-
nych celach. Zebrali słodycze, 

Razem na Święta 
książki, kolorowanki, gry puz-
zle oraz przybory plastyczne do 
paczek mikołajkowych dla dzie-
ci z oddziału onkologii, hema-
tologii i chemioterapii GCZD 
w Katowicach. Przygotowali 
upominki świąteczne - anioły 
malowane na deskach, kartki, 
lampiony, sianko pod obrus i 
wiele, wiele innych wspaniałych 
ozdób na Imieliński Kiermasz 
świąteczny – dochód z kier-
maszu przeznaczony został na 
potrzeby onkologiczne. Zebrali 
również skarpetki dla chorych 
z oddziału onkologicznego w 
ramach akcji „Daj coś Koloro-
wego”. Zorganizowali zbiórkę 
żywności dla potrzebujących 
rodzin dla fundacji „Będę z To-
bą”. Wykonali kartki świąteczne 
w ramach akcji „Anioł mieszka 
po sąsiedzku” – uszczęśliwiając 

dzieci z oddziału onkologii, he-
matologii i chemoterapii. Wspar-
li Stowarzyszenie Sursum Corda 
przez kupno i sprzedaż kartek 
świątecznych. Zebrali żywność 
dla zwierząt ze schroniska. Zor-
ganizowali spotkanie i wspólne 
kolędowanie w Domu Opieki 
Dla Osób Starszych w Imielinie. 

Postanowili również prze-
kazać cukierki na rzecz Domu 
Dziecka im. o. Pio w Mysłowi-
cach – uczniowie świetlicy za 
każde wykonane zadanie z ka-
lendarza Adwentowo-Zadanio-
wego zbierali do słoika grosz-
ki, które na koniec zamienili 
na cukierki dla potrzebujących 
dzieci.

Odbędzie się również Kon-
cert Gwiazdkowy dla dobro-
czyńców i całej społeczności 
szkoły. (sp2)
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Szkoła na Gaci - widok współczesny.

Uzupełnienie

Jubilatka

Od czasu powstania kolonii 
Gać dzieci z zamieszka-

łych w niej rodzin uczęszczały do 
szkoły w Hołdunowie, do której 
wówczas Gać należała. Od 1830 
r. zaczęły pojawiać się liczne 
problemy będące skutkiem prze-
pełnienia hołdunowskiej szkoły. 
Przyczyną była duża liczba dzieci 
uczęszczających do tej szkoły z 
Gaci. Poprzez rozbudowę szkoły 
i zatrudnienie drugiego nauczy-
ciela udało się na kilkadziesiąt lat 
problem załagodzić. 

Powstanie szkoły
Pomysł założenia szkoły na 

Gaci zrodził się w 1900 r., kiedy 
to gmina Imielin postanowiła 
przenieść 11 uczniów wyznania 
katolickiego pochodzących z 
Gaci do szkoły w Hołdunowie. 
Konkretne plany utworzenia tej 
szkoły powstały w 1904 r. Od 
Mansela, mieszkańca Nowej 
Gaci, zakupiono odpowiednią 
działkę znajdującą się przy szosie 
na końcu Nowej Gaci (od strony 
Hołdunowa). Na działce tej w 
1907 r. wybudowano szkołę. 

Koszty zakupu działki oraz 
projektu poniosła gmina, opiewa-
ły one na około tysiąc marek. Do 
zebrania tej sumy przyczyniło się 
Stowarzyszenie Gustava Adolfa 
(Gustav Adolf-Verein), a także 
gmina Hołdunów, która udzieli-
ła pożyczki. Rzeczywiste koszty 
budowy wynosiły 16 200 marek, 
brakujące środki pokrył skarb 
państwa. Wykonanie budowy po-
wierzono firmie „Martin” z Ryb-
nika. Budynek posiadał pomiesz-
czenie lekcyjne i mieszkanie dla 
nauczyciela z rodziną.

Nowo powstała placówka na 
Gaci była szkołą wyznaniową. 
Uczęszczało do niej ok. 40 dzieci, 
w tym dzieci z rodzin wyznania 
katolickiego z pobliskich Wiosek. 

W 1912 r. przeprowadzono w 
budynku szkolnym większe na-
prawy, gdyż nie był on dostatecz-
nie zabezpieczony przed wilgocią, 
a w 1915 r. dokonano przebudowy 
części dachu. W czasie I wojny 
światowej dzieci mieszkańców 
Gaci ponownie uczęszczały do 
szkoły w Hołdunowie.

Pierwsi nauczyciele 
Pierwszym nauczycielem był 

Speil. Został on zatrudniony 1 
października 1909 r., a jego wyna-
grodzenie wynosiło 1400 marek 
rocznie. Speil niestety nie uzyskał 
zaufania przełożonych i w 1916 r. 
został powołany do służby woj-

skowej, a wkrótce potem poległ 
na wojnie. Później w szkole przez 
krótki czas pracowała nauczyciel-
ka o nazwisku Thieß. W 1919 r. 
obowiązki gospodarza szkoły 
przejął Hadamczyk. Wcześniej 
był on nauczycielem w Chorzo-
wie. Podczas I wojny światowej 
został mianowany pruskim ofice-
rem rezerwy. 

W czasie powstań śląskich 
Hadamczyk opuścił Gać i nie 
udało się go nakłonić do powrotu 
do szkoły. Jego żona, która była 
wyznania katolickiego, również 
nie chciała powrócić na Gać. Po 
zmianach granicznych wynikają-
cych z powstań śląskich, niektóre 
sprawy związane z funkcjonowa-
niem gminy (w tym szkolnictwa) 
oparto na postanowieniach kon-
wencji genewskiej mówiących 
o mniejszościach narodowych. 
Kiedy oficjalnie ogłoszono włą-
czenie powiatu pszczyńskiego 
do Polski, nauczyciel Hadam-
czyk oświadczył, iż jako lojalny 
Niemiec nie mógłby podlegać 
polskim władzom, a co za tym 
idzie, składać przysięgi służbo-
wej przed polskim urzędem. Ta-
kim skrajnym nastrojom ulegało 
w tamtym czasie bardzo wielu 
nauczycieli. Hadamczyk upo-
rządkował akta szkolne i sprawy 
związane z nowo utworzoną na 
Gaci i zarządzaną przez niego ka-
są pożyczkowo-oszczędnościo-
wą, przekazał księgi rachunkowe 
do kasy w Hołdunowie i opuścił 
Górny Śląsk.

W Polsce
Aby pozyskać nowego na-

uczyciela, gmina Gać zwracała 
się z prośbą o pomoc do władz w 
Pszczynie oraz w Opolu - niestety 

bezskutecznie. Szkoła przez dłu-
gi czas nie miała nauczyciela, co 
bardzo źle wpływało na edukację 
dzieci. Dlatego władze oddele-
gowały do prowadzenia szkoły 
nauczyciela o polskiej orientacji o 
nazwisku Klimsza. Był on dwu-
języcznym katolikiem pocho-
dzącym ze śląska cieszyńskiego. 
Po pewnym czasie ewangelicka 
szkoła na Gaci została uznana za 
mniejszościową publiczną szkołę 
niemiecką. 

Po roku Klimsza przeniósł 
się do innej pracy. Na jego miej-
sce przybył w 1924 r. Leopold 
Koch, nauczyciel pochodzący 
ze wschodniej Galicji, z rodziny 
niemieckich osadników. Dzieci 
ponownie miały niemieckiego 
nauczyciela. 

Od szkoły niemieckiej 
do polskiej

Okazało się jednak, że dalsze 
istnienie szkoły jako niemieckiej 
szkoły mniejszościowej, stało się 
niepewne. Liczba dzieci z rodzin 
niemieckich uczęszczających do 
szkoły wynosiła nieco ponad 40 
i malała. W sytuacji, kiedy przez 
trzy kolejne lata liczba dzieci z ro-
dzin niemieckich była poniżej 40, 
władze oświatowe miały prawo 
przekształcić ją w publiczną szko-
łę polską. Aby osiągnąć ten cel, w 
1927 r. utworzono w szkole obok 
niemieckiej osobną klasę polską. 

W polskiej klasie lekcje pro-
wadził nauczyciel z Imielina. 
Do klasy tej uczęszczało kilkoro 
dzieci z rodzin katolickich z Gaci, 
których rodzice od czasu powstań 
śląskich deklarowali przynależ-
ność do Polski. Stopniowo dołą-
czały do tej grupy także dzieci 
niemieckich urzędników kolejo-

wych wyznania ewangelickiego. 
Z racji pełnionej służby na pol-
skich kolejach na dobrze płatnych 
i odpowiedzialnych stanowiskach 
nie chcieli ryzykować posyła-
na swoich dzieci do niemieckiej 
szkoły mniejszościowej. 

Jesienią 1929 r. rozporządze-
niem wojewody szkołę mniej-
szościową rozwiązano. Mimo 
licznych protestów władze oświa-
towe nie zgodziły się na dalsze jej 
prowadzenie, nawet jako prywat-
nej szkoły mniejszościowej. Mo-
tywacją odmowy była „niedosta-
teczna ilość pomieszczeń”, cho-
ciaż od założenia w 1927 r. obie 
klasy - zarówno niemiecka jak i 
polska - mogły funkcjonować w 
jednym pomieszczeniu. Lekcje 
w tych klasach odbywały się na 
zmianę, były też mieszkania dla 
obu nauczycieli.

Po rozwiązaniu szkoły na Ga-
ci dzieci z rodzin ewangelickich 
uczęszczały do utworzonej w 
międzyczasie szkoły prywatnej 
w Hołdunowie. Droga do niej 
była o wiele dłuższa, lecz szkoła 
miała wielką zaletę: posiadała 
cztery klasy. Około 15 dzieci z 
rodzin niemieckich kolejarzy wy-
znania ewangelickiego pozostało 
dalej w szkole na Gaci. Natomiast 
nauczyciel Koch został skierowa-
ny do szkoły mniejszościowej w 
Łaziskach. 

Poprzez częste zmiany nauczy-
cieli, niejasne stosunki podczas 
wojny i powstań śląskich, a także 
poprzez wpływ nastrojów nacjo-
nalistycznych, spokojne funkcjo-
nowanie szkoły mniejszościowej 
nie było już możliwe - z wielką 
szkodą dla dzieci.

W późniejszych latach szkoła 
na Gaci przy ul. Głównej 24 była 

prowadzona tylko jako publiczna 
szkoła polska. Liczba dzieci obu 
wyznań była w niej podobna. 
Ostatnim rokiem jej funkcjono-
wania był rok szkolny 1938/1939. 
Ze sprawozdań władz oświato-
wych powiatu pszczyńskiego do 
władz wojewódzkich wynikało, 
że w tym roku do szkoły uczęsz-
czało 18 dzieci z rodzin polskich i 
11 dzieci z rodzin niemieckich, i 
że posiadała ona na wyposażeniu 
globus, mapę administracyjną 
Polski i mapę Europy oraz miarkę 
długości.

Mniejszościowa szkoła na Ga-
ci to krótki, ale bardzo znaczący 
epizod w historii tej dzielnicy. 
Potwierdza on godną uznania za-
radność oraz determinację lokal-
nej mniejszości w rozwiązywaniu 
koniecznych spraw społecznych. 

Wymienione w artykule oso-
by i niektóre fakty pochodzą z 
wydanej w 1932 książki pt. „Hi-
storia niemieckiej wyspy języko-
wej Hodunów-Gać na Górnym 
Śląsku” pracującego w parafii w 
Hołdunowie pastora Andreasa 
Wackwitza.

Henryk Wieczorek

Historia nieistniejacej szkoły

Agnieszka Miśka 15 grud-
nia 90 urodziny obchodziła 
Agnieszka Miśka. Z tej okazji 
dostojną jubilatkę odwiedzili 
burmistrz Jan Chwiędacz oraz 
radny Jan Jurecki. Przekazali 
jubilatce w imieniu mieszkań-
ców Imielina i swoim własnym  
najserdeczniejsze życzenia  
zdrowia i wszelkiej pomyślności 
oraz wręczyli kosz z upominka-
mi oraz bukiet kwiatów. (zz) 

W wykazie nazwisk diamen-
towych jubilatów zamieszczo-
nym w poprzednim wydaniu 
„Kuriera” zabrakło państwa  
Anastazji i Antoniego Besa-
rabczuków, za co przeprasza-
my. (red.)
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MIEJSKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA 

Koncerty operetkowe zawsze 
cieszyły się dużym powodze-
niem, stąd też co pewien czas są 
organizowane w MCK-u, Domu 
Kultury Sokolnia.

Zapraszamy na jedną z naj-
popularniejszych operetek pt. 
Hrabina Marica. Dzieło po-
wstało w 1924 roku i od swej 
wiedeńskiej premiery święci 
triumfy na estradach całego 
świata. Autorem jest Imre Kál-
mán (1882 – 1953), kompozy-
tor pochodzenia węgierskiego, 
kojarzony jednak z tzw. operet-
ką wiedeńską, Jest najwybit-
niejszym jej przedstawicielem, 
obok Franciszka Lehara. 

Hrabina Marica jest drugim, 
obok Księżniczki czardasza, 
wielkim operetkowym sukce-
sem Imre (Emmericha) Kál-
mána. Hrabinę przepełniają 
węgierskie rytmy czardasza i 

19 stycznia (niedziela) godz. 18:00 „Hrabina Marica”

cygański temperament. Znaj-
dziemy w niej takie operet-
kowe szlagiery, jak arię Graj, 
Cyganie! i niezapomniany duet 
Ach, jedź do Varasdin.

Spektakl zobaczymy w So-
kolni w wykonaniu solistów i or-
kiestry Teatru Muzycznego Arte 
Creatura. Bilety w cenie 20 zł do 
nabycia w placówkach MCK.

Bajka muzyczna opowiada-
jąca historię 3 Świnek, które 

W tym dniu wypada Święto 
Ofiarowania Pańskiego, w ro-
dzimej tradycji znane bardziej 
jako Święto Matki Boskiej 
Gromnicznej. Jest to też dzień, 
w którym zgodnie z polską 
tradycją kończy się śpie wanie 
kolęd (w Europie Zachodniej 
na ogół pieśni bożonarodze-
niowe wykonuje się tylko do 
Trzech Króli). W tę niedzielę 
z koncertem w jeszcze świą-
tecznym wystąpi lubiany i 
znany nie tylko w Imielinie 
artysta kabaretowy, wokalista, 
autor tekstów, niegdyś członek 
kabaretu „Rak” – Grzegorz 
Poloczek z zespołem. Dobra 

2 lutego (niedziela) godz. 18:00 Grzegorz Poloczek świątecznie

zaczynają samodzielne życie. 
Uwielbiają tańce i zabawy i 

niekoniecznie mają ochotę za-
stosować się do poleceń mamy, 
aby wybudować sobie solidne 
domki, w których będą mogły 
czuć się bezpiecznie. Tymcza-
sem zbliża się zima, a na doda-
tek w okolicy zaczyna graso-
wać głodny wilk. Jak potoczą 
się losy 3 Świnek? Co robią w 
naszej bajce Królewna Śnież-
ka, Kot w butach, Pinokio i 
Baba Jaga? Czy warto być pra-
cowitym i słuchać rodziców? 
Jeżeli chcecie się przekonać 
– zapraszamy na bajkę „Świnki 
3 – Pepa, Mela, Kwi” w wyko-
naniu aktorów Teatru Zagłębia 
w Sosnowcu. Wstęp wolny!

zabawa i bożonarodzeniowe 
klimaty gwarantowane. 

Bilety w cenie 15 zł do naby-
cia w placówkach MCK.

26 stycznia (niedziela) zakończenie ferii godz. 16:00 
„Świnki 3 – Pepa, Mela, Kwi”

Zapraszamy na wyjątkowy 
koncert Maćka Balcara – woka-
listy słynnego zespołu Dżem. 
Urodził się we wrześniu 1971 
roku w Ostrowie Wielkopol-
skim, tam też stawiał swoje 
pierwsze kroki na scenie, za-
równo muzycznej, jak i tea-
tralnej. Choć szkołę muzyczną 
ukończył w klasie fortepianu, 
częściej posługuje się gitarą bo, 
jak mówi, niewątpliwie jest po-
ręczniejsza w transporcie. 

Z wykształcenia architekt, z 
powołania muzyk, z pasją po-
święca się też grze aktorskiej. 
Występuje w Teatrze Roz-
rywki w roli Jezusa w „Jesus 
Christ Superstar”, grał Juranda 
w spektaklu „Krzyżacy”, Ro-
gera w musicalu „Rent”, ma 
na koncie kilka ról w teatrach 
telewizji i filmach, w tym naj-
ważniejszą, rolę Indianera w 
„Skazanym na Bluesa”. Jak 
pisze, lubi filmy Greenawaya, 
obrazy Beksińskiego i prozę 

Mendozy. Jego ulubieni muzy-
cy to Frank Zappa, System of a 
Down i Dave Matthews Band. 
Gust muzyczny Maćka Balcara 
ukształtowały ponadto piosenki 
E. Demarczyk, Cz. Niemena i 
M. Grechuty. A zatem fascyna-
cje z tzw. najwyższej półki. Do 
dziś uważa się też za fana ze-
społu Dżem. Został bluesowym 
wokalistą roku 2004 wg czytel-
ników periodyku „Twój Blues”. 
Ma na koncie 5 solowych płyt.

Bilety do nabycia w placów-
kach MCK-u w cenie 25 zł.

Mirek Jędrowski karierę 
estradową rozpoczął jako per-
kusista młodzieżowego zespo-
łu „Ryzalit”. Potem założył 
własny zespół „Ramaband”, 
w którym był też perkusistą i 
wokalistą. Następnie trafił do 
Orkiestry Reprezentacyjnej 
Wojska Polskiego Nadwiślań-
skich Jednostek Wojskowych. 
Ponadto był wokalistą woj-
skowego big-bandu. W 1993 
roku związał się z kapelą 
„Mniejsza o to”, gdzie śpie-
wał, był wodzirejem, autorem 
tekstów i muzyki. Tam właś-
nie objawiły się jego prefe-
rencje do muzyki biesiadnej, 
co zaowocowało powstaniem 
w 1996 roku zespołu „Miro-
sław Jędrowski z zespołem”.                                                                                          
Jest jednym z prekursorów 

6 lutego (czwartek) godz. 18:00 Maciek Balcar

16 lutego (niedziela) godz. 16:30 i 19:00 
Babski Comber, czyli Mirek Jędrowski 
Show i „Akademia Sportu”

cyklu imprez pod nazwą „Bab-
ski Comber” organizowanych 
początkowo w Domu Kultury 
Chorzów Batory, gdzie cza-
sami zjeżdżały się panie z do-
słownie całej Europy. Nie trze-
ba oczywiście dodawać, że je-
go piosenki ciągle obecne są na 
listach przebojów śląskich roz-
głośni radiowych. Jest gwiaz-
dą telewizji TVS i częstym 
gościem stacji telewizyjnych 
TVP 1, TVP 2, TVP Katowi-
ce. W Imielinie zaproponuje 
program pod fascynującym ty-
tułem „Olimpiada sportowa”. 
Panie prosimy o przybycie w 
stosownym stroju sportowym 
(trykoty itp.)

Bilety do nabycia w placów-
kach MCK-u w symbolicznej 
cenie 15 zł. (rj)
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 Witamy we wspólnocie 
Dziecko ochrzczone 14 grudnia w imielińskim kościele

Drużyna młodych imielińskich piłka-
rzy z rocznika 2006/07 zakończyła 

sezon rozgrywek ligowych. Przerwę zi-
mową wykorzystała do udziału w kolej-
nym wygranym turnieju. Były to zawody 
UL Cup 2019, które odbyły się 14 grud-
nia w Krakowie.

Formuła turnieju przewidywała po-
dział na dwie grupy po 4 drużyny. Tym 
samym w turnieju wzięły udział - AP 21 
Kraków, AP 21 Łąka, UKS UL Kraków, 
Tymbark Harnaś, Pogoń/Karpaty Lwów, 
KS Zakopane, Dunajec Nowy Sącz oraz 
LKS Pogoń Imielin. Po losowaniu gru-
py znaleźli się w grupie z KS Zakopane, 
Karpaty/Pogoń Lwów, Dunajec Nowy 
Sącz. 

- W meczach grupowych odnieśliśmy 
komplet zwycięstw, nie tracąc żadnej 
bramki, na szczególne wyróżnienie 
zasługuje duże zaangażowanie wszyst-
kich zawodników, wysoki poziom kon-
centracji na przyjętych założeniach 
oraz solidna i rzetelna praca dla dobra 
zespołu. Po fazie grupowej rywalizo-
waliśmy z zespołem AP 21 Łąka, który 
zajął drugie miejsce w swojej grupie - 
mecz stał na bardzo wysokim poziomie 
i obie drużyny posiadało sporo dogod-
nych sytuacji bramkowych, lecz to my 
mogliśmy cieszyć się z zwycięskiej, jak 
się okazało, bramki – relacjonuje trener 
Łukasz Stęchły.

- Finał przyszło nam rozegrać z zespo-
łem gospodarzy turnieju czyli UKS UL 
Kraków - mecz był bardzo wyrównany, 
zarówno nasza drużyna jak również 
drużyna gospodarzy była mocno skon-
centrowana, obie prezentowały wysoki 
poziom wyszkolenia indywidualnego. 
Mecz zakończył się wynikiem bezbram-
kowym, chociaż dogodnych sytuacji do 
zdobycia bramki nie brakowało. Regula-
min rozgrywek w tej sytuacji jasno mó-
wił o konieczności rozstrzygnięcia me-
czu serią 3 rzutów karnych. Rzuty kar-
ne zostały pewnie wykorzystane przez 

W tym roku działające w Imielinie 
cztery kluby sportowe otrzymają w 
sumie 445 tys. zł dotacji na swoją dzia-
łalność z budżetu miasta. Ludowy Klub 
Sportowy “Pogoń” Imielin prowadzić 
będzie zajęcia piłki nożnej. Uczniowski 
Kolarski Klub Sportowy Imielin TEAM 
zajęcia z kolarstwa. W Uczniowskim 
Klubie Sportowym “ENERGIA” są to 
zajęcia z gimnastyki artystycznej. Na-
tomiast Miejski Klub Sportowy z piłki 
siatkowej oraz badmintona. (zz)

Piłkarze dalej wygrywają 
Imielińscy strażacy otrzymali nowo-

czesną łódź ratowniczą. 22 grudnia 
uroczyście przekazano ją druhom. Łódź 
będzie wykorzystywana przez strażaków 
OSP Imielin przede wszystkim w czasie 
akcji ratowniczych na zalewie i w czasie 
ewentualnych innych niebezpiecznych 

sytuacji i zdarzeń na wodach w naszym 
powiecie. 

Jest to specjalistyczna łódź o nazwie 
Kontra 450 CC. Ma 4,5 metra długości 
oraz centralną konsolę. Może nią podró-
żować do 10 osób. Posiada wzmocniony 
kadłub wykonany z polietylenu – two-
rzywa odpornego na działanie czynni-
ków oraz uszkodzenia mechaniczne. 
Wyposażona jest w czterosuwowy, 
sześćdziesięciokonny silnik marki Ya-
maha. Oprócz tego na pokładzie znaj-
duje się niezbędny sprzęt ratowniczy, 
radiotelefon Motorola. Do jej transportu 
służy przyczepka podłodziowa. 

Całość kosztowała nieco ponad 92 
tys. zł, z czego gmina dołożyła 1120 zł, 
a reszta pieniędzy na zakup pochodziła 
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej Mini-
sterstwa Sprawiedliwości. 

W uroczystości przekazania łodzi 
strażakom z Imielina wzięli udział: Piotr 
Szojda i Sebastian Łukowicz – komen-
dant i jego zastępca z Miejskiej PSP w 
Tychach, burmistrz Jan Chwiędacz oraz 
radni miejscy - Tadeusz Hericht, Krzysz-
tof Hajduczek i Jan Jurecki, a także rad-
ny powiatowy Marcin Kosma. (zz)

naszą drużynę oraz dodatkowo Wojtek 
Bęben obronił rzut karny. Dodatkowym 
wyróżnieniem było to, że został uznany 
najlepszym bramkarzem turnieju. 

Drużyna zagrała bardzo ambitnie i 
udowodniła to, co w rozgrywkach ligo-
wych mogliśmy obserwować - skupie-
nie na realizacji celów, zaangażowanie 
oraz chęć uczenia się w każdej możliwie 
nadążającej się okazji - podsumował 
występ swoich podopiecznych trener. 
Zajęcia z piłki nożnej prowadzone przez 
LKS „Pogoń” są dofinansowywane z 
budżetu Miasta Imielin.

W turnieju wystąpili: Wojciech Bę-
ben, Jakub Kulig, Kamil Haponiuk, Fi-
lip Róg, Karol Klisz, Maksymilian Kro-
czek, Maciej Nalepa, Kamil Korczyk, 
Patryk Kochman, Aleksander Rokita, 
Michał Marszałek, Miłosz Kozak. (zz)

Łódź dla strażaków

Dotacje dla klubów 

Wojciech Franciszek Bałys urodzony 26 września
syn Mieszka i Małgorzaty 
chrzestni: Tomasz Lis i Edyta Stadler


