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Około dwustu osób zgroma-
dziło się 14 września przy 

pomniku na rynku, aby protesto-
wać przeciwko wydobyciu węgla 
ze złoża „Imielin-Północ”. 

W dłoniach trzymali transpa-
renty: „Nie niszczcie Imielina”, 
„NIE dla wydobycia na zawał”, 
„Będą szkody, nie będzie odszko-
dowań”, „Chcemy żyć spokoj-
nie”, „Węgiel out”, „Węgiel musi 
odejść”. 

Lista zagrożeń
Trzymająca mikrofon w ręce 

Alicja Zdziechiewicz ze stowa-
rzyszenia „Zielony Imielin” wy-
mieniała kolejne zagrożenia zwią-
zane z uruchomieniem węglowe-
go złoża. Jest to m.in. wydobycie 
metodą na zawał, odkształcenia 
terenu, osiadanie gruntu nawet o 
9 metrów, wydobycie na głębo-
kości zaledwie 180 metrów, brak 
zabezpieczenia przeciw szkodom 
zdecydowanej większości do-
mów, zła inwentaryzacja budyn-
ków znajdujących się na obszarze 
górniczym, narażenie na szkody 
gazociągów, sieci kanalizacyjnej i 
wodociągów, degradacja naziem-
nych i podziemnych zbiorników 
wody, zanieczyszczenie Wisły. 
Zarzuciła władzom kopalni brak 
konsultacji społecznych i spot-
kań z mieszkańcami, a Polskiej 

Grupie Górniczej „brak dobrych 
intencji w kwestii przyszłej od-
powiedzialności za skutki dzia-
łalności kopalni”. Jednocześnie 

zapewniała, że protestujący nie są 
przeciwko górnikom, ale nie chcą 
wydobycia dewastującego domy, 
środowisko i miasto.

Swoje wystąpienie przery-
wała wznoszeniem haseł, które 
przy akompaniamencie gwizd-
ków, trąbek, syren, podchwy-
tywali protestujący wykrzy-
kując: „Ręce precz od naszych 
domów”, „Nie dla wydobycia 
pod Imielinem”, „Bałaganu na-
robicie, szkód nie naprawicie”, 
„Raporty nierzetelne, zagroże-
nie śmiertelne”, „Kilof precz 
od Imielina, niech kopalnia się 
zatrzyma”.

Podczas protestu wystąpił 
Tomasz Waśniewski z funda-
cji „Rozwój tak, Odkrywki 
nie”, który przekazał poparcie 
z innych regionów górniczych. 
Życzył mieszkańcom, by się 
obronili przed kopalnią.

20 lat złych doświadczeń
- Mamy ponad 20-letnie 

doświadczenie z eksploatacji 

węgla w południowej części 
miasta i wiemy, jakie proble-
my stwarza – powiedział pod-
czas manifestacji burmistrz 
Jan Chwiędacz, który zwrócił 
uwagę na to, że sami górnicy 
mówią, że nie ma eksploatacji 
bez szkód. - Kopalnia zamierza 
je naprawiać, ale niestety nie 
jest to realizowane w sposób 
zadowalający i tak jak powinno 
być – kontynuował burmistrz. 
Podał przykład zapadliska na 
20 hektarach gminnych tere-
nów. Przez 20 lat miasto nie 
może się doprosić ich rekulty-
wacji, tak jak i regulacji Imie-
linki, na którą już 5 lat robiony 
jest projekt. Powiedział, że jest 
długa lista trudnych spraw do 
załatwienia z kopalnią. Zwrócił 
uwagę, że wydobycie węgla jest 
coraz droższe, a nie można już 

Protest w Imielinie

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy 
wszystkim nauczycielom, wychowawcom 

i pracownikom oświaty 
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, 
satysfakcji i sukcesów zawodowych, dużo zdrowia 

oraz zadowolenia z uczniów! 

	 		Jan	Chwiędacz		 	 	 Tadeusz	Hericht
	 Burmistrz	Miasta		 Przewodniczący	Rady	Miasta
					z	pracownikami	Urzędu	 	 z	radnymi
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PORADY PRAWNE

DYŻUR RADNYCH
4 listopada (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta w godz. 

od 1600 do 1700 dyżurują radni: Mariusz Śliwka, Krzysztof Haj-
duczek i Tadeusz Hericht. (um)

13 października

Poradnik wyborczy 

Spadkodawca korzysta z peł-
nej swobody dysponowania 

swym majątkiem zarówno za 
życia, jak i na wypadek śmierci. 
Swoboda ta może niejednokrot-
nie prowadzić do pokrzywdzenia 
najbliższych mu osób. Dla usta-
wowej ochrony ich interesów ma-
jątkowych przewidziana została 
instytucja zachowku. 

Roszczenie z tytułu zachowku 
przysługuje osobie uprawnionej, 
jeżeli dziedziczyłaby z ustawy 
po danym spadkodawcy. W re-
zultacie uprawnionymi do za-
chowku mogą być jednocześnie 
tylko zstępni i małżonek albo 
małżonek oraz rodzice spad-
kodawcy. Nie będzie natomiast 
miała miejsca sytuacja, gdy jed-
nocześnie uprawnionymi będą 
zstępni, małżonek oraz rodzice 
spadkodawcy, a także zstępni 
oraz rodzice spadkodawcy. Dla 
przypomnienia: zstępni to poję-
cie oznaczające każdego kolejne-
go potomka tej samej osoby: jej 
dziecko, wnuka, prawnuka itd. 
Zobowiązany z tytułu zachowku 
jest w pierwszej kolejności spad-
kobierca. Najczęściej będzie to 
spadkobierca testamentowy, choć 
nie jest wykluczone dochodzenie 
przez uprawnionego roszczenia z 
tytułu zachowku od spadkobier-
cy ustawowego m.in. w wypad-
ku wyłączenia od dziedziczenia 
uprawnionego do zachowku na 
mocy testamentu negatywnego. 

W dalszej kolejności odpo-
wiedzialność z tytułu zachowku 

ponosi zapisobierca windyka-
cyjny, a następnie osoba, któ-
ra otrzymała od spadkodawcy 
darowiznę doliczoną do spad-
ku. W celu obliczenia wartości 
zachowku należy ustalić czystą 
wartość spadku.  Jest to różnica 
między stanem czynnym spadku 
(aktywami), a stanem biernym 
spadku (pasywami) z pomi-
nięciem długów wynikających                                        
z zapisów i poleceń. Do czystej 
wartości spadku dolicza się war-
tość darowizn dokonanych przez 
spadkodawcę zgodnie z zasada-
mi wynikającymi z przepisów 
art. 993, art. 994 i art. 997 k.c. 
Wartość przedmiotu darowizny 
oblicza się według stanu z chwi-
li jej dokonania, a według cen                 
z chwili ustalenia zachowku. Na-
leży zwrócić uwagę, że wykład-
nia art. 994 §1 k.c. jest taka, że 
niemożność doliczania do spadku 
po upływie 10 lat (licząc wstecz 
od śmierci spadkodawcy) doty-
czy tylko darowizn, które udzie-
lane były na rzecz osób obcych 
niebędących ani spadkobiercami, 
ani uprawnionymi do zachowku. 
Darowizny dokonane na rzecz 
spadkobierców lub uprawnio-
nych do zachowku dolicza się do 
spadku niezależnie od daty ich 
dokonania za wyjątkiem (jak to 
formułuje ten przepis) „drobnych 
darowizn zwyczajowo w danych 
stosunkach przyjętych”. 

Ustalenie wartości poszcze-
gólnych składników wchodzą-
cych  w skład spadku, w tym 

także ustalenie wartości nieru-
chomości dla określenia wy-
miaru zachowku, powinno być 
oparte na kryteriach rynkowych.                                         
W tym miejscu należy wyjaś-
nić, co oznacza reguła: „wartość 
przedmiotu darowizny oblicza 
się nie według stanu z chwili jej 
dokonania, a według cen z chwili 
ustalania zachowku”. Oznacza 
to, że oszacowaniu podlega to, 
co rzeczywiście otrzymał obda-
rowany, z tym że wartość jego 
korzyści majątkowej jest aktu-
alizowana do dnia zamknięcia 
rozprawy o zachowek. Przykła-
dowo: spadkodawca posiadał 
dwóch synów. Jednemu darował 
w 1985 roku fabrycznie nowy sa-
mochód marki Polski Fiat 125p. 
Drugi syn otrzymał w 1988 r. 
działkę rolną o powierzchni 1 ha. 
W 1999 roku w wyniku zmiany 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego uzyskała 
ona status działki pod zabudowę. 
W przytoczonym przykładzie 
wartość przedmiotu darowizny 
oblicza się nie według stanu           
z chwili jej dokonania (nowy sa-
mochód, działka rolna), a według 
cen z chwili ustalenia zachowku 
(wartość nowego samochodu tej 
klasy, wartość działki rolnej). 
Tym samym ustawa zapewnia 
uwzględnienie rzeczywistej war-
tości darowizny. W razie wątpli-
wości lub sporów co do wyceny 
przedmiotu darowizny jej war-
tość ustali biegły z zastosowa-
niem cen rynkowych.

Dariusz Orzeł, radca prawny

Jeszcze raz o zachowku

 
Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Imielina serdecznie 
zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców na 
spotkanie, które odbędzie się 

25 października (piątek) o godz. 19:00 
w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej w Imielinie

Temat: „Zasady legalnego zatrudniania cudzo-
ziemców na lokalnym rynku pracy”.  
Gościem spotkania będzie i prelekcję wygłosi Katarzyna Ptak 
- dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.

Prezes Stowarzyszenia 
Henryk Komendera 

11 września na ul. Imielińskiej policjanci zatrzymali mężczy-
znę, który będąc w stanie po użyciu alkoholu (0,16 mg/l) kierował 
oplem. Jadąc od strony Mysłowic w kierunku Bierunia na skrzy-
żowaniu z ul. Nowozachęty nie zachował bezpiecznej odległości 
między pojazdami, w wyniku czego uderzył w czekający przed 
nim na możliwość wykonania manewru skrętu alfa romeo, który 
następnie uderzył w poprzedzający go lexus. W wyniku zdarze-
nia pasażer alfa romeo doznał urazu kończyny dolnej. Ponadto 
mężczyzna kierujący oplem miał sądowy zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów mechanicznych. 

19 września na ul. Maratońskiej policjanci zatrzymali mężczy-
znę, który posiadał przy sobie 0,10 grama amfetaminy. 

24 września na ul. Sapety policjanci interweniowali w związ-
ku z pożarem altanki i garażu, do zapalenia których doprowadził 
pozostawiony przy altance niedogaszony papier. Pożar ugasili 
strażacy PSP. (kpp)

Burmistrz Imielina zawiadamia o ponownym wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „Jamnice” wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko. Wglądu można dokonać 
od 27 września do 25 października 2019 r. w Urzędzie Miasta 
Imielin, ul. Imielińska 81 (sala nr 38 w godzinach pracy urzędu).

Uwagi do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na 
środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Imie-
lin z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy do 8 
listopada br. 

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do pro-
tokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez ko-
nieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym. (zz)

Niemal 1,2 mln zł dofinansowania otrzyma Imielin na przebu-
dowę dwóch dróg gminnych: ul. Sapety i ul. Drzymały. Pokryją 
one około połowy potrzebnych na ten cel środków. Pieniądze te 
pochodzą z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i zostały 
przyznane w ramach konkursu. Złożono do niego 200 wniosków, 
a 98 otrzymało dofinansowanie. (zz)

13 października lokale wy-
borcze czynne są od godz. 7.00 
do 21.00. W Imielinie lokale 
znajdują się tak jak w poprzed-
nich latach – dwa w Bibliotece 
Miejskiej i dwa w Urzędzie 
Miasta. Piąty lokal otwarty bę-
dzie w domu opieki przy ul. Ru-
binowej - jest on przeznaczony 
tylko dla jego pensjonariuszy. 

W lokalu otrzymamy dwie 
karty do głosowania. Na sza-
rej znajdują się kandydaci do 
sejmu. Aby głos był ważny, sta-
wiamy na całej karcie tylko je-
den znak x obok nazwiska tylko 
jednego kandydata. 

Karta do głosowania do se-
natu jest żółta. Aby głos był 
ważny stawiamy również tylko 
jeden znak x obok nazwiska 
jednego kandydata. 

Przed głosowaniem następuje 
sprawdzenie naszej tożsamości na 
podstawie dokumentu z fotografią 
lub rządowej aplikacji mobilnej 
mObywatel.  

W dniu głosowania komisja 
wyborcza umożliwia głosowanie 
osobie, która przedstawi zaświad-
czenie o prawie do głosowania, 
osobie pominiętej w spisie (jeże-
li udokumentuje, że mieszka na 
terenie obwodu do głosowania), 
osobie skreślonej ze spisu, która 
udokumentuje, że opuściła szpi-
tal, dom pomocy społecznej, za-
kład karny, areszt śledczy przed 
dniem głosowania, obywatelowi 
polskiemu stale zamieszkującemu 
za granicą, jeżeli w dniu głosowa-
nia przedstawi dokument potwier-
dzający, że stale zamieszkuje za 
granicą wraz z jego tłumaczeniem 

przysięgłym na język polski oraz 
ważny polski paszport. 

Karty do głosowania wyborcy 
powinni wrzucać do urny w taki 
sposób, aby strona zadrukowana 
była niewidoczna. Niedopuszczal-
ne jest głosowanie za kogoś z rodzi-
ny lub za inną osobę - z wyjątkiem 
głosowania przez pełnomocnika.

Osobie niepełnosprawnej na jej 
prośbę może pomagać w głosowa-
niu inna osoba, w tym także nie-
pełnoletnia; pomoc ta może mieć 
tylko techniczny charakter; nie 
może ona polegać na sugerowaniu 
wyborcy sposobu głosowania lub 
na głosowaniu w zastępstwie tej 
osoby. Pomocy w głosowaniu nie 
może udzielać członek komisji, 
mąż zaufania, obserwator spo-
łeczny, ani obserwator międzyna-
rodowy. (zz)

Plan dla Jamnic 

1,2 mln zł na drogi

ZAPROSZENIE
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Marii Janusz, która przeszła na emeryturę, podziękowali za pracę 
na rzecz miasta burmistrz Jan Chwiędacz i Tadeusz Hericht, prze-
wodniczący Rady Miasta. 

1 października funkcję sekre-
tarza miasta objęła Bożena Cała, 
zastępując na tym stanowisku 
Marię Janusz, która przeszła na 
emeryturę. M. Janusz pełniła 
funkcję sekretarza od przywró-

Na sesji, która odbyła się 25 
września, radni Imielina 

podjęli uchwałę, która sprzeci-
wia nowelizacji ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze. 

9 września br. posłowie PiS 
przedstawili projekt tej ustawy 
oraz ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko. 

Przypomnijmy, że projekty te 
pomijają udział samorządu i miesz-
kańców w decydowaniu o tym, 
gdzie będzie wydobywany węgiel. 
Decyzję w tej sprawie będzie po-
dejmował minister. 

W uzasadnieniu uchwały 
imielińskich radnych czyta-
my: Na ponad połowie ob-
szaru miasta Imielin planuje 
się uruchomienie złoża węgla                       
o nazwie „Imielin-Północ”. Na 
wniosek gminy, stowarzyszeń 
oraz mieszkańców wszczęta 
została procedura odwoławcza 
od wydanej przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia pn. „Wydo-
bywanie węgla kamiennego ze 
złoża Imielin-Północ”.

Zarówno samorząd jak i 
mieszkańcy mają obecnie 

ograniczony wpływ na proces 
decyzyjny dotyczący wyda-
wania koncesji na eksploata-
cję złóż węgla kamiennego. 
Zmiana w/w ustawy spowo-
duje pogłębienie tej sytuacji, 
a nawet odwróci role w proce-
sie ubiegania się o koncesję na 
wydobycie węgla. Zmiana ta 
zdecydowanie umniejszy rolę 
mieszkańców, a władze jed-
nostki samorządu będą musia-
ły wykonywać postanowienia 
ministerstwa w sprawie utwo-
rzenia „obszaru specjalnego 
przeznaczenia”. Tak głęboka 
ingerencja w prawa samorzą-
du i mieszkańców,    a także 
odebranie jednostkom samo-
rządowym praw w zakresie 
dysponowania przestrzenią 
miejską, stanowi przyczynek 
dla niewłaściwego gospodaro-
wania zasobami, a także prze-
strzenią należącą do miasta. 
Konsekwencją wprowadzenia 
w życie zapisów ustawy będzie 
możliwość uruchomienia za-
kładu górniczego wbrew woli 
zarówno mieszkańców jak i 
samorządu. Zgoda na eksploa-
tację nowego terenu i budowa 
kolejnego zakładu górniczego 
w znacznym stopniu ograniczą 
tereny wykorzystywane na sze-
roko pojętą rekreację i sport, 
zabudowę mieszkaniową oraz 

Śląskie organizacje ekolo-
giczne postanowiły zjedno-

czyć swoje siły, by działać na 
rzecz zielonego regionu.

28 września w Imielinie 
przedstawiciele organizacji      
z Imielina, Mysłowic i Rybni-
ka utworzyli Społeczną Koa-
licję „Zielona Transformacja 
Śląska”. 

Jej celem jest „podejmowa-
nie działań w zakresie szeroko 
pojętej ochrony środowiska 
naturalnego i obszarów życia 
mieszkańców regionu Śląska 
przed negatywnymi wpływa-
mi eksploatacji podziemnej 
lub odkrywkowej kopalin” 
– czytamy w przesłanym nam 
komunikacie.

W programie koalicji znala-
zły się: przekształcenie Śląska 
z czarnego w zielony, popra-
wa jakości życia mieszkań-
ców, wspieranie społeczności 
lokalnych w zapobieganiu i 
usuwaniu szkód górniczych, 

Radni przeciw nowemu prawu 
na tereny przemysłowe, które 
wskutek eksploatacji obniżą się 
o prawie 6 metrów. Na obsza-
rach, pod którymi usytuowane 
jest złoże „Imielin-Północ”, 
znajdują się liczne obiekty, któ-
re w chwili obecnej stanowią 
o atrakcyjności naszego mia-
sta. Narażanie mieszkańców 
Imielina na negatywne skutki 
eksploatacji górniczej na tere-
nach, które do tej pory nie były 
eksploatowane, a także ryzyko 
wystąpienia szkód górniczych 
w stosunku do zakładów pracy, 
których konstrukcja obiektów 
budowlanych nie przewidywała 
takich działań stwarza okolicz-
ności, jakich nasz samorząd nie 
akceptuje i wyraża negatywne 
stanowisko do przedstawionych 
zmian ustawowych.

Uchwała Rady Miasta Imie-
lin została przesłana Prezyden-
towi RP, Marszałkowi Sejmu 
RP, Marszałkowi Senatu RP, 
Prezesowi Rady Ministrów, 
Przewodniczącemu Sejmowej 
Komisji Ochrony Środowiska 
Zasobów Naturalnych i Leś-
nictwa, Posłom i Senatorom 
RP z województwa śląskiego, 
Regionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska w Katowicach, 
Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska, Staroście Bieruń-
sko-Lędzińskiemu. (zz)

ochrona wody pitnej i środo-
wiska regionu oraz wspieranie 
rewitalizacji miejsc zdegrado-
wanych. 

W skład Społecznej Koa-
licji „Zielona Transformacja 
Śląska” weszły stowarzysze-
nia: „Nasza Ziemia”, „Nasze 
Kosztowy”, „Nasz Imielin”, 

Zmiana na stanowisku 
sekretarza miasta

cenia samodzielności Imielino-
wi, czyli od 1995 r. 

Na sesji Rady Miasta Imielin, 
która odbyła się 25 września, 
radni i burmistrz Jan Chwiędacz 
pożegnali M. Janusz, dziękując 
jej za pracę na rzecz miasta. – Ja 
uczyłam się od was – powiedzia-
ła M. Janusz na sesji, zwracając 
się do radnych tej i poprzednich 
kadencji - tej miłości do miasta, 
zaangażowania i społeczniko-
stwa. Dawało mi to siłę do pracy. 
Chciałam wam podziękować za 
staranie się o miasto i potrzeby 
jego mieszkańców. 

M. Janusz powiedziała rów-
nież: - Z powodzeniem skończył 
się pewien etap: tworzenia mia-
sta; dziś ma ono piękną infra-
strukturę, dziś każdy jest z niego 
dumny. Przed państwem kolejny 
etap: obrony tego co jest, a są 
zagrożenia – z racji położenia 
miasta i zasobów, które posia-
damy. Jako mieszkańcy liczymy 
na działanie i zaangażowanie          
w te sprawy, by Imielin mógł 
rozwijać się tak, jak do tej pory. 
Na koniec życzyła radnym zapa-
łu oraz zrozumienia i wsparcia 
ze strony mieszkańców.

Do konkursu na stanowisko 
sekretarza miasta zgłosiło się 5 
kandydatów, spośród których 4 
spełniło kryteria regulamino-
we - 2 osoby były mieszkań-
cami Imielina i 2 Mysłowic. 
W wyniku przeprowadzonej 
rekrutacji, której częścią była 
rozmowa kwalifikacyjna, ko-
misja najwyższą liczbę punk-
tów przyznała kandydatce, 
która była Bożena Cała. 

W ciągu minionych lat praco-
wała ona w Referacie Organi-
zacyjnym Urzędu Miasta Imie-
lin. Ukończyła Wyższą Szkołę 
Humanitas w Sosnowcu. Jest 
zamężna i ma syna Karola. Lubi 
spacery i swoją pracę. (zz)

Bożena Cała wygrała konkurs na 
stanowisko sekretarza miasta. 

Urząd Miasta Imielin in-
formuje, że od maja na tere-
nie cmentarza parafialnego 
wprowadzona została selek-
tywna zbiórka odpadów, w 
związku z tym postawione 

padów i przyczyni się do 
poprawy estetyki i porządku 
na cmentarzu.

Zwracamy szczególną 
uwagę na segregowanie 
tworzyw sztucznych w po-

Przypomnienie o zbiórce odpadów na cmentarzu
jemnikach. Nie wyrzucamy 
wkładów z niewypaloną 
parafiną do pojemników na 
plastiki, tylko do odpadów 
zmieszanych czyli zielonych 
dużych kontenerów. (um)

zostały dwa dodatkowe po-
jemniki: jeden żółty na plas-
tiki, drugi zielony na szkło.

Wszyscy odwiedzający 
nasz cmentarz proszeni są 
o segregowanie odpadów 
zgodnie z opisami na po-
jemnikach, co zmniejszy 
koszty wywozu tych od-

„Zielony Imielin” oraz akcje 
społeczne: „Nie dla eksploata-
cji złoża Paruszowiec” i „Ra-
tujmy Imielin”. 29 września 
przyłączyły się do niej kolejne 
organizacje: Stowarzyszenie 
na Rzecz Ochrony Dziedzi-
ctwa Kulturowego i Przyrod-
niczego Ziemi Pszczyńskiej 

„Nasze Dziedzictwo” oraz 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju 
Ziemi Pszczyńskiej „Między-
rzecze”. „Koalicja jest otwarta 
dla wszystkich organizacji po-
zarządowych, które chciałyby 
do niej przystąpić” – deklarują 
inicjatorzy. (zz)

Ekolodzy łączą siły



4

Ku
ri

er
   

 p
aź

dz
ie

rn
ik

 2
01

9

Antoni Grzyśka z imieliń-
skiego przedszkola wygrał 

II Powiatowy Konkurs Gwary 
Śląskiej „Po naszymu”.

Konkurs odbył się 24 wrześ-
nia w Przedszkolu nr 3 w No-
wym Bieruniu. Zgłosiło się do 
niego prawie 20 przedszkola-
ków. Antoś z grupy „Krasnale” 
wystąpił w kategorii wiekowej 
5-6-latki. W konkursowych 
zmaganiach zaprezentował 
tekst „Jo i moja familio” opra-
cowany w mowie potocznej 
przez jego mamę Jadwigę 
Grzyśkę. Antosiowi gratuluje-
my talentu, a mamie pomysłu. 

Patronat nad konkursem ob-
jął Bernard Bednorz, starosta 

2 września dla przedszkolaków 
rozpoczął się kolejny rok. Aby 
najmłodsi z ochotą przychodzili 
do przedszkola, wakacje wyko-
rzystano na poprawienie wyglądu 
przedszkola i konieczne remonty.

W budynku przy ul. Dobrej 
dzieci przywitał odnowiony plac 
zabaw. Ogród został wzbogacony 
o domek do zabaw tematycznych, 
dwie huśtawki: dwu i czterooso-
bową oraz dużą i małą piaskow-
nicę wraz z zestawem zabawek 
do piasku. Wyrównano również 

27 września w hali sportowej 
przy SP nr 2 odbyło się uro-
czyste pasowanie uczniów na 
pierwszoklasistów. W uroczy-
stości wzięło udział 60 pierw-
szaków, rodzice, babcie, dziad-
kowie, a także wychowawcy i 
grono pedagogiczne. 

- W tradycję naszej szkoły 
wpisał się fakt organizowania 
pasowania pierwszoklasistów 
po miesiącu aklimatyzacji i 
prawdziwego poczucia naszych 
pierwszaków, że są pełnopraw-
nymi uczniami. Znają już szko-
łę, wychowawcę, klasę, wiedzą, 
gdzie jest świetlica, jadalnia, 
gdzie zwrócić się o pomoc, gdy 
boli brzuch, czy głowa. Mogą 
również zaprezentować swoje 

Uczniowie klas pierwszych 
SP nr 1 im. Powstańców 

Śląskich w Imielinie udali się      
w nietypowa wycieczkę - od-
wiedzili mekkę śląskiego futbo-
lu: Stadion Śląski w Chorzowie. 
Zwiedzenie zmodernizowanego 
Kotła Czarownic okazało się nie 
lada gratką. Pani Przewodnik 
oprowadziła uczniów po szatni, 
z której korzystają piłkarze ka-
dry Polski podczas oficjalnych 
meczów. Uczniowie mogli zro-
bić sobie zdjęcia z podobiznami 
polskich piłkarzy, którzy zagrali 
w reprezentacji podczas jej ostat-
niego meczu w Chorzowie. 

Młodzi adepci piłki nożnej 
wyszli na murawę w ten sam 
sposób, jak wygląda to pod-
czas transmisji telewizyjnych. 
Przypadły im do gustu spacer 
po głównej płycie boiska, a po-
tem możliwość zabawy z piłką. 
Przewodnik opowiedziała kil-

Pasowanie pierwszoklasistów

talenty – wyrecytować wiersz, 
czy zaśpiewać piosenkę, by 
mama i tata pękali z dumy 
– powiedziała na uroczystości 
dyrektorka Dagmara Kupczyk.

Uczniowie złożyli uroczy-
ste ślubowanie i złożyli kwiaty 
pod pamiątkową tablicą Patro-
na Szkoły. Z okazji pasowania 
otrzymali Medale Pierwszokla-
sisty, dyplomy oraz liczydła. 
Od dyrektorki usłyszeli też ży-
czenia, by nauczyli się „czytać 
- nie tylko litery, tworzące lite-
raturę, ale by również nauczyli 
odczytywania ludzkich potrzeb, 
wrażliwości i serc; po drugie: pi-
sać, to co piękne, to co dobre, co 
kształtuje wrażliwość, co ubo-
gaca siebie i innych, co buduje, 

a nie niszczy relacje ludzkie, 
niech każde napisane przez nich 
słowo niesie za sobą pozytywne 
wartości, ojczyzny; a po trzecie: 
liczyć - nie tylko cyfry, kształ-
tujące świat liczb, potrzebny do 
nauk ścisłych, ale i by nauczyli 
się liczyć na siebie nawzajem, 
cenili wspólne cele, pracę gru-
pową i prawdziwe przyjaźnie.” 
Po uroczystości na wszystkich 
czekał słodki poczęstunek ufun-
dowany przez rodziców. 

Zaproszenie na imprezę 
przyjęli również Mirosława 
Strojny- kierownik Referatu 
EZKS oraz Józef Pacwa prze-
wodniczący Komisji Polityki 
Społecznej i Bezpieczeństwa 
Rady Miasta Imielin. (sp2)

Spełniali marzenia
ka ciekawych historii dotyczą-
cych stadionu, jego wielkości, 
pojemności oraz imprez, które 
odbędą tam w najbliższym cza-
sie. I kiedy wydawało się, że to 
już koniec, wszyscy udali się 
do… więzienia. Jest to nieofi-
cjalna część zabudowań, w któ-
rej zatrzymywani są niesforni 
kibice, mający problem z za-
chowaniem dyscypliny pod-
czas meczu. Na zakończenie 
uczniowie otrzymali pamiąt-
kowe odblaski na rękę oraz 
długopisy z logo stadionu. 

- Rozwijamy zainteresowa-
nia sportowe już od dziecka. 
To coś pięknego, zobaczyć ten 
stadion od kuchni, być w miej-
scu, w którym występują ikony 
polskiego sportu. Mam nadzie-
ję, że wizyta tutaj dostarczyła 
naszym uczniom wielu wrażeń 
– mówi Monika Brom, wycho-
wawczyni klasy I b. (sp1)

Nowy start przedszkolaków
teren i zasiano trawę. W budynku 
częściowo odmalowano sale za-
jęć i korytarze, zmodernizowano 
kotłownię i wymieniono grzejniki 
w salach. Wzbogacono także wy-
posażenie przedszkolnego patio. 
Więcej różnorodnych zabawek to 
lepsza i ciekawsza zabawa. 

W ogrodzie przedszkolnym 
przy ul. Sapety wyremontowano 
sprzęt do zabaw ruchowych w 
czym pomogli darczyńcy, ofia-
rowując drewno, farby i ziemię 
ogrodową. 

Podstawową formą nauki         
w przedszkolu jest zabawa, dla-
tego przed rozpoczęciem kolejne-
go roku szkolnego wyposażono 
kąciki zabaw w nowe zabawki, 
w tym klocki, gry i układanki. 
Gabinet logopedyczny wzbogacił 
się o laptop z oprogramowaniem 
przeznaczonym do ćwiczeń logo-
pedycznych.

Zabawa w przedszkolnych 
salach toczy się na co dzień 
i „od święta”. W tym roku 
szkolnym dzieci świętowały 
już przypadający 20 września 
Ogólnopolski Dzień Przed-
szkolaka. Były odznaki przed-
szkolaka, wesołe zabawy, tańce 
i konkurencje sprawnościowe. 
Dzieci udowodniły, że życie 
przedszkolaka znają i potrafią 
być wzorowymi przedszkola-
kami. Dla najmłodszych dzieci 
wrześniowy okres asymilacji 
to szczególnie trudny czas, ale 
bawiąc się w dniu swego święta 
i one pokazały, że są już dziel-
nymi przedszkolakami. Dodat-

kową świąteczną niespodzian-
ką było w tym roku przedsta-
wienie teatralne pt. „Czerwony 
Kapturek” w wykonaniu akto-
rów Studia Teatralnego. „Lubię 
śpiewać, lubię skakać, lubię ży-

cie przedszkolaka” – śpiewały 
dzieci ze starszych grup w dniu 
swego święta. Nauczyciele 
mają nadzieję, że to dobra za-
powiedź rozpoczętego nowego 
rok przedszkolnego. (kw)

Bajtle godały po śląsku

bieruńsko-lędziński, a wśród 
gości znalazła się m.in. Anna 
Kubica, przewodnicząca Rady 
Powiatu. (kw)
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W związku z obchodami 
100 rocznicy Powstań 

Śląskich zwracamy się z gorącą 
prośbą o udostępnienie wszel-
kich pamiątek powstańczych. 
Mamy na myśli zdjęcia (lub 
ich kopie, skany) ludzi biorą-
cych w nich udział, zaangażo-
wanego w ideę społeczeństwa, 
sympatyków, obiektów i miejsc                
w których  działy się wspomnia-
ne wydarzenia. A także rękopi-
sy, dawne pieśni powstańcze, li-
sty, książki i wszelkiego rodzaju 
artefakty, rodzinne pamiątki.

Wymienione przedmioty 
staną się treścią wystawy zwią-
zanej z upamiętnieniem roczni-
cy, a tym samym spełnią rolę 
edukacyjno-patriotyczną, tak 
ważną w kształtowaniu świa-
domości młodego pokolenia. 

Pamiątki prosimy dostarczyć 
do Biblioteki Miejskiej w Imie-
linie do 18 października 2019 
r., a ich udostępnienie będzie 
trwało ok. 2 miesięcy. (mck)

W ramach turystyki kultural-
nej Miejskie Centrum Kul-

tury w Imielinie zorganizowało 
tym razem wyjazd do Wrocławia. 

Wycieczka miała miejsce 14-
15 września. Zwiedzanie zaczę-
liśmy od Ostrowa Tumskiego 
- najstarszej dzielnicy Wrocławia 
z Katedrą św. Jana Chrzciciela, 
legendarną Bramą Kluskową, po-
mnikiem św. Jana Nepomucena 
oraz zabytkowymi zabudowania-
mi i uliczkami. Później przespa-
cerowaliśmy się po Starym Mie-
ście, gdzie zobaczyliśmy Rynek, 
Ratusz, Plac Solny oraz słynne 
kamieniczki „Jaś i Małgosia”. Na 
zakończenie dnia wybraliśmy się 
do Teatru Polskiego na legendar-

Spacerkiem przez Wrocław 

Gaudeamus w Imielinie

Po raz piąty w naszym mie-
ście rozpoczął się akademi-

cki rok na Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku. 7 października      
w Sokolni w obecności przedsta-
wicieli Akademii Ignatianum i 
władz miasta odbyła się uroczy-
sta inauguracja kolejnego roku 
UTW w Imielinie.

UTW obecnie działa przy Je-
zuickim Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego      
w Mysłowicach pod patronatem 
Akademii Ignatianum w Kra-
kowie. Opiekunem wszystkich 
UTW w powiecie jest Dawid 
Chajec, a koordynatorem zajęć     
z ramienia Miasta Jadwiga Mi-
kunda, dyrektorka MCK.

Zajęcia na Imielińskim UTW 
rozpoczęło prawie 80 studen-

ny spektakl komediowy „May-
day”. 

Drugi dzień zaczął się rejsem 
po Odrze i zwiedzaniem parku 
Szczytnickiego z fontanną mul-
timedialną, Halą Stulecia (na 
zdjęciu) i popularnym Ogrodem 
Japońskim. Po czym znów wróci-
liśmy na wrocławski rynek, gdzie 
każdy z uczestników w wolnym 
czasie przechadzał się pełnymi 
uroku uliczkami, chłonął nieza-
pomniany klimat miasta i szukał 
słynnych wrocławskich krasnali.

Organizatorzy dziękują uczest-
nikom za udział i zapraszają na 
kolejne przedsięwzięcia organi-
zowane przez Miejskie Centrum 
Kultury w Imielinie. (mck)

tów-seniorów. Jak co roku nowi 
słuchacze, tym razem było ich je-
denastu, złożyli uroczyste ślubo-
wanie i w ten sposób zostali im-
matrykulowani przez prorektor 
dr Monikę Stankiewicz-Kopeć, 
która również wygłosiła wykład 
inauguracyjny.

Dobrego roku akademickiego 
życzył sluchaczom burmistrz 
Jan Chwiędacz. - Cieszę się, że 
UTW w naszym mieście ist-
nieje już piąty rok, że wrosło w 
naszą miejską kulturę i miejski 
harmonogram. Jest was coraz 
więcej, widzę, że ta działalność 
jest potrzebna, dlatego będziemy 
nadal wspierać te zajęcia – dodał 
burmistrz.

W programie pierwszego pół-
rocza wpisane są języki obce, 

zajęcia komputerowe, rehabi-
litacyjno-ruchowe, warsztaty 
kosmetyczne i dietetyczne, re-
laksacyjne oraz treningi pamięci 
i zajęcia rękodzielnicze. Będą też 
wykłady o tradycji, pamięci czy 
niebezpieczeństwie zakupów in-
ternetowych. Zajęcia odbywać 
się będą w bibliotece, w Sokolni i 
w Szkole Podstawowej nr 1. (da)

100-lecie Powstań Śląskich 
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Pamięci zmarłej
19 września 2019 roku po 

ciężkiej chorobie zmarła na-
sza koleżanka, wieloletnia so-
listka chóru „Harfa”, Elżbieta 
Starczynowska. Jej śmierć 
zaskoczyła i zasmuciła nas 
wszystkich. Miała dopiero 58 
lat, a towarzyszyła naszemu 
zespołowi niemal od początku 
istnienia chóru mieszanego, 
czyli od 1971 roku. 

Była zawodową śpiewaczką, 
absolwentką Wydziału Wo-
kalnego katowickiej Akade-
mii Muzycznej. Przez prawie 
30 lat była członkiem jednego 
z najlepszych polskich zespo-
łów wokalnych - Camerata 

Seniorzy z imielińskiego koła 
emerytów uczestniczyli od 

27 do 30 sierpnia w wycieczce 
do Bieszczad, a 15 i 16 września 
pożegnali lato w Beskidach.

- Czterodniowa wycieczka 
w Bieszczady była okazją do 
zmiany miejsca, otoczenia, kli-
matu, przeżywania i doświad-
czania wszystkimi zmysłami 
rzeczywistości która nas otacza 
i pozwala twórczo spędzić czas 
– powiedziała prezes Halina 
Wachowiak. 

W słoneczny poranek wy-
jechali z Imielina przez Kra-
ków, Brzesko, Tarnów do Żar-

nowca, zwiedzając muzeum 
Marii Konopnickiej, następnie                       
w miejscowości Bóbrka mu-
zeum Przemysłu Naftowego i 
Gazowniczego. Jest to najstar-
sza na świecie kopalnia ropy 
naftowej. Udając się do uzdro-
wiskowych miast, zatrzymali 
się w Baligrodzie na cmentarzu 
wojskowym, oddając hołd pole-
głym żołnierzom. W Iwoniczu 
Zdroju i Rymanowie podziwiali 
piękną zabudowę uzdrowisk i 
pijalnię wód mineralnych. Udali 
się też spacerkiem do źródełka 
Bełkotka. Po całym dniu zwie-
dzania nocowali w Lesku.

Zwiedzili również Majdan, 
gdzie czekała ich przejażdżka 
słynną Bieszczadzką Kolejką 
Leśną. Z okien wagonu podzi-
wiali dziką przyrodę Bieszczad. 
Później udali się na Przełęcz 
Wyżniańska przez Wetlinę, gdzie 
oglądali przepiękną panoramę 
górską. Zwiedzili także cerkiew 
Św. Michała Archanioła w Smol-
niku, a po powrocie na nocleg do 
Leska i zjedzeniu kolacji udali 
się na spacer po rynku i oglądali 
kościół Nawiedzenia NMP, syna-
gogę i ratusz. 

Trzeciego dnia pojechali 
do Komańczy - miejsca gdzie         

w klasztorze sióstr nazaretanek 
był internowany ks. kardynał 
Stefan Wyszyński. Następnym 
celem podróży była cerkiew 
Opieki Matki Bożej. Z okien 
autobusu podziwiali urokliwe 
uzdrowisko Polańczyk i poje-
chali do Soliny, gdzie odbyli rejs 
statkiem po jeziorze solińskim. 
Było to radosne przeżycie i mi-
mo zmęczenia odzyskali dobre 
samopoczucie. 

Ostatni dzień to przejazd do 
Sanoka i zwiedzanie tego pięk-
nego miasta - m.in. cerkwi Św. 
Trójcy, muzeum w zamku z wy-
stawą ikon i galerią Zdzisława 
Beksińskiego, rynku, ratusza, 
kościoła Przemienienia Pańskie-
go i ławeczki Szwejka. Następ-
nie w Haczowie obejrzeli XIV-
wieczny kościół Wniebowzięcia 
NMP i Św. Michała Archanioła. 
To największa gotycka drewniana 
świątynia w Europie i jeden z naj-
starszych kościołów o konstrukcji 
zrębowej w Polsce. 

W drodze powrotnej wyciecz-
kowi seniorzy wstąpili jeszcze do 
rezerwatu skalnego Prządki, póź-
niej do ruin zamku w Kamieńcu i 
do Jasła. Stamtąd już droga wiod-
ła w rodzinne strony do Imielina.

W połowie września seniorzy 
mieli okazję wyjechać w Beskidy. 
Dniem wyjazdu była niedziela, 
dlatego też wycieczkę rozpoczęli 
od mszy w bazylice w Rychwał-
dzie koło Żywca. Nie tylko Biesz-
czady cieszą się ogromną popu-
larnością, ale Beskidy to także 
idealne miejsce dla miłośników 
gór. Atrakcją Beskidu Śląskiego 
były malownicze szlaki oraz in-
teresujące miejscowości, które 
zapewniły seniorom fantastyczny 
wypoczynek. Zwiedzili Ustroń, 
Szczyrk, Wisłę. Atrakcją tury-
styczną była 2,5 godzinna prze-
jażdżka „ciuchcią Martusia”. Tra-
sa przejazdu obejmowała skocz-
nię Adama Małysza, Wisłę-Głęb-
ce i inne zakątki tego miasta. 

- Zawsze chętnie wyjeżdżamy 
z tak radosną grupą – mówi szefo-
wa Halina Wachowiak - z ludźmi 
którzy potrafią się doskonale ba-
wić jak i z tymi, którzy uwielbiają 
zwiedzać.

Wycieczki zostały dofinan-
sowane z dotacji Miasta Imie-
lin.  Przewodnicząca PZERiI 
„Koło Imielin” oraz seniorzy 
dziękuję za wsparcie finanso-
we i za dostarczenie wspania-
łych przeżyć. (da)

Seniorzy pożegnali lato  

zaoszczędzić na płacach gór-
ników czy materiałach, więc 
oszczędza się na szkodach gór-
niczych i na mieszkańcach –    
w tym momencie zgromadzeni 
nagrodzili jego wypowiedź 
oklaskami i robili to jeszcze 
kilkakrotnie. 

- Nie możemy zgodzić się na 
dalszą degradację infrastruktu-
ry miejskiej, na zniszczone dro-
gi, wodociągi, gazociągi, kana-
lizację deszczową czy sanitar-
ną - dodał. Burmistrz zwrócił 
uwagę na społeczną odpowie-
dzialność biznesu: można robić 
biznes, ale nie kosztem sąsiada, 
mieszkańca, środowiska, czego 
górnictwo nie dostrzega. 

- Zadziwiająca jest decy-
zja Regionalnego Inspektora 
Ochrony Środowiska, który po-
winien dbać o środowisko na-
turalne, a zgodę na eksploata-
cję uzasadnił bezpieczeństwem 
energetycznym kraju – mówił 
J. Chwiędacz i przestrzegał, 
że Imielin nie będzie się roz-
wijał, bo inwestorzy nie będą 
budować hal produkcyjnych, 
a mieszkańcy domów na tere-

nie narażonym na tak znaczne 
szkody górnicze. Imielin jest 
naszym dobrem i będziemy      
o to walczyć – zakończył bur-
mistrz.

Groźna ustawa
Obecny podczas protestu po-

seł Marek Wójcik zrelacjono-
wał to, co działo się na ostatnim 
posiedzeniu sejmu przed wybo-

rami. Podczas niego posłowie 
PiS-u wnieśli projekt ustawy 
zmieniającej prawo geologicz-
ne i górnicze. Zakłada on, że 
ani mieszkańcy, ani samorząd 
nie będą stronami postępowa-
nia w sprawie udzielania kon-
cesji na wydobywanie węgla. 
To minister środowiska będzie 
podejmował decyzję, gdzie 
znajdzie się kopalnia, a samo-

Silesia. Pomimo rozlicznych 
zajęć z tym związanych Ela 
znajdywała jeszcze czas, aby 
współpracować z naszym chó-
rem. Wykonywała partie solo-
we podczas niezliczonych kon-
certów „Harfy”, towarzyszyła 
nam jako solistka w ponad 
30 zagranicznych podróżach 
koncertowych, wzięła udział             
w nagraniu pięciu naszych płyt 
CD. Jej piękny sopran liryczny, 
muzykalność, kultura i pogo-
da ducha na zawsze pozostaną        
w naszej pamięci. Nikt nie bę-
dzie w stanie jej zastąpić.

Pogrzeb Elżbiety odbył się 
w imielińskim kościele 23 

rząd będzie musiał ją uwzględ-
nić. – Ustawa ta otwiera drogę 
do rabunkowej eksploatacji 
Śląska – powiedział poseł. 

Łańcuch rąk
Podczas manifestacji odczy-

tana została również petycja 
do Głównego Geologa Kraju, 
dotycząca decyzji ustalającej 
środowiskowe uwarunkowania 

dla wydobywania węgla ze zło-
ża „Imielin-Północ”. Mówi ona 
o zagrożeniach wynikających  
z eksploatacji węgla na tym te-
renie.   

- Podajmy sobie ręce w ge-
ście solidarności i pokażmy, że 
siła jest w nas – powiedziała na 
koniec A. Zdziechiewicz. Ten 
gest zakończył pokojowy pro-
test w Imielinie. (zz)

września. Śpiewała Camerata 
Silesia, śpiewaliśmy też my, 
oddając ostatni hołd wspania-
łej artystce i koleżance. Trud-
no pogodzić się z myślą, że już 
nigdy z nami nie zaśpiewa, 
ale widocznie Bóg tak chciał. 
Może teraz śpiewa z anioła-

mi w niebie Geistliche Lieder 
Bacha, które też kiedyś, jako 
pierwsza w Polsce nagrała.

Wieczny odpoczynek racz 
Jej dać Panie, a Światłość Wie-
kuista niechaj Jej Świeci.

 Roman Jochymczyk
kierownik art. chóru „Harfa” 

Panu Ireneuszowi Starczynowskiemu  
radnemu kadencji 2010-2014 Rady Miasta Imielin 

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

ŻONY 
składają

Burmistrz Miasta, Przewodniczący Rady, radni
Miasta Imielin i pracownicy Urzędu Miasta Imielin

Protest w Imielinie
Dokończenie ze str. 1.
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MIEJSKIE CENTRUM KULTURY 
ZAPRASZA 

13 października (niedziela), godz. 18:00 
- „Mimozami jesień się zaczyna”

Wśród wykonawców koncertu usłyszymy m.in. doskonale znane 
imielińskiej publiczności artystki Opery Śląskiej w Bytomiu: Leoka-
dię Duży i Joannę Kściuczyk-Jędrusik. Na wiolonczeli zagra Monika 
Hartman, a na fortepianie Ewa Zug. Będą także akcenty choreogra-
ficzne, bowiem całość ubarwią tańcem artyści baletu Opery Śląskiej. 
Bilety w cenie 20 zł w placówka MCK.

17 października (czwartek), godz. 17:00 
– Jesienny Tercet Literacki: Stanisław Janicki 
– W starym kinie (Biblioteka Miejska)
Gościem Jesiennego Tercetu Literackiego będzie urodzony w pobli-
skich Czechowicach-Dziedzicach pisarz, dziennikarz i scenarzysta, 
krytyk filmowy i historyk kina Stanisław Janicki. Któż nie pamięta 
cyklu jego znakomitych programów pt. „W starym kinie”. Audycja cie-
szyła się niegdyś ogromną popularnością, nadawano ją w TVP przez 
32 lata (1967-1999). Teraz będziemy mieli okazję posłuchać barwnych 
opowieści wybitnego znawcy X Muzy na żywo. Wstęp wolny.

20 października (niedziela), godz. 18:00 
– Biesiada Śląska z Markiem Szołtyskiem 

Biesiady Śląskie i Babskie Combry cieszą się ogromnym powo-
dzeniem wśród imielińskiej, nie tylko starszej, publiczności. Sala za-
wsze jest wypełniona po brzegi. Miłośników tego rodzaju rozrywki 
zapraszamy na kolejną Biesiadę Śląską, którą tym razem poprowadzi 
znany artysta kabaretowy, piosenkarz, satyryk i konferansjer Mirek 
Szołtysek. Bilety na tą imprezę w cenie 20 zł w placówkach MCK.

27 października (niedziela), godz. 18:00 
Koncert zespołu „Klucz” 

Zapraszamy do DK Sokolnia przede wszystkim młodzież. Zespół 
„Klucz” to młoda i wiekiem i stażem grupa, bowiem powstała w 2018 
roku w Mysłowicach z inicjatywy wokalisty Jakuba Pilszka. Sami o 
sobie piszą tak: „Jesteśmy czwórką przyjaciół, których łączy pasja do 
muzyki, szczególnie tej pisanej w języku polskim. Muzyka „Klucza” 
jest wielotematyczna - każdy słuchacz na pewno znajdzie dla siebie 
coś interesującego. Dzięki różnorodnym inspiracjom każdego z nas, 
jesteśmy w stanie rozwijać nasze brzmienie i warsztat muzyczny, 
aby dostarczyć naszej publiczności niezapomnianych wrażeń”. Ze-
spół gra w składzie: Jakub Pilszek – wokal/gitara, Karol Łukaszek 
– gitara/wokal, Rafał Szczęsny – gitara basowa, Marcin Szczęsny 
– perkusja. Wstęp wolny

11 listopada (poniedziałek), godz. 14:30 
– Święto Niepodległości na rynku  

Jak co roku obchody Święta Niepodległości w Imielinie będą 
miały uroczysty charakter. Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
na rynek, gdzie pod pomnikiem powstańców zostaną złożone 
kwiaty oraz odbędzie się koncert Imielińskiej Orkiestry Dętej, 
ze specjalnie przygotowanym nowym repertuarem, obejmującym 
także specjalnie napisane, nowe aranżacje pieśni powstańczych. 

17 listopada (niedziela), godz. 16:00 
- „Fantazjana – niekończąca się historia” 
(spektakl dla dzieci)

Jest to iście fantazyjna opowieść o chłopcu imieniem Bastian, który 
po śmierci mamy zamyka się w sobie, ma problemy w szkole i nie po-
trafi porozumieć się ze swoim tatą. Pewnego dnia chowa się w księgar-
ni, uciekając przed prześladującymi go starszymi kolegami ze szkoły. 
Tam znajduje tajemniczą książkę, dzięki której przeżyje najwspanial-
szą przygodę w swoim życiu. Nie jest to bowiem zwykła książka, ale 
pełna magii brama do innego świata. Dzięki niej Bastian przenosi się 
w krainę Fantazjany, której grozi zagłada… Mały chłopiec okaże się 
wkrótce jedyną osobą, która może uratować świat fantazji… 

Spektakl zrealizuje go dla naszych milusińskich Agencja „PRYM 
ART” z którą współpracujemy od niemal 20 lat. Wstęp wolny. (rj)

Po raz pierwszy 28 i 29 
września odbyły się w Za-

kopanem Parabadmintonowe 
Otwarte Mistrzostwa Polski. 
Zawodnicy z Imielina przy-
wieźli z nich medale w każdej 
kategorii, w której występowa-
li. Zdobyli je: Anna Wolny - 
złoty w singlu, złoty w mikście 
i brązowy w deblu; Magdalena 
Kozera - srebrny w deblu i brą-
zowy w singlu; Joanna Sadlik - 
brązowy w deblu oraz Tomasz 
Szwedo - złoty w singlu SL3.

- To był bardzo emocjonu-
jący i zarazem bardzo męczą-
cy weekend w Zakopanem.                             
W ciągu dwóch dni rywalizacji 
rozegraliśmy blisko 40 spotkań 
singlowych, deblowych i miks-
towych – relacjonują uczestnicy 

Dwa dni (5 i 6 października) 
trwały w hali widowisko-

wo-sportowej przy ul. Sapety 
Mistrzostwa Europy Federacji 
IBF w dalekowschodnich sztu-
kach walki. 

Przyjechali na nie zawodnicy 
z Polski, Belgii, Niemiec, Holan-
dii, Czech, Węgier, Mongolii i 
Ukrainy. - Największą grupą by-
li zawodnicy z Ukrainy – mówi 
Wiesław Bigos – ponad pięćdzie-
siąt osób, oni też zebrali najwięk-
szą ilość medali. Ogółem zawod-
ników było ponad 140. Medale 
przyznano w konkurencjach: ka-
ta, kata z bronią, synchron kata, 
walki semi kontakt i full kontakt. 
Dwa z nich - srebrne – zdobyli 
zawodnicy z Polski. 

Drużyna imielińskiej „Po-
goni” z roczników 2006 i 

2007 skorzystała z zaproszenia 
drużyny DJK Göggingen i po-
jechała do Niemiec pod opieką 
trenera Łukasza Stęchłego.  

Zawodnicy z rocznika 2007 
wzięli udział w turnieju rozgry-
wanym na doskonale przygo-
towanych boiskach. Natomiast 
drużyna z rocznika 2006 rozgry-
wała mecze kontrole z drużyna-
mi niemieckimi. 

Dodatkową atrakcją była moż-
liwość zobaczenia meczu Bun-
desligi pomiędzy  FC Augsburg 
i Eintrachtem Frankfurt oraz wi-
zyta na Allianz Arena - stadionie 
Bayernu Monachium. 

Dodatkową atrakcją wyjazdu 
było zakwaterowanie u rodzin 

Sportowa  Europa w Imielinie

Organizatorem imprezy było 
Stowarzyszenie Big Budo Polska 
Wiesława Bigosa, a współorga-
nizatorem Urząd Miasta Imielin, 
patronat nad nią objął burmistrz 
Jan Chwiędacz, który również 
wręczał medale w pierwszym 
dniu imprezy. W drugim dniu 

w tej roli wystąpił radny Jan Ju-
recki. 

Zajęcia samoobrony odbywa-
ją się w hali przy ul. Miarki 7 we 
wtorki o godz. 17.00 i soboty o 
9.00. Zapraszają Miasto Imielin 
i Wiesław Bigos ze Stowarzy-
szenia Big Budo Polska. (da)

zawodów. - Największe brawa 
za upór, determinację i realiza-
cję celów i założeń, należą się 
naszym najmłodszym zawod-
niczkom: Ani, Asi i Magdzie, 
które mimo różnych dolegliwości 
zdołały wywalczyć miejsca na 
wszystkich stopniach podium. 
Nasze dziewczyny rywalizowały                        
w turniejach łączonych z doro-
słymi bez podziału na kategorie 

wiekowe. Trzeba podkreślić, że 
Magda i Ania były najmłodszymi 
uczestniczkami całego turnieju. 
Ogromne podziękowania należą 
się rodzicom i rodzinom naszych 
mistrzyń, bo to dzięki ich wspar-
ciu i zaangażowaniu możliwe są 
sukcesy.

Trenerem sekcji parabadmin-
tona w klubie MKS Imielin jest 
Tomasz Szwedo. (zz)

zawodników z DJK Göggin-
gen oraz możliwość bliższego 
poznania innej kultury i udo-
skonalić swoje umiejętności 
językowe. 

Zawodnicy, którzy reprezen-
towali klub oraz miasto Imielin 
podczas tego wyjazdu to: Karol 
Wyciślok, Michał Brzenk, Szy-

mon Hudzikowski, Filip Róg, 
Aleksander Rokita, Patryk Koch-
man, Michał Marszałek, Szymon 
Kowalczyk, Jakub Kulig, Ka-
rol Klisz, Antoni Ficek, Maciej 
Nalepa, Maksymilian Kroczek, 
Miłosz Kozak, Wojciech Bęben, 
Kamil Haponiuk, Maciej Jakub-
czyk, Kamil Korczyk. (zz)

Z wizytą w Niemczech 

Mistrzowie parabadmintona
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  Witamy we wspólnocie 
Dzieci ochrzczone 14 września w imielińskim kościele

Kamil Besarabczuk urodzony 21 lipca  
syn Dawida i Olgi 
chrzestni: Dariusz Besarabczuk i Barbara Wieczorek 

Szymon Krzysztof Big urodzony 8 lipca 
syn Macieja i Agnieszki 
chrzestni: Jacek Big i Agnieszka Hermyt 

Pola Paulina Forma urodzona 5 czerwca 
córka Dawida i Pauliny 
chrzestni: Michał Konieczny i Katarzyna Stolorz 

Alicja Januszkiewicz urodzona 5 lipca  
córka Bartosza i Katarzyny 
chrzestni: Adrian Sulima i Joanna Sulima 

Mikołaj Mariusz Jochemczyk urodzony 1 czerwca  
syn Mariusza i Marii 
chrzestni: Grzegorz Twaróg i Barbara Krzemień

Marcelina Juszczyk urodzona 30 października 2018 r. 
córka Łukasza i Żanety 
chrzestna Aleksandra Kałat 

Borys Dawid Kuczowicz urodzony 29 stycznia 
syn Dawida i Natalii 
chrzestni: Patrycja Stolorz 

Na stawie Michalik 7 września od-
były się Zawody Wędkarskie o Puchar 
Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego Ber-
narda Bednorza. 

Starosta wręczył go zwycięzcy wraz 
z Anną Kubicą, przewodniczącą Rady 
Powiatu. Do wędkowania przystąpiło 
45 zawodników. Pogoda była dobra, 
ale niestety ryba brała sporadycznie. 
Jednak udało się wyłonić zwycięzcę, 
którym został Ryszard Skutela (2660 
pkt.). Na drugim miejscu uplasował się 
Józef Mularczyk (2210 pkt.), na trzecim 
Andrzej Ptasiński (1840 pkt.), a kolejne 

O puchar starosty 

miejsca zajęli: Paweł Twaróg, Roman 
Twaróg, Gerard Szendera, Aneta Biolik 
i Konrad Rzepka. (da) 


