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Małżeńscy jubilaci

rozmów. Nam udało się porozmawiać z trojgiem spośród małżonków. Wszyscy na początku swej
wspólnej drogi z trudem budowali dom, zmagając się z ciągłymi
kłopotami w kupnem pustaków
i cementu (zjawisko nieznane
młodemu i średniemu pokoleniu).
To jeden z powodów, dla którego
stwierdzają, że teraz żyje im się
lepiej niż kiedyś.
Do tego, by przeżyć razem tyle
lat, potrzeba wzajemnego zrozu-

mienia, rozmów ze sobą, spokojnego rozwiązywania problemów,
bo nie zawsze życie usłane jest
różami – w tym również zgadzali
się małżonkowie.
Irena i Paweł Brzozowscy od
urodzenia mieszkają w Imielinie. Wychowali córkę i mają dwoje wnuków. Żona była
prawie 50 lat księgową, a mąż
43 lata przepracował w hutnictwie. Najbardziej zadowoleni
są ze wspólnie spędzonych lat.

Z tego, że mieszkają w Imielnie, gdzie mają dobrych sąsiadów i gdzie w ogóle bardzo dobrze się żyje. - Dziś na pewno
w sensie materialnym jest lepiej
niż kiedyś - wychowałem się po
wojnie i wiem, co to jest bieda
– stwierdza pan Paweł.
Troje dzieci i troje wnuków
to potomkowie Anieli i Bronisława Borczyków. Mąż pochodzi z województwa łódzkiego.
Dokończenie na str. 3.

Życzenia
Pełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęścia i pomyślności
w Nowym Roku 2018
wszystkim mieszkańcom Imielina
i przybyłym gościom
składają:
Burmistrz Miasta
Jan Chwiędacz
wraz z pracownikami
Urzędu

Przewodniczący
Rady Miasta
Tomasz Lamik
wraz z radnymi

grudzień 2017

rzynaście par obchodziło w wspaniałych jubileuszy i podziętym roku złote gody, czyli kował za przykład, który dają
jubileusz 50-lecia małżeństwa, a młodym małżeństwom i rodzi4 jubileusz diamentowy, a to zna- nom.
czy, że przeżyli wspólnie 60 lat.
Tak jak w poprzednich latach
Pierwsi z nich zostali uhonoro- dla jubilatów wystąpił zespół
wani prezydenckimi medalami Za „Karolinki” ze Szkoły PodstawoDługoletnie Pożycie Małżeńskie. wej nr 2 pod (jak to zapowiedział
Natomiast wszystkie pary otrzy- Roman Jochymczyk) „niezmienmały od władz miasta bukiety nym i niezawodnym kierownikwiatów, kosze ze słodyczami i ctwem Krystyny Paluch”. Tym
torby z podarunkami.
razem był to program muzycznoObchodzących złote go- słowny, w którym oprócz piosedy udekorował burmistrz Jan nek znalazło się zabawne gwaroChwiędacz, a wszystkim złożył we opowiadanie, które wygłosiła
życzenia – zdrowia, szczęścia, Natalia Stolorz.
długich wspólnych lat życia oraz
Po części oficjalnej i artystyczwielu radosnych chwil w gronie nej na jubilatów i ich opiekunów
najbliższych. Dołączył się do nich czekał poczęstunek. Była też okaTomasz Lamik, przewodniczący zja do zrobienia pamiątkowych
Rady Miasta, który gratulował zdjęć przez Adama Koziorza oraz
Jubilaci obchdzący w tym roku 50-lecie małżeństwa: Aniela i
Bronisław Borczyk, Maria i Roman Brom, Irena i Paweł Brzozowscy, Genowefa i Jan Gluma, Jadwiga i Roman Hermyt, Anna
i Jan Kaiser, Irena i Hubert Kajdasz, Elżbieta i Wiktor Kowal,
Zofia i Jan Lampa, Anna i Jan Mandrela, Irmgarda i Ryszard
Mika, Maria i Stanisław Pańczuk, Krystyna i Ryszard Żemła.
Jubilaci obchdzący w tym roku 60-lecie małżeństwa: Justyna i
Paweł Brysz, Irena i Zygmunt Gaja, Agnieszka i Alojzy Hermyt,
Lidia i Tadeusz Makowscy.
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KRONIKA POLICYJNA
10 listopada na ul. Maratońskiej policjanci zatrzymali dwóch
mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wieku 18 i 23
lat, którzy posiadali przy sobie 0,30 grama amfetaminy i 0,40 grama marihuany.
14 listopada mieszkaniec ul. Banachiewicza zgłosił oszustwo:
pobrano od niego zaliczkę na wykonanie prac remontowych,
jednak nie wywiązano się z zobowiązania, jak również nie rozliczono się z pobranej zaliczki. Ponadto dokonano uszkodzeń w
remontowanym budynku.
27 listopada bieruńscy policjanci ujawnili 25 wykroczeń związanych z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu
drogowego. Większość, bo aż 14 wykroczeń popełnili kierujący
pojazdami silnikowymi. 6 spośród ujawnionych przez mundurowych wykroczeń popełnili rowerzyści i polegały one na jeździe
wzdłuż przejścia dla pieszych. Tylko w 5 przypadkach wykroczenia popełnili piesi i polegały one na przechodzeniu przez jezdnię
w miejscach niedozwolonych oraz niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej. Osoby naruszające przepisy o ruchu pieszych
zostały ukarane. Wobec dwóch kierujących samochodami, którzy
naruszyli przepisy dotyczące bezpieczeństwa pieszych, policjanci
wystosowali wnioski o ukaranie do sądu.
5 grudnia policjanci z bieruńskiej drogówki przeprowadzili
kontrolę pojazdów, podczas której zwracali uwagę na prawidłowy stan techniczny pojazdów i emisję spalin do atmosfery. W 22
przypadkach spośród 28 skontrolowanych ujawnili nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska, a 8 pojazdów nie dopuszczono do dalszej jazdy. (kpp)

KRONIKA STRAŻACKA
12 listopada strażacy zostali wezwani do potrąconej sarny na
ul. Poniatowskiego.
14 listopada na ul. Drzymały strażacy usuwali gniazdo os.
16 listopada strażacy zostali wezwani do pożaru kotłowni
w domu jednorodzinnym na ul. Zachęty.
20 listopada strażacy usuwali drzewa z jezdni na ul. Satelickiej
i Marka.
28 listopada strażacy zostali wezwani do kolizji samochodów
osobowych na ul. Kordeckiego. Dokonali neutralizacji płynów
eksploatacyjnych, które wyciekły na jezdnię.
28 listopada strażacy usuwali potrąconą sarnę na ul. Satelickiej. (osp)

Świecą przykładem

Kurier grudzień 2017

Blisko trzystu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Imielinie będzie bardziej widocznych na drodze. O poprawę bezpieczeństwa młodzieży zadbali nie tylko policjanci, ale też dyrekcja szkoły i samorząd
miasta, który zakupił dla nich odblaskowe kamizelki. Podczas ogólnopolskiego „Dnia odblasków” bieruńscy policjanci prowadzili profilaktyczne działania skierowane do pieszych, zachęcając między innymi
imielińską młodzież do korzystania z elementów odblaskowych.
O korzyściach płynących z noszenia elementów odblaskowych policjanci rozmawiali z uczniami z imielińskiej SP1, którzy oprócz słodkich mikołajkowych upominków otrzymali odblaskowe kamizelki.
W „Dniu odblasków” bezpieczeństwo pieszych propagowali też
policjanci ruchu drogowego, którzy w ramach tej akcji na ulicach
naszego powiatu wręczali przechodniom odblaskowe opaski, apelując o jak najczęstsze korzystanie z nich. (kpp)
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8 stycznia (poniedzialek) w sali nr 21 Urzędu Miasta w godz.
1600-1700 dyżur pełnią: Bernadeta Ficek, Józef Pacwa i Jerzy Gołaszczyk. (um)
Kurier – Imielińska Gazeta Samorządowa.
Wydawca Urząd Miasta w Imielinie.
Wykonanie: Gościniec sc. Redaguje zespół.
Redaktor naczelny Zbigniew Zając ISSN 1898-8350
Tel. kontaktowy: 609-223-557
Adres do korespondencji: Biblioteka Miejska 41-407 Imielin, ul. Imielińska 92, tel. 32/225 50 70, adres elektroniczny: kurier@imielin.pl
Druk Infomax Katowice. Nakład 2350 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i opracowania nadesłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
ogłoszeń.

PORADY PRAWNE

Najczęściej zadawane pytania

K

iedyś Terry Pratchett napisał: „Wiesz co jest największą tragedią tego świata?
Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić
i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby
fantastycznie grać na flecie,
ale starzeją się i umierają, nie
widząc żadnego instrumentu
muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. A może nawet nie rodzą się
w czasie, w którym mogliby
go odkryć”. To wszystko jest
prawdą. Gdybyśmy mieli świadomość prawdziwego stanu
rzeczy, dokonywalibyśmy innych wyborów. Dlatego postanowiłem, że za pośrednictwem
Kuriera - Imielińskiej Gazety
Samorządowej w kilku odcinkach odpowiem na najczęściej
zadawane mi pytania.
Pytanie 1: Czy jednostka
samorządu terytorialnego, której organ jest zarządcą części
drogi publicznej przeznaczonej do ruchu pieszych, ponosi
odpowiedzialność za szkody
spowodowane zdarzeniem, do
którego doszło w następstwie
niewykonania przez właściciela nieruchomości uprząt-

nięcia zanieczyszczeń z chodnika stanowiącego wydzieloną
część drogi publicznej służącą
dla ruchu pieszego, położonego bezpośrednio przy granicy
nieruchomości?
Odpowiedź: Uprzątanie błota, śniegu, lodu czy innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio wzdłuż
nieruchomości stanowi obowiązek właściciela nieruchomości. Przykładowo: drogi pozostające w zarz ądzie Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu podlegają nadzorowaniu
wykonania tego obowiązku,
który dysponuje stosownymi
środkami przymuszającymi.
Jeśli tego nie czyni, może podlegać odpowiedzialności, choć
nie jest to odpowiedzialność
solidarna wraz z właścicielem
nieruchomości. Gmina, o ile
naprawi szkodę, może zwrócić
się do właściciela z roszczeniem regresowym o zwrot równowartości odszkodowania. W
związku z tym zwróćmy uwagę
na stan chodników położonych
wzdłuż naszej nieruchomości.
W przypadku ewentualnego
wypadku jakiegoś przechodnia
musimy liczyć się, że poniesiemy z tego tytułu konsekwencje
prawne, a co za tym idzie także
finansowe.

Pytanie 2: Co to jest zachowek?
Odpowiedź: Wiele osób jest
przekonanych, że pominięcie
w testamencie na przykład
swojego dziecka lub małżonka
oznacza pozbawienie tej osoby
tak zwanego zachowku. Zachowek jest to prawo spadkobiercy
ustawowego do żądania od
spadkobiercy testamentowego
na przykład sąsiada, kolegi z
pracy czy konkubiny pieniężnej rekompensaty. Zachowek
jest formą ochrony wąskiego
kręgu osób bliskich spadkodawcy, którzy byliby powołani
do spadku z ustawy. Zachowek
nie przysługuje więc innym
krewnym - na przykład rodzeństwu, dziadkom czy kuzynom.
Jeżeli więc zmarły pozostawia
małżonka i dzieci, które byłyby powołane do spadku z ustawy, a oni nie dziedziczą wskutek sporządzenia testamentu,
bowiem testator powołał do
spadku wyłącznie inną osobę, wówczas małżonek i dzieci mają prawo do zachowku.
Zachowek przysługuje, jeżeli
uprawniony nie otrzymał go
wcześniej w postaci darowizny od spadkodawcy, bądź w
postaci powołania do spadku
albo zapisu.
Dariusz Orzeł radca prawny

Odpady komunalne

Kiedy zgłaszamy zmiany

W

ciągu 14 dni od zmiany danych będących
podstawą ustalenia opłaty za
odbiór śmieci, musimy złożyć nową deklarację. Opłatę w
zmienionej wysokości płacimy
za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana. Zasada ta wynika z art.
6 m ust. 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity z 2017 r. Dz. U.
poz. 1289 z późniejszymi zmianami).
Przez zmianę danych rozumie się:

- w przypadku nieruchomości zamieszkałych - gdy nastąpi
zmiana ilości osób ją zamieszkujących (np. wyprowadzka,
zgon, urodzenie się dziecka),
gdy sprzedamy nieruchomość,
gdy zajdzie zmiana sposobu
zbierania odpadów lub zmiana właściciela nieruchomości
albo formy władania nieruchomością,
- w przypadku nieruchomości niezamieszkałej (firmy, biura, sklepy), na której powstają
odpady komunalne - gdy nastą-

pi zmiana ilości powstających
odpadów komunalnych, zmiana sposobu zbierania odpadów,
zmiana siedziby podmiotu lub
adresu, pod którym prowadzona jest działalność, zostanie
zakończona działalność gospodarcza, zmiana właściciela nieruchomości lub zmiana formy
władania nieruchomością.
Do czasu złożenia nowej deklaracji za odbiór odpadów komunalnych obowiązuje opłata
w dotychczasowej wysokości.
(um)

Sposób na przerwy w dostawie prądu

N

ieprzewidziane
sytuacje w pogodzie (wichury
zrywające linie energetyczne)
powodują przerwy w dostawie prądu. Jak się przed nimi
zabezpieczyć? - Naprzeciw
wychodzi najnowsza technologia, dzięki której w łatwy i tani

sposób możemy mieć swój domowy zestaw awaryjnego zasilania.
Zestaw wyposażony w urządzenie oraz akumulator, w
skuteczny sposób podtrzyma
pracę takich urządzeń jak np.
pompy, piece CO, urządzenia

biurowe (komputery, laptopy,
drukarki, faksy, monitory, routery), bramy automatyczne,
kompresory oraz silniki, sprzęt
AGD, RTV, urządzenia chłodzące (lodówki, klimatyzatory) – odpowiada Karol Karkosz
z Imielina. (kk)

Jubileusz imielińskich przedsiębiorców

S

pory dalszej działalności ale i
powiększania swoich szeregów.
H. Komendera podziękował
tym, którzy przyczynili się
do założenia stowarzyszenia
i tym, którzy wspierali jego

W pierwszym rzedzie od prawej: prof. Jan Klimek, Jan Chwiędacz,
Czesław Ryszka, Anna Kubica, Marek Wójcik i Tomasz Lamik.

Henryk Komendera - prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców.

Jubileusz był również okazją
do podziękowania władzom
miasta za wspieranie stowarzyszenia. Gospodarze przyjęli od
gości życzenia: takiej jak do tej

a zlecenie Urzędu Miasta
Imielin sporządzona została „Ocena raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą
<Eksploatacja węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ>”.
Jego autorem jest dr Michał Wilczyński (były Główny Geolog
Kraju). Przypomnijmy, że raport
ten wykonany przez Główny Instytut Górnictwa, jest jednym z
dokumentów, na podstawie których kopalnia „Piast-Ziemowit”
ubiega się o koncesję na wydobywanie węgla ze wspomnianego złoża.
Ocena dr. Wilczyńskiego
aż roi się od stwierdzeń typu: błędne jest stwierdzenie,
niekonsekwencje opisu, jednostronna zawartość, brak
jakichkolwiek danych jakościowych i ilościowych, kolejne
nieomówione, dalece niewystarczająca itp. Świadczą one,

że dokument, którym posługuje się kopalnia, jest co najmniej
wątpliwej jakości.
Autor oceny przytacza również kilka zagrożeń związanych
z wydobyciem węgla ze złoża
Imielin Północ, które w Raporcie zostały pominięte. Jednym
z nich jest „wysoce prawdopodobne utworzenie się zalewiska o powierzchni co najmniej
100 hektarów”, albo „poważne
niebezpieczeństwo odwrócenia biegu Imielinki” i to, że „w
okresach obfitych opadów zabudowania przy ulicy Łąkowej
i niektóre zabudowania przy
drodze DW 934 będą zagrożone podtopieniami czy wręcz
powodzią”.
Ponadto autor stwierdza, że
„Raport przedstawia bardzo
ograniczony zakres profilaktyki budowlanej, przeciwdziałania zalewiskom i podtopieniom, oraz kompensacji

przyrodniczej”. Dowiadujemy
się też, o czym „zapomnieli”
autorzy Raportu: „Przy przewidywanym wydobyciu węgla
6-7 min ton/rok, ilość odpadów
wydobywczych wyniesie co
najmniej 2 min ton/rok. Raport
nie precyzuje, gdzie odpady
wydobywcze będą deponowane.” To tylko kilka przykładów
z obszernego dokumentu.
Opracowanie dr. Wilczyńskiego kończy 12 punktów, w
których zawarte są „rekomendacje”. Pod tym słowem ukrywają
się zalecenia dotyczące tego, co
należy uzupełnić w Raporcie, by
był on rzetelnym dokumentem.
Z całością „Oceny raportu…” jak i z innymi dokumentami związanymi z planami
wydobywczymi kopalni można
się zapoznać na stronie www.
imielin.pl – zakładka Eksploatacja węgla kamiennego ze złoża „Imielin - Północ“. (zz)

Małżeńscy jubilaci
Dokończenie ze str. 1.
Przyjechał za pracą na Śląsk i
będąc na delegacji w Imielinie
poznał swoją przyszłą żonę.
Przed emeryturą przepracował
aż 52 lata – najpierw w Głównym Instytucie Górnictwa, a
potem w imielińskim Plastochemie. – Kiedyś to musieliśmy
oszczędzać. A teraz pomagamy
młodszym – oni mają większe
potrzeby, żyją inaczej niż my
– nie rozumieją tego, jak było
kiedyś – mówią małżonkowie.

Wyjątkowe w życiu Elżbiety i
Wiktora Kowalów (mają 2 dzieci
i 3 wnuków) jest to, że oboje jeszcze pracują. Mąż jest kierowcą i
prowadzi firmę transportową. Codziennie o 4 rano wstaję, a o
23 idę spać. Jakbym nie robił, to
nie wiem co by było. A tak człowiek ma obowiązek i żyje tym
– stwierdza. Żona ma natomiast
własną działalność handlową.
- Żeby wyjść do ludzi, mieć
kontakt z nimi. Wtedy człowiek
czuje się potrzebny – zauważa.

Człowiek jak jest młody, to ma
co innego w głowie tak bardziej
na różowo widzi, a im jest starszy to poważniej patrzy na sprawy – oceniają małżonkowie.
Spotkanie 7 grudnia w Sokolni było dla wszystkich par
wyjątkowym dniem, podczas
którego uhonorowano ich długie wspólne życie. Nie zawsze
było szczęśliwe i pogodne, ale
mimo to udało im przeżyć i
doczekać wspaniałych jubileuszy. (zz)

Od 20 grudnia

Plany do wglądu

O

d 20 grudnia br. do 26
stycznia 2018 r. wyłożone
zostaną do wglądu plany zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dotyczące:
a) terenu w rejonie ul. Poniatowskiego i ul. Nowozachęty,
b) obszaru położonego w rejonie ulic: Wojciecha Sapety,
Pokoju i Imielińskiej,
c) obszaru położonego pomiędzy ulicą Św. Brata Alberta, torami kolejowymi
PKP, nasypem kolejowym
„Maczki Bór”, a zachodnią
granicą miasta.
Dyskusja publiczna nad
przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie
się 22 stycznia 2018 r. w Urzę-

dzie Miasta Imielin w sali nr
11:
- dla terenu w podpunkcie
„a” w godzinach 1300 –1400;
- dla obszaru w podpunkcie
„b” w godzinach 1500 –1600;
- dla obszaru w podpunkcie
„c” w godzinach 1400 –1500.
Uwagi do powyższych projektów planów należy składać
na piśmie do Burmistrza Miasta Imielin z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego
2018 r.
Z pełnym tekstem ogłoszeń
o projektach planów można
zapoznać się na stronie internetowej www.imielin.pl (um)

Plany w przygotowaniu

N

a listopadowej sesji Rady
Miasta Imielin radni na
wniosek burmistrza postanowili o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
dla Jamnic, Cisowca, Wiosek
Południe i Sargan.
– Istnieje rozbieżność między dotychczasowymi planami
dla tych obszarów, a Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które przyjęliśmy przed rokiem. Ponadto dotychczasowe
plany nie obejmowały niektórych terenów. Ma to też zwią-

zek z dużą ilością wniosków o
zmiany w planach – wyjaśnił
burmistrz Jan Chwiędacz celowość sporządzania planów.
Będą one przyjęte w ciągu
najbliższego 1-1,5 roku - w zależności od możliwości finansowych miasta. (zz)

Zapłacimy kartą
Coraz powszechniejsze staje
się używanie kart płatniczych,
dlatego istnieje już możliwość
wnoszenia wszelkich opłat
(podatki, opłaty za śmieci i
inne) również w kasie Urzędu
Miejskiego w Imielinie. (zz)
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Czamberg, a obecnie Henryk
Komendera. Stowarzyszenie
Przedsiębiorców Imielina liczy obecnie prawie sześćdziesiąt osób.

Co pomija koplaniany raport

N

działalność oraz wręczył im
pamiątkowe patery i kwiaty.
W części artystycznej wystąpił
w lekkim repertuarze big-band
utworzony z członków Imielińskiej Orkiestry Dętej. (da)
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towarzyszenie
Przedsiębiorców Imielina obchodzi
w tym roku 15-lecie swojego
istnienia. Z tej okazji 17 listopada w Sokolni odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział burmistrz Jan Chwiędacz, Tomasz
Lamik, przewodniczący Rady
Miasta, Anna Kubica, przewodnicząca Rady Powiatu, a także
senator Czesław Ryszka, poseł
Marek Wójcik, prof. Jan Klimek, prezes Izby Rzemieślniczej w Katowicach oraz radni.
Celem imielińskiego stowarzyszenia jest propagowanie i
wspieranie przedsiębiorczości
w mieście, współpraca z samorządem i innymi instytucjami działającymi na tym terenie. Prezesami w ciągu tych
lat byli Leon Komraus, Adam



O krok od podium

Aktywna tablica

D

rużyna z Szkoły Podstawowej nr 1 w Imielinie
zdobyła 4 miejsce podczas szachowych Igrzysk Młodzieży
Szkolnej województwa śląskiego. Rozgrywki odbyły się 22 listopada w Częstochowie. Zwyciężyła w nich szkoła z Gliwic.
Imieliński zespół tworzyli:
Dominika Górecka, Maksymilian Klisz (oboje z VII klasy
szkoły podstawowej) oraz Szymon Ficek i Jakub Przybyłek (z
III klasy gimnazjum) - na zdjęciu obok. Do finałów w Częstochowie, w których wzięło
udział 16 najlepszych drużyn,
dotarli po wygraniu eliminacji powiatowych i rejonowych.
Dominika, Maksymilian i Szymon od kilku lat trenują szachy
w imielińskim klubie „Diagonalia” pod okiem Krystiana

Klimczoka, gdzie spotykają się
co piątek.
– Rozgrywki w Częstochowie
stały na wysokim poziomie. W
większości uczestnikami zawodów byli uczniowie, z którymi
spotykamy się podczas zawodów klubowych. Od trzeciego
miejsca dzieliły nas zaledwie 2

S

punkty – relacjonował nam Szymon Ficek. - Czwarte miejsce w
województwie to dobry wynik,
który cieszy każdego z nas. Istotny sukces także z tego względu,
że założenia reformy edukacji
kładą szczególny nacisk na naukę gry w szachy – dodaje Anna
Kubica, dyrektorka szkoły. (zz)

Godzina kodowania

O

d 4 do 10 grudnia w SP nr
2 odbył się Tydzień Edukacji Matematycznej. Uczniowie „dwójki” wraz z koleżankami i kolegami ze 180 krajów
uczyli się kodowania.
W tym czasie na całym
świecie obchodzony był Tydzień Edukacji Informatycznej, którego inicjatywą jest
Godzina Kodowania. Godzi-

na to okazja, aby przekonać
się, że podstaw programowania może nauczyć się każdy.
To znakomite wprowadzenie
do informatyki podejmowane
przez tysiące uczniów z ponad
180 krajów.
W SP nr 2 przystąpili do niego uczniowie wszystkich klas.
Każdy otrzymał indywidualne
konto, na którym rejestrowane

były postępy w wykonywaniu
wybranego zadania. Uczący się
mieli do dyspozycji całą galerię
znanych z filmów i gier postaci
wprowadzających ich w świat
myślenia algorytmicznego.
Na podstawie materiałów
tego światowego wydarzenia
w szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna „Z godziną kodowania”. (an)

Imieliński, świąteczny

W
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słoneczne południe 10
grudnia otwartych zostało ponad dwadzieścia stoisk
Imielińskiego Jarmarku Świątecznego.
W tym roku oferta była
znacznie szersza niż w poprzednich latach. Dominowały na
stoiskach artykuły związane ze
świętami – przede wszystkim
ozdoby, którymi można przystroić dom jak i choinkę, ale i
takie, które pod tą choinką można położyć. Można było zaopatrzyć się w produkty potrzebne



do ugotowania świątecznych
potraw. Stoisko gastronomiczne oferowało śląski obiad (tylko
15 zł!) i grzańca, który w tym
chłodnym dniu wyjątkowo smakował. Było i pieczywo z Imielina, i wypieki czy miody. Ci,
którzy nie chcieli nic kupować,
mogli sami wykonać ozdoby na
choinkę z różnych materiałów.
Tu zajęcie miały przede wszystkim dzieci. One też świetnie się
bawiły z Roko i Colino. Z oferty
licznie korzystali mieszkańcy i
przyjezdni.
Tegoroczną nowością była
karuzela. Nie zapomniano o
pokazach kulinaranych. Dla
przybyłych pastorałki śpiewała
Bożena Mielnik. Występowali też młodzi instrumentaliści
z Imielina A stałym punktem
programu stało się zapalenie
kiermaszowej choinki przez
burmistrza Jana Chwiędacza i
występ (na zakończenie) Imielińskiej Orkiestry Dętej. (zz)

zkoła Podstawowa nr 2
wzbogaciła się o monitor
interaktywny (połączenie monitora LED i tablicy interaktywnej). 16 listopada w pracowni
matematycznej odbyła się jego
prezentacja.
- Tablica jest nieocenioną
pomocą w prowadzeniu lekcji
z geometrii – zachwala nowy
sprzęt Zofia Cichy, nauczycielka matematyki. - Pozwala na
szybką, a przede wszystkim interesującą dla uczniów prezentację figur płaskich
i brył. Modyfikacji
rysunków i tekstu
dokonuje się w prosty sposób poprzez
dotyk specjalnym
pisakiem lub palcami bezpośrednio
na ekranie monitora. W oprogramowaniu tablicy znajdują się
wirtualny cyrkiel, kątomierz,
linijka i ekierka, którymi można kreślić i mierzyć odcinki,
kąty, okręgi…

- Nowoczesne pomoce dydaktyczne podnoszą umiejętności
dzieci, zachęcają je do eksperymentowania i mądrego oswajania
się z nowymi technologiami –
mówi Dagmara Kupczyk, dyrektorka szkoły. – W naszej szkole
stawiamy na takie sposoby przekazywania wiedzy, bo sprzyjają
one odnajdywaniu i rozwijaniu
uczniowskich talentów - dodaje.
Monitor udało się zdobyć
dzięki „Rządowemu programowi rozwijania szkolnej in-

frastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 20172019 – aktywna tablica”. (an)

Spotkanie ze Ślązaczkami

U

czestnicy innowacji pedagogicznej „Mieszkam tu,
więc znam i szanuję tradycje
Górnego Śląska” spotkali się
mieszkankami Imielina. Andrzejkowy wieczór stał się okazją do snucia opowieści o tym,
jak to dawniej bywało.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 mieli wzięli udział
w spotkaniu z okazji andrzejek
i katarzynek. Gośćmi imprezy były panie: Halina Mucha
oraz Barbara Łytko - rodowite
mieszkanki Imielina, które nie
tylko ciekawie opowiadały o
wróżbach i tradycjach zwią-

zanych z zakończeniem roku,
ale również zaprezentowały
dawne stroje, sprzęty gospodarstwa domowego i rodzinne
pamiątki. Było też lanie wosku,
układanie butów, przebijanie
serca szpilką, losowanie przedmiotów. Choć wróżby wszyscy
traktowali z przymrużeniem
oka, to śmiechu i zabawy było
co niemiara.
To wyjątkowe spotkanie stało się pretekstem do lepszego
poznania korzeni, tradycji naszego regionu i wartości przekazywania tej wiedzy kolejnym
pokoleniom. (an)

Blues żyje

Najpiękniejsze szopki

1 miejsce zespół „Forsal”
z Częstochowy (na zdjęciu),
2 miejsce „Blues Perspective
Band” z Rzeszowa, a 3. „Black
Pin” z Rybnika – takie były
wyniki 8. Imielin Blues Festivalu, który odbył się 18 i 19 listopada.
– Tegoroczny festiwal miał
najwyższy poziom z dotychczasowych edycji – powiedział
Grzegorz Kapołka, organizator
festiwalu i wybitny muzyk. Nawet te zespoły, które się nie
zakwalifikowały do finałowej
trojki, zagrały bardzo dobrze.
Blues żyje, tak jak i muzyka
improwizowana – dodał imieliński artysta. Podziękował
również sponsorom – głównymi byli: Urząd Miasta w Imielinie, Starostwo Powiatowe i
Miejskie Centrum Kultury w
Imielinie, a festiwal wsparli
także lokalni przedsiębiorcy
oraz firmy spoza miasta. Burmistrz Jan Chwiędacz, Anna
Kubica, przewodnicząca Rady
Powiatu i Jadwiga Mikunda,
dyrektorka MCK, wręczyli
nagrody zdobywcom trzech

W Sokolni wręczone zostały
3 grudnia nagrody za najpiękniejsze szopki wykonane przez
dzieci. Na konkurs zgłoszone
zostały 32 prace, których autorzy liczyli od 3 do 14 lat. W
budowie kompozycji zastosowano między innymi materiały wtórne: patyczki po lodach,
kartonowe rulony, a nawet folię
bąbelkową oraz plastikowe łyżeczki. Pojawiły się również
szopki tradycyjne, budowane
z naturalnych materiałów jak
kora, mech, słoma i chrust oraz
szyszki. Najbardziej nietypową
była wielopostaciowa szopka
ułożona z klocków lego autorstwa Jasia Marszołka. Piękne
szopki, tym razem z postaciami z ceramiki, wykonały Magdalena Blewąska, Aleksandra
Wojtowicz i Zofia Pielorz. Ujmującą w swej prostej i czystej
formie była grupa postaci Św.
Rodziny wykonana przez Annę
Kurek. Pozostałe szopki również zasługiwały na pochwały
i wyróżnienia. Komisja, która
stanowili: proboszcz ks. Eugeniusz Mura, Jadwiga Mikunda,

der. Ich występ spotkał się z
dużym zainteresowaniem publiczności.
O tym, że na imielińskim
festiwalu docenia się wykonawców, którzy reprezentują
rzeczywiste wartości muzyczne, może świadczyć fakt, że
ubiegłoroczni zwycięzcy czyli
Pola Chobot i Adam Baran z
Wrocławia wystąpili w tym
roku na dużej scenie festiwalu Rawa Blues w Katowicach,
a ich utwór był przed paroma
tygodniami jedną z „piosenek
dnia” programu III Polskiego
Radia. (zz)

Na jarmarku w Salzburgu
idegasse – najstarsza i jedna
z najpiękniejszych ulic Salzburga, Dom Mozarta, Residentzplatz, pomnik Mozarta,
twierdza Hohensalzburg z
piękną, aczkolwiek w naszym
przypadku deszczową panoramą miasta i szczytów alpejskich, Hellbrunn – letnia, manierystyczna rezydencja książęca Markusa Sittikusa. Dzień
zakończyliśmy udziałem w
dwóch jarmarkach bożonarodzeniowych.

W niedzielę udaliśmy się do
urokliwych miasteczek alpejskich. Brzegiem jeziora Fuschlsee dojechaliśmy do St. Gilgen
- miejscowości, w której przyszła na świat matka Mozarta.
Następnie brzegiem jeziora
Wolfgangsee dojechaliśmy do
St. Wolfgang, gdzie zwiedza-

liśmy m. in. gotycki kościół z
przepięknym ołtarzem skrzydłowym Pachera. Później oddaliśmy się klimatom niepowtarzalnych austriackich kiermaszów świątecznych. Zmęczeni i
pełni wrażeń 26 listopada wróciliśmy do rodzinnego Imielina. (jm)

Mikołaj i Aniołki w Sokolni
Teatr Komanderów już po
raz drugi zaprosił dzieci na
swój spektakl pt. „Imieniny św.
Mikołaja”. Sztukę przy pełnej
widowni wystawiono 3 grudnia
w „Sokolni”, a w teatralnych
rolach na scenie wystąpiło kil-

kanaścioro dzieci i młodzieży.
Bajkę wyreżyserowała szefowa
teatru Stanisława Szczepanik.
Bajka była wystawiana po raz
pierwszy przez teatr Komanderów ponad 10 lat temu, wznowiono ją w ubiegłym roku i bar-

dzo się wszystkim podobała.
Po spektaklu św. Mikołaj i jego Aniołki wręczyły wszystkim
dzieciom czekolady ufundowane
przez Miejskie Centrum Kultury,
a także paczki, które przygotowali dla swoich dzieci rodzice. (da)
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24 listopada w godzinach
wieczornych grupa imielińskich turystów udała się na
kolejny wyjazd adwentowy,
zorganizowany przez Miejskie
Centrum Kultury w Imielinie
- tym razem do miasta Mozarta
czyli Salzburga w Austrii.
Pierwszym punktem postoju był Oberndorf bei Salzburg
- miejsce powstania słynnej
kolędy „Cicha noc”. Kolejne
miejsca zwiedzania to: ogród i
pałac biskupi Mirabell, Getre-

Kurier

pierwszych miejsc. Zwycięzcom pogratulował burmistrz.
– Cieszymy, że nasz festiwal
zatacza coraz szersze kręgi, że
poziom artystyczny jest coraz
wyższy – zauważył J. Chwiędacz i podziękował G. Kapołce
za przygotowanie festiwalu.
W pierwszym dniu odbyły
się przesłuchania konkursowe,
w wyniku których wyłoniono laureatów oraz wystąpili:
Tandeta Blues Band i „Czarny Pies” Leszka Windera. W
drugim dniu festiwalu duet
Sebastian Riedel i Sylwester
Kramek oraz zespół Easy Ri-

dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury oraz plastyczki
Urszula Figiel-Szczepka i Agnieszka Moryc oceniała prace
w kategoriach wiekowych.
Wyniki konkursu
3-4 lata
I miejsce Klara Kopeć (4 l.);
II miejsce Antoni Grzyśka (4 l
.) i Hania Stalmach (4,5 l.); III
miejsce Maksymilian Cyroń (4
l.) i Krysia Pielorz (3 l.).
5-7 lat
I Wojciech Gabor (6 l .), Agata i Jakub Komandera (5 i 7 l.),
Anna Wójcicki (6 l.); II Wojciech Kozioł; III Marysia Marszołek (7 l.), Milena Rogalska
(6 l.); wyróżnienia: Aleksandra
Rydzewska (6 l.), Jagoda Stolorz, Małgorzata Pielorz (7 l.)
Filip Grzyśka (7 l.).
8–9 lat
I Wiktoria i Natalia Richter
(9 l. i 6 l.), Jan Marszołek (9 l.);
II Amelia Boba (9 l.); III Basia
i Staś Stapel (7 l. i 8 l.); wyróżnienie: Marta Kurek (8 l.)
10–14 lat
I Magdalena Blewąska (11 l.),
Aleksandra Wojtowicz (11l.),
Zofia Pielorz 11 l.); II Victoria
Adamidis (12 l.); III Anna Kurek (12 l.) Magdalena i Oliwia
Bortel (10 i 12 l.); wyróżnienia:
Wojciech Rogalski (10 l.), Marta Marszałek (14 l.), Natalia i
Kamil Stolorz (12 i 8 l.).
Praca grupowa
Koło Plastyczne „Potworzymy” ze świetlica Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie. (da)



Nowy zarząd koła emerytów

H

alina Wachowiak, która do
niedawna była dyrektorką miejskiego przedszkola, teraz jako emerytka została nową
przewodniczącą imielińskiego
koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów.
Na spotkanie sprawozdawczo-wyborcze, które odbyło się
23 listopada, przybyły władze
zarządu rejonowego wraz z
przewodniczącą Stefanią Mąką. Ustępujący zarząd rozliczył
się z czteroletniej działalności
i przedstawił sprawozdanie finansowe. W imieniu zebranych
Maria Gaweł podziękowała za
22-letnią pracę przewodniczącemu Bernardowi Stolorzowi,
sekretarzowi Ryszardowi Kle-

Decyzją obecnych wybory
przeprowadzono w sposób jawny. Oprócz H. Wachowiak do no-

wego zarządu weszli: sekretarz
Barbara Bortel, skarbnik Maria
Gaweł, a do komisji socjalnej

Gabriela Goczoł, Gertruda Osoba, Ilona Pacwa i Lidia Wadas.
Kronikę koła poprowadzić będzie nadal Urszula Pawlas.
B. Stolorz złożył zarządowi
serdeczne życzenia, a nowej
przewodniczącej wręczył wiązankę kwiatów. Halina Wachowiak podziękowała za wybór i
przedstawiła kierunki działania.
Po części oficjalnej odbyła się
impreza andrzejkowa, na której
bawiło się ponad 70 osób. Do
tańca przygrywał członek koła
Henryk Nagi.
Składano jak zawsze życzenia listopadowym solenizantom,
wśród których była również nowo wybrana przewodnicząca H.
Wachowiak. (da)

klasyki światowej. Partie solowe
zaśpiewała Katarzyna Skulska,
dyrygował Roman Jochymczyk.
Ponadto chórzyści zwiedzili
piękne miasto Győr oraz imponu-

jące, wpisane na listę światowego
dziedzictwa UNESCO, opactwo
benedyktynów w Pannonhalma,
w którym 6 i 7 września 1996 roku gościł Papież Św. Jan Paweł II.

Mieli też możliwość skorzystania
ze słynnych basenów termalnych.
Wyjazd doszedł do skutku dzięki wsparciu MCK w Imielinie i
Urzędowi Miasta. (rj)

Nowy zarząd imielińskiego koła Związku Emerytów i Rencistów. Z kwiatami Halina Wachowiak.

inowi oraz Marii Kośmie i Genowefie Wieczorek (z komisji
socjalnej).

„Harfa” na Węgrzech
d 10 do 12 listopada chór
„Harfa” z Imielina odbył 34.
już zagraniczną podróż koncertową. Tym razem zespół wyjechał
na Węgry, gdzie do tej pory nie
miał okazji występować.
Prywatne kontakty z mieszkającą obok Győr, a pochodzącą z
Imielina Marią Teresą Szabo (z
domu Wadas) zaowocowały zaproszeniem, które formalnie wystosowało Polskie Towarzystwo
Kulturalne im. Jana III Sobieskiego z Győr.
Wyjazd był krótki, ale bardzo
intensywny. Chór śpiewał w nowym kościele pod wezwaniem
Św. Jana Pawła II w KisbajcsSzőgye oraz w zabytkowej, pojezuickiej bazylice benedyktynów
pod wezwaniem Św. Ignacego

Loyoli w Győr. Wykonał m.in.
Gaude Mater Polonia, Bogurodzicę, utwory M. Gomółki i G.
G. Gorczyckiego, Mszę A-dur
R. Jochymczyka oraz arcydzieła

Chór w Pannonhalma; w pierwszym rzędzie w środku Maria Teresa Szabo

Świętowali abrahama
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bchodzący w tym roku
swoje 50. urodziny popularnie nazywane abrahamem
spotkali się, by wspólnie je
świętować. Po mszy w ich intencji odprawionej w kościele
pw. Matki Boskiej Szkaplerznej
bawili się na sali „U Knopka”.
Organizatorami tej rocznicowej
imprezy, na którą przybyło ponad czterdziestu jubilatów, byli
Marcela Osoba, Danuta Urbanek i Adam Koziorz.
Nie było to ich pierwsze spotkanie, gdyż świętowali razem od
30. urodzin każdy jubileusz co 5
lat - na 30, 35, 40 i 45 lat. Impreza się udała, a po pięciu latach od
poprzedniego spotkania zawsze
było co wspominać i czymś się
pochwalić. (da)

Foto: Piotr Wojtaszek

O

Mistrzowie jesieni

Miejskie Centrum Kultury zaprasza
DK Sokolnia

2:1 z Iskrą Pszczyna, odbył się
25 listopada. Pogoń wystąpiła w
następującym składzie: Dawid
Tworuszka - Mateusz Pacwa,
Łukasz Bundzyło (k), Adrian
Wojtaszak, Rafał Skrzypek,
Sebastian Rzepa (63. Andrzej
Malina), Łukasz Samek (55.
Grzegorz Cuber), Marcin Polarz, Kamil Cisoń (46. Tomasz
Matysek), Mateusz Dreszer (86.
Daniel Cisoń), Sebastian Bubrowski. Pozostali rezerwowi
to: Błażej Mirka, Michał Nagi,
Andrzej Malina i Kamil Pope.
Trenerem jest Grzegorz Rajman, a kierownikiem drużyny
Janusz Skwara. (zz)

W styczniu bieżącego roku w uroczystość Trzech Króli Miejskie Centrum Kultury zorganizowało
w Sokolni po raz pierwszy koncert karnawałowy w wykonaniu Imielińskiej Orkiestry Dętej – na
wzór słynnych koncertów noworocznych Filharmoników Wiedeńskich. Impreza spotkała się z tak
gorącym przyjęciem publiczności, że u progu nadchodzącego roku 2018 koncert taki postanowiono
znowu zorganizować i zaprezentować go aż dwukrotnie.
Tak jak ostatnio popularne walce wiedeńskie i inne karnawałowe utwory usłyszymy w specjalnie
na tą okoliczność przygotowanych aranżacjach na orkiestrę dętą. Oczywiście repertuar będzie inny,
ale w finale z pewnością zabrzmi słynny Marsz Radetzky’ego Johanna Straussa, który tradycyjnie
kończy tego rodzaju koncerty. Zapowiada się wielkie wydarzenie muzyczne, pełne pięknych, nieśmiertelnych melodii, a zarazem koncert ze szczyptą humoru, jak przystało na okres karnawału.
Dodatkową atrakcją będzie udział bardzo popularnego nie tylko w Imielinie solisty. Tym razem
partie wokalne w sześciu utworach wykona Damian Holecki.
Wejściówki na oba koncerty w cenie 10 zł można nabyć w placówkach MCK.

14 stycznia (niedziela) godz. 18.00
„Jasełka Polskie” - Teatr Komanderów

Jak co roku Teatr Komanderów zaprasza na tradycyjne przedstawienie „Jasełek Polskich”. Spektakl ten
został przygotowany jeszcze przez założyciela teatru Józefa Komanderę i oparty jest na tekstach jasełek salezjańskich, schillerowskich i rydlowskich oraz na fragmentach Pisma Świętego. Barwne przedstawienie, z
nową muzyka i scenografią składa się z 2 obrazów i trwa około półtorej godziny (z 15-minutową przerwą).
Bierze w nim udział ponad 30 osób, przy czym każdego roku pojawiają się nowe twarze, zwłaszcza wśród
najmłodszych odtwórców ról aniołków, pastuszków itp. Wstęp wolny.

Niełatwy sezon

20 stycznia (sobota) godz. 18.00 Kabaret „Chyba”

I

21 stycznia (niedziela) godz. 17.00 Koncert uczniów Jacka Piłatyka

mielińscy hodowcy 23 listopada podsumowali tegoroczny
sezon lotowy. Z powodu pogody
do łatwych nie należał. Wiatr i
deszcz, chłody przeplatające się
z upałami, powodowały, że wiele gołębi ginęło bez wieści na liczących po kilkaset kilometrów
trasach. Dotykały ich również
choroby, które eliminowały ze
startów; trzeba też było zawieszać loty, by podratować gołębie.
Imielińscy hodowcy (i nie tylko
oni) ponieśli dotkliwe straty.
– Duet Jodłowiec-Strzelecki
w tym roku wziął wszystko, co
było do wzięcia – stwierdził w
podsumowaniu Marian Kubiciel.
Rzeczywiście na czele wszystkich kategorii (gołębie dorosłe,
młode, najlepsze lotniki, samiczki i samczyki) znajdują się
okazy pary hodowców Czesław
Jodłowiec i Jan Strzelecki. Na
pytanie, jak udaje się osiągać takie wyniki, Czesław Jodłowiec
uśmiecha się i odpowiada skrótowo: - Właściwe odżywianie,
czyli dieta i treningi - tak jak u

sportowców. I wie co mówi, bo
od paru lat sam intensywnie trenuje biegi, poprawiając kolejne
rekordy życiowe. Metody stosowane przez hodowców, to często
ich tajemnica i niechętnie dzielą
się spostrzeżeniami na ten temat.
Ale chętnie rozwijają wątek opowieści o tym, jak zachowują się,
jakie wyczyny są udziałem gołębi i jakie emocje towarzyszą ich
opiekunom.
Podczas spotkania burmistrz
Jan Chwiędacz wyraził zadowolenie z tego, że może się z spotkać
z hodowcami. – Trzeba cenić to,
co robicie, bo jest to wasza życiowa pasja, dlatego jako władze
miasta będziemy was wspierać
– zadeklarował. Zachęcał hodowców do promowania tej działalności, za przykład dając pszczelarzy. Zwrócił uwagę, że jest to
także promocja samego Imielina.
Złożył też najlepsze życzenia na
przyszły sezon lotowy. W imieniu hodowców Marian Kubiciel
podziękował mu za wsparcie i
obecność na spotkaniu. (zz)

Pochodzący z Wrocławia kabaret „Chyba” to bez wątpienia jeden z najlepszych i najzdolniejszych kabaretów młodego pokolenia. Na ogólnopolskiej scenie zabłysnął w 2010 roku, kiedy to zgarnął nagrody
na wszystkich najważniejszych festiwalach w Polsce: wygrał słynny krakowski festiwal PAKA, zdobył
Grand Prix na festiwalu Przewałka w Wałbrzychu, był laureatem Lidzbarskich Wieczorów Humoru i
Satyry. Od tamtej pory jest znany i ceniony zarówno przez publiczność jak i kabaretowe środowisko.
Od stycznia 2016 kabaret tworzy trzech utalentowanych artystów: Piotr Gumulec, Jakub Krzak i
Krzysztof Wilkosz. Kabaret Chyba to nie tylko świetni aktorzy, ale także błyskotliwe teksty, niebanalne
pomysły, niezwykła energia i mnóstwo improwizacji (czyli tego, co publiczność lubi najbardziej). To
także mimo młodego stażu olbrzymie doświadczenie nabyte dzięki licznym występom z gwiazdami polskiej sceny kabaretowej. Wejściówki na występ w cenie 15 zł w placówkach MCK od 15 grudnia.

W Sokolni od lat prowadzone jest nauczanie gry na różnych instrumentach oraz nauka emisji głosu. Co
pewien czas instruktorzy poszczególnych dyscyplin organizują publiczne koncerty swoich wychowanków,
które pomagają młodym artystom oswoić się z prawdziwą estradą i z publicznością. W najbliższym koncercie wystąpią uczniowie Jacka Piłatyka, który z powodzeniem prowadzi naukę gry na instrumentach
klawiszowych – fortepianie, keyboardzie i akordeonie. Wstęp wolny.

27 stycznia (sobota) godz. 18.00 „Viva America” Sonori Ensemble

Ten koncert karnawałowy to będzie z pewnością wielkie wydarzenie muzyczne. Po raz drugi wystąpi w
Imielinie międzynarodowa grupa operowa Sonori Ensemble, czyli zespół artystów operowych z Wiednia,
Pragi i Wrocławia. Jego członkowie aktywnie występują na scenach europejskich, są ponadto laureatami
zagranicznych konkursów wokalnych. Grupa działająca od 2012 roku ma na swoim koncie już ponad 250
koncertów w salach koncertowych, teatrach i innych instytucjach kultury w Polsce i za granicą.
Sonori Ensemble regularnie współpracuje z wieloma placówkami kultury w Polsce, goszcząc w teatrach i w salach koncertowych. Zespół regularnie koncertuje także w przestrzeniach zamkowych oraz w
plenerach. Artyści Sonori Ensemble dwukrotnie wystąpili we Włoszech w ramach Arezzo Summer Music
Festival, otrzymali także kolejne zaproszenia na koncerty we Włoszech, Czechach i na Słowacji. W grudniu
2015 na zaproszenie Accademia Musicale Europea śpiewacy wystąpili w ramach festiwalu „Tra cielo e terra” w Rzymie. W ramach zimowej trasy koncertowej w 2017 roku zespół zaśpiewał na ponad 50 koncertach
w całej Polsce. Z sukcesami artyści zaprezentowali się także ostatnio w programie „Mozartiada” w Teatrze
w Grudziądzu oraz podczas jesiennej gali musicalowej „Viva America” w Filharmonii Podkarpackiej w
Rzeszowie. Ten właśnie program usłyszymy podczas koncertu w Sokolni.
Wejściówki w cenie 20 zł dostępne w placówkach MCK od 15 grudnia. (rj)

Bilety na lutowe imprezy
Od 15 grudnia w placówkach MCK będzie można nabyć bilety na dwie imprezy, które w lutym
przyszłego roku odbędą się w Sokolni. Pierwsza to występ Krzysztofa Respondka, który planowany
jest na 2 lutego, a druga to Babski Comber organizowany 11 lutego. (zz)

grudzień 2017

a pierwszym miejscu piłkarze Pogoni Imielin zakończyli jesienna rundę rozgrywek w klasie okręgowej. W 15
meczach zdobyli 37 punktów,
strzelili 40 bramek, a stracili
tylko 15. Bilans jesiennych rozgrywek to 12 zwycięstw (najwięcej ze wszystkich zespołów), 1 remis i 2 porażki. Pogoń
wyprzedza o 2 punkty drugą w
tabeli Podlesiankę Katowice.
Czy uda się odnieść historyczny awans do IV ligi, w
której Pogoń jeszcze nie grała? Przekonamy się na wiosnę
przyszłego roku. Ostatni mecz
w rundzie jesiennej wygrany

6 i 7 stycznia (sobota i niedziela) godz. 18.00
Koncerty Karnawałowe – Damian Holecki i Imielińska Orkiestra Dęta

Kurier
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17 grudnia (niedziela) godz. 17.00 XXI Przegląd Młodych Talentów



Witamy we wspólnocie

Kurier grudzień 2017

Dzieci ochrzczone 11 listopada w imielińskim kościele



Zofia Róża Dziadek urodzona 1 sierpnia
córka Patrycji i Sławomira
Chrzestni: Bogdan Jeszonek i Dorota Potocka

Piotr Paweł Paluch urodzony 8 września
syn Michała i Moniki
Chrzestni: Łukasz Paluch i Magdalena Brocka

Alicja Amelia Hermyt urodzona 15 października
córka Andrzeja i Agnieszki
Chrzestni: Marek Czechelius i Agnieszka Hermyt

Jakub Jan Rausz urodzony 13 września
syn Grzegorza i Jadwigi
Chrzestni: Mateusz Bryja i Weronika Stolecka

Mikołaj Damian Kosecki urodzony 29 sierpnia
syn Damiana i Sylwii
Chrzestni: Jacek Marona i Barbara Pająk

Piotr Łukasz Remieniewicz urodzony 1 sierpnia
syn Łukasza i Dominiki
Chrzestni: Oliwier Zioła i Michalina Spurek

Nina Jagoda Orkisz urodzona 11 lipca
córka Aleksandra i Anny
Chrzestni: Damian Orkisz i Sandra Latko

Leon Maksymilian Stolorz urodzony 24 lipca
syn Zbigniewa i Agnieszki
Chrzestni: Adam Stolorz i Monika Kuc

