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Od Kryształków do Diamentów 
Dwa lata temu rozpoczynali 

działalność, dziś już odno-
szą pierwsze sukcesy między-
narodowe, a popularnością do-
ganiają piłkę nożną. Chodzi o… 
gimnastykę artystyczną.

6 grup 120 dziewczynek
W oddanej do użytku hali 

sportowej w Imielinie znala-
zła się również sala z lustrami 
do ćwiczeń gimnastycznych. 
Co prawda po roku urządzono 
w niej siłownię, ale dla gim-
nastyczek przygotowano po-
mieszczenie w byłej sali gim-
nastycznej gimnazjum. – Dziś 
wykorzystujemy do ćwiczeń 
nie tylko salkę w gimnazjum, 
ale i halę sportową oraz po-
mieszczenie na drugim piętrze 
w bibliotece. Jest taka potrze-
ba, gdyż trenuje w klubie w 6 
grupach około 120 dziewczy-
nek w wieku od 3 do 12 lat. 
Są to: Kryształki, Wstążeczki, 
Piruetki, Serduszka, Diamenty 
i Diamenciki – wylicza Ag-
nieszka Chmielewska, prezes 
UKS Energia, klubu sportowe-
go, który właśnie przed dwoma 
laty powstał w Imielinie.   

Grupy różnią się przede 
wszystkim poziomem umie-
jętności ćwiczących. Zaczyna-
jące swoją przygodę z gimna-
styką są Kryształki, a te które 
są najsprawniejsze i startują 
w zawodach to Diamenciki 
– grupa wyczynowa licząca 15 
dziewczynek w wieku od 6 do 
10 lat. Pozostałe to grupy po-
średnie. Wraz z nabieraniem 
umiejętności związanych z 
pracowitością zwiększają się 
wymagania i intensywność tre-
ningów – od jednego do pięciu 
w tygodniu (po trzy godziny). 
- Od roku dziewczynki zaczęły 
brać udział w zawodach, żeby 
pokazać, ile nauczyły się przez 
ten czas. Jeśli jednak ktoś chce 
tylko poćwiczyć rekreacyj-
nie – dla zdrowia, kondycji, 
pięknej sylwetki - też znajdzie 

miejsce na treningach – mówi 
pani prezes. 

Nawet 5 treningów 
tygodniowo

Zuzanna Pacwa skończy w 
tym roku 7, a jej starsza siostra 
Marta 9 lat. Obie są w grupie 
wyczynowej. – Były na zawo-
dach we Lwowie, Warszawie, 
Bielsku-Białej, Jaworznie… 
Zainteresowały się, jak powstał 
klub, zaciekawiły, spodobało 
się, są zadowolone, mają dużo 
nowych koleżanek – relacjo-
nuje mama Bernadeta Pacwa. 
– Nawet treningi pięć razy w 
tygodniu są do pogodzenia, bo 
odbywają się na miejscu - w 
Imielinie – dodaje. Ważne że 
dziewczynek nie trzeba do ni-
czego zmuszać, same chcą, lu-
bią gimnastykę. – Dzięki star-
tom w zawodach, kiedy trzeba 
wyjść, zatańczyć przed obcą 
publicznością, mają obycie, są 
bardziej otwarte – a to pomaga 
w życiu codziennym, bo muszą 
odnaleźć się w różnych sytua-
cjach – zauważa matka dziew-
czynek. 

Również 9-letnia Natalia 
Szymańska ćwiczy w grupie 
wyczynowej. – Jest bardzo ru-
chliwa i to był dobry pomysł, 
by ją zapisać na treningi - mó-
wi mama Katarzyna. Natalia 
trenuje od 2 lat. Przyszła na 
zajęcia próbne, najpierw by-
ła to godzina tygodniowo, ale 
spodobało się i od marca ub. 
roku bierze udział w zawodach 
– w Krakowie zajęła 4 miejsce. 
– Trenerka ma bardzo dobre 
podejście, dzieci lgną do niej 
– zauważa mama. 

Z Białorusi i Ukrainy 
Zapewnienie trenerów na 

odpowiednim poziomie dla 
tak licznej grupy to poważnie 
zmartwienie prezes A. Chmie-
lewskiej. Najlepsze są z Biało-
rusi i z Ukrainy – nie, nie dlate-
go że najtańsze, co zapewne od 

razu przyjdzie nam do głowy 
– wręcz przeciwnie: są kosz-
towne i zgodnie z przepisami 
nie mogą dłużej pracować niż 
pół roku. Dlatego trenerki czę-
sto się zmieniały. A od stycznia 
zajmuje się nimi kolejna: to 
Wiktoria Bushuk z Białoru-
si. – Te ze wschodu to są byłe 
zawodniczki, które ukończyły 
stojące na wysokim poziomie 
szkoły mistrzostwa sportowe-
go – wyjaśnia A. Chmielew-
ska. Mają też duże wymagania 
co warunków pracy i zamiesz-
kania. 2 lata temu myślałam, że 
tworzę mały klub, a tu okazało 
się, że jest to niesamowite ob-
ciążenie, bo oprócz „Energii” 
mam jeszcze swoją pracę zawo-
dową – dodaje pani prezes. 

Pierwsze sukcesy
Na szczęście ma wsparcie 

i pomoc ze strony rodziców 
(„Oni tak jak ich dzieci po-
łknęli bakcyla”- mówi). Opła-
cają udział dzieci w zawodach 
(koszty trenerów, hotelu i wy-
żywienia). Klub utrzymuje się 
głównie ze składek rodziców 
oraz pomocy Urzędu Miasta 

Imielin. Wyjazdy na zawody 
finansują sami rodzice. Ponad-
to dwa razy w roku odbywają 
się zawody klubowe. Organizo-
wane są też obozy stacjonarne 
– najbliższy w czasie ferii zi-
mowych. Planuje się również 
zawody o puchar burmistrza 
Imielina. 

Zaangażowanie rodziców, 
dzieci i miasta procentuje w 
postaci pierwszych sukcesów. 
17 i 18 grudnia na turnieju gim-
nastycznym, który odbył się we 
Lwowie Oliwia Chmielewska 
zdobyła brązowy medal, Zu-
zanna Pacwa była 4., a Ewa 

Żukowska 6. W zawodach wy-
stąpiły także: Emilia Wolnik, 
Matylda Bercal, Marta Pacwa i 
Weronika Wolnik, które konku-
rowały z 360 zawodniczkami z 
46 klubów z Ukrainy, Słowacji, 
Mołdawii i Polski.

Gimnstyczka a nie narciarka
- Gdy byliśmy ostatnio na 

nartach, instruktorka powie-
działa do córki: „Będzie z cie-
bie niezła narciarka”, a córka 
odrzekła: „Nie narciarka, ja już 
jestem gimnastyczką” – opo-
wiada nam Katarzyna Szymań-
ska, mama Natalii. (zz) 

Od lewej: Zuzanna Pacwa, Weronika Wolnik, Marta Pacwa, Emilia Wolnik, Oliwia Chmielewska, 
Matylda Bercal, Ewa Żukowska oraz trenerki Victoria Bushuk i Marcelina Wilk.
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DYŻURY RADNYCH

PORADY NOTARIUSZA

6 lutego (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta w godz. 
1600-1700 dyżurują radni: Maria Biskupska, Tomasz Kaiser i To-
masz Olszewski. (um)

Zakup mieszkania, domu 
czy gruntu jest bardzo 

ważnym wydarzeniem życio-
wym, dla większości z nas jed-
ną z największych inwestycji w 
życiu. Wiąże się z nim wybór 
odpowiedniej oferty, zawarcie 
umowy, a często również za-
ciągnięcie wieloletniego kredy-
tu zabezpieczonego hipoteką no 
i oczywiście wybór notariusza. 
Każda z tych czynności nie-
sie ze sobą ryzyko finansowe, 
a przepisy które je regulują, są 
skomplikowane. Część tego 
stresu wynika niewątpliwie z 
nieznajomości podstawowych 
mechanizmów, które pozwalają 
dodatkowo zabezpieczyć zakup 
nieruchomości. 

Jak uniknąć 
problemów prawnych

Aby bezpieczniej przepro-
wadzić transakcję, dobrze jest 
zasięgnąć informacji u notariu-
sza będącego specjalistą w tym 
zakresie. Notariusz udzieli in-
formacji, jak uniknąć ewentu-
alnych problemów prawnych, 
a także zabezpieczy interesy 
każdej ze stron transakcji w 
jej najważniejszym momencie, 
czyli przeniesieniu własności.

Notariusz ponadto zadba, 
aby wszystkie możliwie ważne 
elementy umowy były w niej 
uwidocznione. Te ważne ele-
menty to: potwierdzenie zapła-
ty zadatku bądź zaliczki, za-
płaty dalszej ceny sprzedaży, 
wydania nieruchomości bądź 
lokalu, wymeldowania osób 
tam zameldowanych oraz do-
konania wszelkich czynności 
faktycznych i prawnych. W ra-
zie jakichkolwiek problemów 
będzie można skutecznie do-
chodzić wykonania wszelkich 
zobowiązań wynikających z 
zawartej przez nas umowy. 
Dlatego przed zakupem miesz-
kania lub domu warto mieć na 
uwadze w szczególności kilka 
podstawowych kwestii.

Jaki jest stan prawny 
Jedną z najważniejszych 

rzeczy, na którą powinniśmy 
zwrócić uwagę podczas wy-
bierania swojego mieszkania, 
działki czy domu jest oczywi-
ście stan prawny. Najogólniej 
rzecz biorąc pojęciem tym ob-

jęte są wszelkie informacje od-
nośnie praw przysługujących 
do danej nieruchomości (np. 
prawo własności, czy też spół-
dzielcze własnościowe prawo 
do lokalu) oraz dane osób, któ-
rym przysługują te prawa. Nie-
dopatrzenia, jakich dopuścimy 
się na tym polu, mogą później 
spowodować wiele kłopotów i 
nieprzyjemności. 

Numer księgi wieczystej
Aby ustalić, co wchodzi 

w skład sprzedawanej nie-
ruchomości (w tym jaka jest 
dokładnie jej powierzchnia), 
należy poprosić sprzedającego 
o numer księgi wieczystej pro-
wadzonej dla nieruchomości. 
Pozwoli to także ustalić, czy 
nieruchomość jest obciążona 
hipoteką lub innymi prawami 
(np. służebnościami, egzeku-
cjami komorniczymi). 

Oczywiście i tutaj pojawia 
się sporo problemów w prak-
tyce związanych najczęściej z 
nieaktualnym stanem praw-
nym księgi wieczystej, ale 
także nieaktualnym stanem 
faktycznym takiej nierucho-
mości jak jej powierzchnia czy 
prawidłowa numeracja działek 
itp. W takim przypadku z po-
mocą przychodzi notariusz, 
który w ramach powierzonych 
mu kompetencji wyjaśni stan 
prawny i faktyczny nierucho-
mości, który ostatecznie bę-
dzie pokrywał się zarówno z 
dokumentacją geodezyjną jak i 
tym, co jest ujawnione w księ-
dze wieczystej.

Co jest zadatkiem, 
a co zaliczką?

Warto również zwrócić uwa-
gę na sprawy zadatku i zalicz-
ki. To, czy wpłacona przy za-
warciu umowy przedwstępnej 
kwota jest zaliczką czy zadat-
kiem, ma istotne znaczenie w 
przypadku, gdy przyrzeczona 
umowa nie dojdzie do skutku.

Przy wpłaceniu zadatku kupu-
jący musi liczyć się z faktem, że 
jeżeli umowa przedwstępna nie 
zostanie przez niego wykonana, 
wpłacony przez niego zadatek 
przepadnie na rzecz sprzedają-
cego. Natomiast sprzedający w 
sytuacji gdyby umowa przed-
wstępna nie została przez niego 

wykonana, musi liczyć się z obo-
wiązkiem zwrotu zadatku kupu-
jącemu w podwójnej wysokości. 

Zadatek zabezpiecza zatem 
zawarcie przyrzeczonej umo-
wy. Zaliczka natomiast zawsze 
podlega zwrotowi - bez wzglę-
du na to z czyjej winy nie do-
szło do umowy. Dlatego też ne-
gocjując umowę przedwstępną 
należy mieć na uwadze to, 
czy wpłacona przy zawarciu 
umowy przedwstępnej kwota 
jest zaliczką czy zadatkiem. 
Powinno to zostać precyzyj-
nie określone w umowie. W 
przeciwnym razie wpłacona 
kwota będzie traktowana jako 
zaliczka.

Ważne dokumenty
Rolą notariusza w procesie 

kupna (sprzedaży) jest spraw-
dzenie czy sprzedający legity-
muje się wszystkimi dokumen-
tami i zaświadczeniami, które 
stanowią o przysługującym mu 
prawie własności mieszkania, 
działki czy domu. Dokumen-
tami tymi są między innymi: 
umowa na podstawie której 
sprzedający nabył nierucho-
mość, czyli najczęściej jest to 
wypis aktu notarialnego, od-
pis postanowienia o nabyciu 
spadku lub zasiedzeniu, wy-
pis aktu poświadczenia dzie-
dziczenia. 

Jeśli przy zakupie nierucho-
mości posiłkujemy się kredy-
tem, warto podjęte przez nas 
zobowiązania, w szczególności 
co do kwot i terminów zapła-
ty, uzgodnić z naszym doradcą 
kredytowym.

Pomoc profesjonalisty
Niezależnie od powyższych 

wskazówek, pamiętajmy że 
każda sytuacja jest inna, a na-
bycie mieszkania, działki czy 
domu to na tyle poważna trans-
akcja, że jeśli chcemy należy-
cie zabezpieczyć swoje intere-
sy, warto jednak zainwestować 
w swoje bezpieczeństwo i sko-
rzystać z pomocy profesjonali-
sty w powyższym zakresie, to 
jest notariusza który za pomo-
cą odpowiednich dokumentów 
sprawdzi stan prawny miesz-
kania, działki czy domu.

Paulina Siekańska
notariusz

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych miesz-

kańców okręgu 7 na coroczne spotkanie, które odbędzie się   
w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej w Imielinie 3 lute-
go (piątek) o godz. 18:00.

Radna Maria Biskupska tel.: 888 814 414

13 grudnia włamano się do domu jednorodzinnego przy ul. Mal-
czewskiego, skąd skradziono mienie. 
14 grudnia zgłoszono policji przywłaszczenie pieniędzy z banko-
matu znajdującego się przy ul. Imielińskiej. Zdarzenie miało miej-
sce 10 października. 
31 grudnia w budynku na ul. Wandy 28-letni mężczyzna został 
popchnięty na klatce schodowej, w wyniku czego spadł ze scho-
dów i doznał uszkodzenia ciała (stłuczenia głowy oraz stłuczenia i 
skręcenia stawu krzyżowo-biodrowego). 
2 stycznia na ul. Sosnowej mieszkanka Imielina znieważyła ra-
towników medycznych, którzy udzielali jej pomocy medycznej. 
3 stycznia z posesji na ul. Łąkowej skradziono przyczepę samo-
chodową marki Neptun. (kpp)

10 stycznia bieruńscy policjanci ruchu drogowego przeprowadzili 
akcję „Trzeźwość”. Kontrole miały na celu poprawę bezpieczeństwa 
poprzez eliminację nietrzeźwych kierowców. Przy pomocy szybkie-
go alkosensora FST policjanci skontrolowali 1017 kierujących. Żaden 
kierowca nie znajdował się pod wpływem alkoholu. (kpp)

Z głębokim smutkiem i żalem 
żegnamy

śp. JeRZeGO KUCZOWICZA  
Radnego Rady Miasta Imielin 

II kadencji (w latach 1998-2002) 
Wyrazy szczerego współczucia 

rodzinie zmarłego składają:
Burmistrz, Przewodniczący Rady,

Radni Miasta Imielin 
i pracownicy Urzędu Miasta

Wszyscy byli trzeźwi 

Na co zwrócić uwagę przy zakupie 
mieszkania, działki czy domu

4 grudnia strażacy zostali wezwani do uwięzionej sarny w ogro-
dzeniu posesji przy ul. Dunikowskiego.
5 grudnia strażacy gasili pożar domu jednorodzinnego przy ul. 
Żeńców. Spaleniu uległo drzewo składowane obok kominka oraz 
część elewacji budynku. Ofiarą pożaru był kot, który zatruł się 
gazami pożarowymi.
7 grudnia strażacy zostali wezwani do pożaru samochodu na ul. 
Imielińskiej.
8 grudnia strażacy usuwali martwą sarnę z ul. Nowozachęty.
11 grudnia strażacy zabezpieczali Jarmark Bożonarodzeniowy 
przy ul. Aptecznej.
11 grudnia strażacy gasili pożar drewna składowanego po wycin-
ce przy nasypie kolejowym przy ul. Dunikowskiego. (osp)
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Wyjaśnienie 

Na grudniowej sesji Rady 
Miasta przyjęty został bu-

dżet Imielina. Przewidywane są 
przychody i wydatki w wysoko-
ści 44,3 mln zł – to aż o 12 mln 
więcej po stronie przychodów niż 
w roku ubiegłym i równo 10 mln 
zł więcej po stronie wydatków 
(ubiegłoroczny budżet zakładał 
deficyt czyli większe wydatki niż 
przychody). Co składa się na tak 
znaczne wzrosty?

Po stronie dochodów i przy-
chodów (główne źródła) to:
- 10,5 mln zł ma przynieść udział 
miasta w podatku dochodowym 
od osób fizycznych,
- 8 mln podatek od nieruchomo-
ści od osób prawnych,
- 6,7 mln to nadwyżka z lat po-
przednich,
- 5,4 mln subwencja oświatowa,
- 4,4 mln różne podatki i opłaty,
- 3,7 mln dotacja z budżetu pań-
stwa na program 500+,
- 1,4 mln opłaty za wywóz 
śmieci.

Po stronie wydatków (głów-
ne zadania):
- 12,3 mln zł oświata i wycho-
wanie (w tym kontynuacja budo-
wy sali gimnastycznej w szkole 
podstawowej za 2,1 mln zł),
- 5 mln inwestycje i remonty 
drogowe (przedstawiliśmy je 
w poprzednim wydaniu „Ku-
riera”)

Dokładnie jest to 1 mln 988 
tys. 300 zł. Tyle wyniesie do-
tacja Ministerstwa Sportu i 
Rekreacji na budowę sali gim-
nastycznej przy szkole podsta-
wowej w Imielinie. Z tego 250 
tys. zł wpłynęło już w roku 
2016. 600 tys. zł to dotacja na 
rok bieżący i pozostałą kwotę 

Tadeusz Hericht został na 
grudniowej sesji wybrany wi-
ceprzewodniczącym Rady 
Miasta Imielin. W tajnym gło-
sowaniu uzyskał bezwzględną 
większość głosów tj. 13 „za”. 

Premier Beata Szydło oraz 
minister infrastruktury i 

budownictwa Andrzej Adam-
czyk 5 grudnia ogłosili w Biel-
sku-Białej, że zostały „skie-
rowane do realizacji śląskie 
odcinki drogi ekspresowej S1”. 
Chodzi o trzy odcinki – jeden w 
Dąbrowie Górniczej, drugi za 
Żywcem i trzeci – najbardziej 
intersujący mieszkańców Imie-
lina: jest to prawie 40-kilome-
trowy odcinek S1 prowadzący 
od Kosztów do Bielska-Bia-
łej. Najbardziej intersujący, bo 
dzięki niemu duża część ruchu 
samochodowego, zwłaszcza 
ciężkiego transportu, może zo-
stać wyprowadzona poza mia-
sto.  

Historia budowy drogi S1 li-
czy już sobie ponad dziesięć lat, 
chociaż nie powstał jeszcze ani 
jeden metr nawierzchni. Ten 
czas upłynął na projektowaniu, 
uzgadnianiu i oprotestowywa-
niu kolejnych wariantów jej 

przebiegu, ale i bezczynności 
organów państwa.  

Tymczasem na stronie inter-
netowej Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 30 
czerwca „Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Kato-
wicach wydał decyzję w której 
ustalił środowiskowe uwarun-
kowania dla przedsięwzięcia 
p.n.: „Budowa drogi ekspreso-
wej S1 od węzła Kosztowy II w 
Mysłowicach do węzła Suchy 
Potok w Bielsku Białej” wg 
wariantu E. Decyzja ta nie jest 
decyzją ostateczną.” Kolejna 
informacja ze strony mówi, że 
„obecnie oczekuje się na uzy-
skanie waloru ostateczności 
ww. decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach”. 

Jednocześnie w grudnio-
wym wydaniu „Informatora 
Powiatowego” możemy prze-
czytać, że od tej decyzji wpły-
nęły 4 odwołania. Dwa od osób 
fizycznych mieszkających po-

za naszym powiatem i dwa ze 
stowarzyszeń: Towarzystwa 
na Rzecz Ziemi z siedzibą w 
Oświęcimiu oraz Górnoślą-
skiego Towarzystwa Przyrod-
niczego im. Andrzeja Czudka 
w Katowicach. 

Oznacza to, że procedury 
formalne związane z urucho-
mieniem inwestycji są w toku. 
Z informacji na stronie mini-
sterstwa wynika, że budowa 
mogłaby rozpocząć się w roku 
2019, a zakończyć w 2022.  

Przypomnijmy, że droga S1 
miałby od Kosztów do węzła 
„Suchy Potok” w Bielsku-Bia-
łej 39,7 km. Byłaby realizo-
wana w systemie Projektuj i 
Buduj. Na tej trasie powstałoby 
8 węzłów: „Kosztowy II”, „Lę-
dziny”, „Bieruń”, „Oświęcim”, 
„Wola”, „Brzeszcze”, „Stara 
Wieś” i  „Suchy Potok”. Oprócz 
tego obejścia (obwodnice) Bie-
runia i Oświęcimia i 4 miejsca 
obsługi podróżnych. (zz)

Budżet na 2017 rok

Droga S1 „skierowana do realizacji” 

Wybór wiceprzewodniczącego 
Od grudnia 2015 r., gdy były 
wiceprzewodniczący Tomasz 
Lamik został wybrany prze-
wodniczącym Rady, funkcja 
drugiego wiceprzewodniczą-
cego nie była obsadzona. (zz)

(czyli ponad 1,1 mln zł) miasto 
otrzyma w roku przyszłym.

Przypomnijmy, że sala wraz 
z dodatkowymi pomiesz-
czeniami kosztować będzie 
niespełna 6,6 mln zł. Buduje 
ją firma „Wodpol” z Żywca. 
Prace planuje się zakończyć w 
przyszłym roku. (zz)

Miasto otrzyma 2 mln zł!

24 stycznia (wtorek) od 
godz. 11 do 16 na tych, któ-
rzy chcieliby pomóc innym 
poprzez oddanie krwi, będzie 
czekał na rynku w Imielinie 
ambulans Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa. (um)

Akcja 
krwiodawstwa

- 5 mln administracja, 
- 3,5 mln budowa kanalizacji sa-
nitarnej, 
- 1,7 mln gospodarka odpadami,
- 1,6 mln kultura,
- 1,3 mln kultura fizyczna,
- 1,2 mln pomoc społeczna,
- 1,1 mln straż pożarna (w tym 
1 mln zł budowa nowej remizy 
OSP Imielin). 

Co roku rośnie udział miasta 
w podatku dochodowym – co 
jest związane ze wzrostem liczby 
mieszkańców - i to mieszkańców, 
którzy dobrze zarabiają. Tylko w 

ciągu dwóch ostatnich lat Imieli-
nowi przybyło z tego tytułu ok. 
2 mln zł, a jeszcze w roku 2010 
było to 5,9 mln zł – a w tym już 
10,5 mln!

Wydatki na inwestycje tak jak 
w ubiegłym roku będą bardzo 
wysokie i sięgną około 1/4 przy-
chodów. – Kolejny rok będziemy 
realizować dwie duże inwestycje: 
kanalizację sanitarną i budowę 
sali gimnastycznej przy szkole 
podstawowej – komentuje dane 
budżetowe burmistrz Jan Chwię-
dacz. - Na jedną już dostaliśmy 

dofinansowanie (sala przy szko-
le), na drugie czekamy. Ponadto 
mamy szansę otrzymać unijne 
wsparcie finansowe na budowę 
węzła przesiadkowego przy ul. 
Dunikowskiego. Niestety kolejne 
terminy podjęcia decyzji co do 
wydawania funduszy unijnych są 
przez urząd marszałkowski prze-
suwane na później. Natomiast z 
własnych pieniędzy będziemy 
budować remizę strażacką – na 
ten cel planujemy w tym roku 
wydać okrągły 1 mln zł. Trudno 
zatem powiedzieć, że miasto nie 

inwestuje i ogranicza się tylko 
do zabezpieczenia jego bieżące-
go funkcjonowania. Warto też 
zauważyć, że na remonty dróg 
przeznaczymy dwa razy więcej 
pieniędzy niż w poprzednich la-
tach.  

Burmistrz zwraca uwagę na 
to, że dzięki otrzymaniu dotacji 
unijnej na poprzedni etap kana-
lizacji, można sfinansować bie-
żące prace kanalizacyjne i „spo-
kojnie” czekać na kolejną dota-
cję. Zapowiada też inwestycje 
w rekreację: place zabaw, tereny 
zielone, ścieżki rowerowe; po-
nadto więcej imprez sportowych 
– halowych i na terenie otwartym 
(również międzynarodowych). 

- Trudno realizować inwesty-
cje, gdy jest się w dużym stopniu 
zależnym od funduszy zewnętrz-
nych (np. unijnych), opóźnienie 
ich wpływu do budżetu może 
spowodować poważne kompli-
kacje. My dzięki nadwyżce bu-
dżetowej i oparciu inwestycji na 
własnych dochodach nie mamy 
problemów z ich finansowaniem 
(czyli koniecznością zaciąga-
nia kredytów), co jest bolączką 
wielu gmin i prowadzi nawet do 
wstrzymania inwestycji – podsu-
mowuje J. Chwiędacz. (zz)

Na liście jubilatów Złotych 
Godów zamieszczonej w po-
przednim wydaniu „Kuriera” 
zabrakło  Krystyny i Helmuta 
Wiosków. Za błąd przeprasza-
my. (red.) 
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Najlepsi z Imielina 

Występ Kabaretu pod Wyrwigroszem zgromadził tłumy. 

Imielińska Orkiestra Dęta pod 
dyrekcja Andrzeja Króla i 

wspaniali artyści sceny opero-
wej byli wykonawcami koncer-
tu noworocznego, który odbył 
się 7 stycznia w „Sokolni”.

Sala wypełniona była po 
brzegi mimo siarczystego mro-
zu na dworze. Ta wyjątkowo 
zimowa aura nie odstraszyła 
chętnych do wysłuchania do-
brej muzyki - i to nie tylko na 
instrumenty dęte. W wykonaniu 
Imielińskiej Orkiestry można 
było posłuchać muzyki na naj-
bardziej nietypowych instru-
mentach, takich jak ksylofon 
czy… maszyna do pisania. Nic 
dziwnego że muzycy zebrali 
ogromne i szczerze zasłużone 
brawa. - Imieliński koncert był 
niemal jak noworoczny wiedeń-
ski – powiedział burmistrz Jan 

Chwiędacz, dziękując orkie-
strze i solistom za występ, gdyż  
uczestnicy koncertu wysłuchali 
pięknych melodii znakomitych 
kompozytorów austriackich, 
węgierskich i innych. 

Całości dopełnili artyści 
o pięknych głosach: Leoka-
dia Duży i Piotr Rachocki. Ze 
sceny przy akompaniamencie 
orkiestry popłynęły najpięk-
niejsze arie operetkowe, które 
przeniosły słuchaczy na wie-
deńskie sceny i salony.

Na wstępie gości powitała 
dyrektor MCK – Jadwiga Mi-
kunda, a koncert prowadził 
Roman Jochemczyk. Artystom 
podziękowano kwiatami, a na 
koniec czekała wszystkich nie-
spodzianka ze strony organiza-
torów: toast wzniesiony lampką 
szampana. (da)

Nawet niemal dwudzie-
stostopniowy mróz nie 

schłodził gorących serc tych, 
którzy przybyli 7 stycznia do 
„Sokolni”. W tym roku ina-
czej niż w poprzednich latach 
dobroczynny koncert zespołu 
„Fardajs” odbył się nie w koś-
ciele, ale w domu kultury. Sala 
była wypełniona po brzegi.

Widzowie zobaczyli młod-
szy, a w dwóch utworach 
bardzo odmłodzony zespół, 
który wykonał klika piosenek 
– głównie z repertuaru zespo-
łu TGD. Widownię poruszyła 
właśnie młodość i naturalność 
wykonawców, którzy nieko-
niecznie śpiewali co należy, 
ale co im się najbardziej podo-
ba. Świetnym pomysłem było 
zaproszenie na scenę kilkulet-
nich maluchów, które towarzy-
szyły „Faradajsowi” w końco-

wej części występu.  Jak co ro-
ku celem koncertu była zbiór-
ka darów na Dom Dziecka im. 
Ojca Pio w Mysłowicach.  

- Różnorodność muzyczna 
– od rapu do country poprzez 
utwory kolędowe – wynikała 
z naszych gustów i tego, że 
wykonawcy mają od 14 do 31 
lat – wyjaśnia Hanna Stolorz, 
która przygotowała zespół, ale 
nie chce by nazywać ją kie-
rownikiem, bo: - Tyle osób mi 
pomaga, że właściwie to nie 
ja prowadzę zespół – mówi.  
– Zaproszenie dzieci (dzieci 
byłych faradajsowiczów, zna-
jomych i przyjaciół) podykto-
wane było chęcią wspólnego 
kolędowania – dodaje. 

Bardzo ciepło o wykonaw-
cach (ale i uczestnikach kon-
certu) wypowiedział się ks. 
proboszcz Eugeniusz Mura:     

Tradycje śląskie w przedszkolu

- Jesteście tymi, którzy poka-
zali, na czym polega naślado-
wanie Chrystusa. Otworzyli-
ście oczy i serce na potrzeby 
drugiego człowieka – tego z 
domu dziecka. Za ten dar ot-
wartych oczu i serc chcę po-
dziękować i za to, że robicie 
to już od 11 lat. Również nam 
otwieracie serca i oczy, i uczy-
cie nas, że my także że mamy 
podobnie czynić na co dzień 
w swoim życiu – tak jak wy 
to pięknie czynicie. Potraficie 
pokazać, że w człowieku jest 
wiele dobra i miłości, tylko 
trzeba ją wyzwolić. Na koniec 
imieliński proboszcz podzię-
kował wszystkim, dzięki któ-
rym koncert się odbył – i tym 
którzy przyszli, by dzielić się 
miłością. 

Kto ma taką młodzież, może 
być pewny, że społeczeństwo 
będzie rozwijało się tak jak 
trzeba – powiedział przed-
stawiciel domu dziecka i w 
imieniu wychowanków złożył 
podziękowania za koncert, a 
bukiet czerwonych róż wrę-
czył H. Stolorz. 

W koncercie udział wzię-
li soliści: Weronika Szwedo, 
Katarzyna Mieszczanin, Wik-
toria Błaszczyk, Marek Sto-
lecki, Michał Szluzy, Kamil 
Stolecki, Karol Łukaszek, Jo-
nasz Knap oraz Maria Paluch, 
Izabela Stolecka, Karolina Ko-
walczyk. 

Na instrumentach grali: 
Marek Stolecki (instrumenty 
klawiszowe, gitara klasycz-
na), Jonasz Knap (fortepian, 
harmonijka klawiszowa), 
Kamil Stolecki (gitara elek-
tryczna), Karina Madera 
(skrzypce), Kamil Porwit (gi-
tara basowa), Karol Łukaszek 
(gitara elektryczna), Adam 
Młynarski (saksofon) i Robert 
Jurowicz (instrumenty perku-
syjne). (zz)

Otworzyli oczy i serce Koncert Noworoczny

W listopadzie  na zajęciach 
w Przedszkolu Miejskim 

w Imielinie omawiano tradycje 
związane z życiem w śląskim 
domu dawniej i dziś. Dzieci 
kulały kluski śląskie, robiły 
nudle, kisiły kapustę i żur. 

Przed Barbórką cały tydzień 
w kuchni przedszkolnej go-
towano śląskie potrawy (żur, 
kluski i rolada, modro kapusta, 
wuszty i krupnioki). Natomiast 
w czasie wycieczki do piekarni 
dzieci poznały tajniki wypieku 
śląskiego kołocza. Ponadto w 
holu przedszkolnym i w salach 
powstały wystawy śląskich pa-
miątek. 

Z okazji Dnia Górnika dzie-
ci przedstawiły swoim goś-
ciom program artystyczny po 
śląsku (pieśni, tańce, skecze). 

Występy dla górników odbyły 
się dwukrotnie: w przedszkolu 
i w Domu Kultury „Sokolnia”. 

Grupa „Leśne ludki” z B. 
Stolorz i B. Dolecińską bawiła 
również emerytów z Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku na 
uroczystości opłatkowej, która 
odbyła się w „Sokolni”. 

O śląskich tradycjach nie 
zapomniano także w czasie 
przygotowania do świąt Boże-
go Narodzenia. Dzieci piekły 
pierniki, uczyły się kolęd, ro-
biły ozdoby i poznawały ślą-
skie tradycyjne potrawy świą-
teczne. 

Finałem przygotowań by-
ły uroczystości opłatkowe i 
„Jasełka” w wykonaniu dzie-
ci, które odbyły się tuż przed 
świętami. (rp)
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To był już XX Przegląd Mło-
dych Talentów. Młodzi wykonaw-
cy, których z roku na rok jest coraz 
więcej, prezentują się w śpiewie 
solowym i grze na instrumentach. 
Są to głównie popisy muzyczne 
w repertuarze kolędowym, jest to 
repertuar adekwatny do pory ro-
ku i czasu, bowiem  przegląd od-

bywa się zawsze przed świętami 
Bożego Narodzenia. W tegorocz-
nym przeglądzie swoje talenty za-
prezentowało ponad trzydziestu 
wykonawców w wieku od 5 do 
20 lat. Grali m.in. na fortepianie, 
flecie, gitarze, skrzypcach - kolę-
dy, pastorałki i pieśni świąteczne.

Swój występ po raz pierwszy 

Nie tylko do słuchania i oglą-
dania ale i do rozważenia 

kim jest człowiek i jaki jest cel 
jego życia, zachęcała Dagmara 
Kupczyk, dyrektor imielińskiej 
podstawówki podczas Koncertu 
Gwiazdkowego, który 15 grudnia 
odbył się w Sokolni. Na scenie 
podczas tego wieczoru zaprezen-

towały się cztery szkolne zespoły 
oraz nauczyciele. 

Dyrektor szkoły nawiązała 
w swoim wystąpieniu do myśli 
Błażeja Pascala, XVII-wiecznego 
filozofia i fizyka, znanego przede 
wszystkim z sentencji mówiącej 
o człowieku jako myślącej trzci-
nie. Tu jednak przywołano jego 

inną refleksję: o ludzkiej god-
ności, która spoczywa w myśli. 
- Ta myśl, czyli rozum, wyróżnia 
człowieka od innych stworzeń 
na ziemi, pozwala mu tworzyć 
dzieła, tradycję, zasady postępo-
wania, moralność, pozwala mu 
kreować kulturę, (a wreszcie) po-
zwala mu mimo nieuchronności 

na scenie przeżywała 7 letnia 
Klaudia, która od roku uczy się 
gry na skrzypcach u Marty Wy-
sogląd. - Trema była ogromna, ale 
tylko przed wejściem, bo potem 
niemal całkiem ustąpiła – mówiła 
dziewczynka. Była chwila zwąt-
pienia, ale przełamała się, choć 
serduszko mocno drżało. Starsza 
od niej Dominika również była 
pełna trwogi i stresu, żeby się 
udało. 

Na zakończenie muzycznych 
popisów wszyscy wykonawcy 
otrzymali z rąk dyrektor MCK 
Jadwigi Mikunda i prezesa Sto-

warzyszenia „Sokół” Ireneusza 
Starczynowskiego dyplomy i 
słodki upominek oraz pamiątko-
wy medal XX lecia. 

Organizatorem imprezy by-
ło Miejskie Centrum Kultury 
w Imielinie i Stowarzyszenie 
Kulturalne „Sokół”. Koncert 
tradycyjnie prowadził Roman 
Jochemczyk.

W koncercie jubileuszowym 
zaprezentowali się: Adam Pu-
dełko, Natalia Sułkowska, 
Klaudia Sowa, Barbara Pudeł-
ko, Piotr Sojka, Zuzanna Pudeł-
ko, Bartosz Szczygieł, Wiktoria 

Gach, Jakub Szostak, Zofia Pie-
lorz, Alicja Gwóźdź, Jan Szczy-
gieł, Daniel Balicki, Jagoda 
Błaszczyk, Mateusz Zygmunt, 
Alicja Magosz, Sonia Kot, 
Emilia Wojtaszek, Piotr Pudeł-
ko, Zuzanna Siodłok, Marcin 
Kaiser, Wojciech Kania, Marta 
Lewiński, Wiktoria Adamidis, 
Małgorzata Nowakowska, An-
na Kurek, Marcin Paluch, Ka-
lina Gawlikowicz, Aleksandra 
Kupczyk, Weronika Bistyga, 
Łukasz Karkoszka, Dominika 
Iwan, Karolina Niemczyk, Aga-
ta Stolorz. (da)

Jubileuszowy Przegląd Talentów

Muzycznie i filozoficznie

śmierci pozostać nieśmiertelnym 
– zauważyła D. Kupczyk.

Dzięki temu, co zobaczyli-
śmy na scenie, a co było nie-
wątpliwie elementem kultury, 
zapisały się w pamięci występy 
„Iskierek” i „Nutek”, „Gwiaz-
deczek” i „Koralinek”. Tak jak 
i nauczyciele, których dyrygent 

Krystyna Paluch podzieliła na 
soprany i alty, by wraz z ucz-
niami mogli zaśpiewać utwór 
„Świecie nasz” z repertuaru 
Marka Grechuty. Zostaną też 
w pamięci Julia Lamik wraz 
z Piotrem Pudełko, którzy za-
powiadali koncert i uczniowie 
klasy VI d wypowiadający ze 
sceny przypowieści i mądrości 
filozoficzne. 

To dzięki tym wszystkim, 
którzy koncert ten przygotowali, 
a byli to: Joanna Rogalska, Ka-
mila Stolecka, Jadwiga Grzyśka, 
Krystyna Paluch, Anna Nowi-
cka, Beata Balicka, Małgorzata 
Syrek, Adrianna Penczek, Iwona 
Migała, Katarzyna Cyroń, Marek 
Piłka, Ewelina Rozmus i Leszek 
Goczoł. I wreszcie burmistrz 
Jan Chwiędacz i Tomasz Lamik, 
przewodniczący Rady Miasta, 
którzy na koniec podziękowali za 
występy na scenie i złożyli życze-
nia świąteczne. (zz)
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Nowy sposób: oszustwa „na policjanta” 

Wspomnienie

Stefan Stolorz 25 grudnia 
ubiegłego roku świętował 

swoje 90 urodziny. Z okazji 
tak zacnych urodzin odwiedzi-
li go burmistrz Jan Chwiędacz 
i radny Krzysztof Hajduczek, 
by złożyć życzenia i przekazać  
urodzinowy prezent.

Pan Stefan urodził się 1926 ro-
ku w Imielinie na Granicach. Był 
z zawodu ślusarzem samochodo-
wym, początkowo pracował jako 
kierowca w Urzędzie Wojewódz-
kim w Katowicach, potem przez 
krótki czas w Fabryce Wentyla-
torów „Fawent” w Chełmie Śł., a 
następnie w KWK „Ziemowit”, 
skąd odszedł na rentę z powodu 
wypadku.

Solenizant mieszka z córką 
Teresą, która otacza ojca bardzo 
dobra opieką. Ma jeszcze dwie 
wnuczki, trzy prawnuczki i dwo-
je prawnuków. Zdrowie jeszcze 
nie takie najgorsze jak na wiek, 
ale trochę bolą nogi i słabną oczy. 

Nie może już tak dużo czytać 
jak kiedyś, ale ogląda telewizję, 
słucha radia, ale i ćwiczy. Ma w 
domu przez siebie skonstruowa-
ny przyrząd do ćwiczeń rehabi-
litacyjnych, który pomaga mu w 
utrzymaniu kondycji. 

Jest człowiekiem bardzo po-
godnym, niekonfliktowym, 
ma wspaniałą rodzinę, która go 
wspiera i spokojny dom. To daje 
panu Stefanowi chęć do życia, bo 
jak mówi, aby do „setki”, a po-
tem dalej. (da)

120 prac autorów indywi-
dualnych oraz 9 zbiorowych 
wpłynęło na konkurs plastycz-
ny „Anioł pasterzom mówił”, 
który zorganizowała Biblioteka 
Miejska w Imielinie. Wzięły w 
nim udział dzieci i młodzież z 
Imielina oraz powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego w wieku od 2 
do 15 lat. Prace były różnorodne 
ze względu na formę i indywi-
dualność twórców. Każda z nich 
była niepowtarzalna. Komisja 
konkursowa kierując się kryte-
riami piękna, estetyki, a także 
oceniając stopień samodziel-
ności wykonania oraz ogólny 

KLASY I–III
I miejsce Oliwier Księżar-

czyk. II miejsce Zofia Kamiń-
ska, Marta Pacwa. III miejsce 
Sonia Bielecka.

KLASY IV–VI
I miejsce: Martyna Drabek, 

Pascal Herian. II miejsce Pau-
lina i Łukasz Zawadzcy, Paweł 
Kuc, Magda Cichoń. III miejsce 
Paweł Drzyzga, Piotr Zemanek, 
Amelia i Miłosz Sromek.

GIMNAZJUM
I miejsce Anna Kurek. II 

miejsce Alicja Wąż. III miej-
sce Patrycja Wójcik, Krzysztof 
Pyras. 

1 stycznia 1967 roku Imie-
lin otrzymał prawa miejskie. 
Tak o tym fakcie informował 
w numerze z 5 stycznia 1967 r. 
„Dziennik Zachodni”:

Z dniem 1 stycznia 1967 r. 
kilkanaście osad w naszym wo-
jewództwie, a wśród nich Imie-
lin, otrzymało prawa miejskie. 
Przedstawiamy dawną osadę, 
która od 1331 roku stanowiła 
własność biskupów krakow-
skich, później zaś – od XVIII 
wieku należała do Prus, nie-
mniej mieszkańcy Imielina za-
chowali pradawne zwyczaje i 
zawsze walczyli o polskość.

Obecnie w Imielinie mieszka 
ponad 7 tysięcy 400 osób, na 
obszarze ziemi o powierzchni 
ponad 28 kilometrów kwa-
dratowych znajduje się 1.385 
domów w tym 831 piętrowych. 
Miasto jest zelektryzowane, 
częściowo wyposażone w sieć 

wodociągowo-kanalizacyjną i 
gazyfikacyjną. Posiada 55 ulic 
o długości 116 km i chodniki o 
długości ponad 8 km. Miesz-
kańcy zaopatrują się w 20 skle-
pach spożywczych i 3 zakła-
dach gastronomicznych.

W Imielinie znajduje się kilka 
większych zakładów przemy-
słowych jak: Tarnogórskie Za-
kłady Dolomitowe oraz Spół-
dzielnia Zaopatrzenia i Zbytu, 
WZGS, przedsiębiorstwo re-
montowe i inne.

Miasto ma 3 szkoły podsta-
wowe, stałe kino, przychodnię 
lekarską i dentystyczną, aptekę 
oraz kluby „Ruchu”. 

Dodajmy, że miasto niedługo 
cieszyło się miejską samodziel-
nością, bo w 1975 r. zostało 
wchłonięte przez Tychy, a dwa 
lata później weszło w skład My-
słowic. Odrębność administra-
cyjną odzyskało w roku 1995. 

Gdyby nie osoby przeprowa-
dzające się do Imielina liczba 
mieszkańców w ciągu ostatniego 
roku nie zwiększyłaby się. 

Jak świadczą dane statystycz-
ne Urzędu Miasta w ubiegłym ro-
ku zmarło 98 osób, a dzieci uro-
dziło o jedno mniej. Ta tendencja 
utrzymuje się od lat: minimalny 
przyrost naturalny, a wzrost 
liczby mieszkańców zapewniają 
nowo meldujący się. Imielin w 
dalszym ciągu jest atrakcyjnym 
miejscem do zamieszkania. 

O ile jednak w ostatnich kilku 
latach co roku przybywało około 
stu mieszkańców, to w roku 2016 

***
Czy w pamięci mieszkań-

ców zapisało się w jakiś spo-
sób nadanie praw miejskich 
Imielinowi przed 50 laty? Czy 
macie Państwo związane z tym 
wydarzeniem wspomnienia? 
Czy wiecie, kto i dlaczego o to 
zabiegał? Czy odbyły się jakieś 
uroczystości, akademie w szko-
łach, spotkania, imprezy? 

W dostępnych opraco-
waniach są jedynie krótkie 
wzmianki o nadaniu praw 
miejskich. Poszerzmy naszą 
wiedze na ten temat. Prosimy 
o informacje i odzew:  
lIStoWY 

–Urząd Miasta Imielin,     
ul. Imielińska 81, 41-407 Imie-
lin, dopisek „Kurier”; 
eleKtRonICznY 

- kurier@imielin.pl  
telefonICznY 

- 609-223-557. (zz)

Konkurs na 129 prac 

wyraz artystyczny przyznała 16 
grudnia nagrody w 5 grupach 
wiekowych. Pełna lista wyróż-
nionych na stronie internetowej 
Biblioteki Miejskiej. (bm)

GRUPA 0-4 LATA
I miejsce Klara Kopeć. II 

miejsce Wojtuś Styziński. III 
miejsce Antoś Grzyśka.

GRUPA 5-6 LAT
I miejsce Filip Staniek, Mag-

dalena Sieka, Martynka Bu-
chwald. II miejsce Dominik 
Sojka, Wojciech Mateja. III 
miejsce Marta Chrząstek, Zu-
zanna Pacwa, Emilia Wieczo-
rek, Małgosia Noras.

Do „setki” a potem dalej

Imielinowi przybyło 
mieszkańców 

było inaczej: przyrost wyniósł 
pół setki (dokładnie 52 osoby). 
Na koniec ubiegłego roku miasto 
liczyło 8647 osób. 

Przybyło miastu również 
90-latków – to już jest 48 osób 
(przed rokiem 44 osoby), wśród 
których jest 10 mężczyzn i 38 
kobiet. 

Dwie najstarsze kobiety skoń-
czą w tym roku 98 lat. Marta 
Mucha z ul. Dobrej w lipcu, a 
Jadwiga Sobota z ul. Imielińskiej 
w październiku. Natomiast naj-
starszy mężczyzna to Emil Goj z 
ul. Ściegiennego, który ukończy 
95 lat w lutym. (zz) 

50 lat miasta 

Drugie miejsce w wojewódz-
twie śląskim zdobyła imielińska 
drużyna w szachowych mi-
strzostwach szkół podstawo-
wych województwa śląskiego. 
Po zwycięstwie w zawodach 
powiatowych i rejonowych (w 
tych ostatnich szachiści z Imie-
lina pokonali szkoły z Tychów i 
z Mikołowa), przyszedł czas na 
rozgrywki wojewódzkie. Ekipa 
w składzie: Dominika Górecka, 
Maksymilian Klisz, Wojciech 
Maślanka, Przemysław Myszor 
przegrała w nich tylko jeden 
mecz i zajęła drugie miejsce w 
województwie, ulegając jedynie 
szkole z Rybnika. 

19 grudnia w katowickim 
Spodku odbyły się pierwsze mi-
strzostwa województwa śląskie-
go dzieci i młodzieży. Startowa-
ło w nich ok. 1,5 tys. zawodni-
ków od przedszkola do szkół 
ponadgimnazjalnych. Nie lada 
osiągnięciem może pochwalić 
się Malwina Pioskowik, która w 
gronie ponad 60 dziewczynek z 
rocznika 2008 zajęła ex aequo 
3-5 miejsce (przegrała tylko 1 
mecz). Z kolei Piotr Banczyk (z 
tego samego rocznika) była 10. 
– ale aż na 160 uczestników! 
Startujący w tej samej kategorii 
Janek Pielorz był 30.

Wśród najlepszych 

Dokończenie na str. 7
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Sokolnia zaprasza

Wspomnienie

22 stycznia (niedziela) godz. 17.00 
„Tylko dla dorosłych” Recital autorski Piotra Bałtroczyka

Wyjątkowo o godz. 17. po raz pierwszy wystąpi w Sokolni pochodzący z Olsztyna Piotr Bałtro-
czyk – dziennikarz, poeta, piosenkarz, znany przede wszystkim jako konferansjer, satyryk, prezen-
ter telewizyjny i radiowy. Dwukrotnie został laureatem Wiktora (2004 i 2007 w kategorii „osobo-
wość telewizyjna” oraz nagrody dziennikarzy na KFPP Opole w 2001.

Stał się Bałtroczyk konferansjerem, zapowiadaczem tych, którzy nauczyli się tego, czego on 
nauczyć się nie mógł. Prowadził i prowadzi niemal wszystko, w tym samochody i motocykle. 
Wystąpił w kilkuset programach telewizyjnych jako prowadzący lub wykonawca. Prowadził set-
ki imprez estradowych i łatwiej wymienia te, których nie prowadził, niż odwrotnie. Naprawdę 
jest Bałtroczyk osobnikiem depresyjnym i monotematycznym (dzieci, samochody, motocykle). W 
pracy nie pije, poza pracą z przyjemnością. Ma dwa garnitury, jeden elegancki, a drugi garnitur. 
W którym wystąpi w Imielinie, jeszcze nie wiemy. Aby się o tym przekonać, proponujemy zaopa-
trzyć się w wejściówki w cenie 10 zł, dostępne w placówkach MCK od 9 stycznia.

29 stycznia (niedziela) godz. 17.00 Zakończenie ferii zimowych w MCK
„Jasełka Polskie” w wykonaniu Teatru Komanderów 

Jak co roku Teatr Komanderów zaprasza na tradycyjne przedstawienie „Jasełek Polskich”. Przypomnij-
my, że 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 godzi-
ny (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.

2 lutego (czwartek) godz. 19.00 
Zakończenie okresu kolędowego „Wśród tylu dróg z kolędą” 

Gwiazdy Telewizji Silesia: Bernadetę Kowalską i Grzegorza Poloczka gościliśmy już w Imielinie wie-
lokrotnie. Tym razem artyści wystąpią z trochę nietypowym dla siebie programem poświęconym polskim 
tradycjom świątecznym, kolędom i całej atmosferze bożonarodzeniowej. Nietypowy będzie też dzień kon-
certu - w tym dniu wypada bowiem Święto Ofiarowania Pańskiego, w rodzimej tradycji znane bardziej 
jako Święto Matki Boskiej Gromnicznej. Jest to też dzień, w którym zgodnie z polską tradycją kończy się 
śpiewanie kolęd (w Europie Zachodniej na ogół kolędy wykonuje się tylko do Trzech Króli). W czasie kon-
certu będzie można nie tylko jeszcze raz posłuchać tych pięknych pieśni, ale także dowiedzieć się różnych 
ciekawych rzeczy o samym Bożym Narodzeniu, o tradycjach i zwyczajach z nim związanych.

Wśród wykonawców na scenie Sokolni pojawią się jeszcze: zespół instrumentalny „Wesoła Biesiada” 
oraz dziecięca Tarnogórska Grupa Wokalna. Na koncert obowiązują wejściówki w symbolicznej cenie 10 
zł, do odbioru w placówkach MCK od 12 stycznia.

    
5 lutego (niedziela) godz. 16.00 
Bajka dla dzieci „Fabryka zabawek”

Zapraszamy na ten spektakl wszystkie dzieci, ale też rodziców, babcie, dziadków. Głównym boha-
terem bajki jest… stary kredens, w którym znajduje się wyjątkowa pracownia, wytwarzająca zabawki 
dla dzieci. Powstają tu tory, kolejki, lalki, misie, maskotki i inne ciekawe przedmioty, które zadowalają 
gusta nawet najbardziej wymagających dzieciaków. Spokój i harmonia towarzyszy baśniowym isto-
tom, które w pocie czoła produkują zabawki. Pewnego dnia, podstępny i zły czarcik zamieszkujący 
kredens postanawia zniszczyć urządzenia znajdujące się w pracowni, pozbawiając tym samym wszyst-
kie dzieci wymarzonych lalek, misiów i in. Jednak na ratunek pracowni w starym kredensie wyrusza 
lalka z porcelany o imieniu Pozytywka oraz Pajacyk Rudi. Na swojej drodze spotkają złe istoty, które 
za wszelką cenę będą chciały przeszkodzić w odnalezieniu magicznej kuli, której czarodziejska moc 
przywróci ład w pracowni. 

Pełen zabawnych perypetii spektakl zawiera wiele dynamicznych, wzbogaconych stylową choreo-
grafią piosenek oraz nietuzinkowych, dowcipnych dialogów. Wstęp wolny. 

12 lutego (niedziela) godz. 18.00
Koncert walentynkowy „Nad dachami Paryża”

Niedługo przed Walentynkami w Sokolni odbędzie się bardzo romantyczny koncert poświęcony piosen-
ce francuskiej. Solistką będzie Beata Marczewska – wokalistka i aktorka o nieprzeciętnym głosie, pracująca 
przez ponad 10 lat w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Występowała w wielu programach telewizyjnych, fil-
mach kręconych dla BBC oraz w różnych teatrach w Polsce, wokalistka funkowego zespołu Hi-Head Mu-
sic. Specjalizuje się w piosence aktorskiej i francuskiej. Towarzyszyć jej będą: Adam Snopek – absolwent 
Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, pianista i aranżer Teatru 
Śląskiego w Katowicach oraz Michał Opeldus – akordeonista, również absolwent katowickiej Akademii 
Muzycznej, który koncertował m.in. w Niemczech, Austrii, Danii, we Włoszech, na Litwie, Łotwie.

Koncert zawiera najpiękniejsze piosenki francuskie wszystkich czasów, takie jak np.: Milord, La Bohe-
me, C’est Si Bon i wiele innych. Pochodzą z repertuaru niezapomnianych artystów, takich jak Edith Piaf, 
Jacques Brel, Charles Aznavour, Joe Dassin, Patachou, Yves Montand i in. 

Wejściówka na ten romantyczny wieczór to 10 zł. Do odbioru w placówkach MCK od 30 stycznia. (rj)

Gdy spotykam się z Barbarą 
Wolańską, naczelnikiem 

imielińskiego urzędu poczto-
wego, jest krótko po godzinie 
13. Z dwóch okienek, w których 
obsługuje się klientów, czynne 
jest jedno, bo w drugim trwa 
planowa półgodzinna przerwa. 
W tym czasie klienci wypełnia-
ją całe pomieszczenie poczty. 
– Tak jest tylko między godziną 
12.30 a 13.30, gdy panie mają 
przerwę (jedna po drugiej, a nie 
jednocześnie), ale jedno okien-
ko jest zawsze czynne. Klienci 
wiedzą o przerwach w tym cza-
sie, nie wiem dlaczego akurat 
wtedy aż tyle osób przychodzi 
– wyjaśnia pani naczelnik. 

Czy w związku z kolejkami 
nie można na czas przerwy w 
nieczynnym okienku posadzić 
innej osoby? E. Wolańska od-
powiada, że było tak w okre-
sie przedświątecznym, ale na 
stałe nie jest możliwe, gdyż z 
powodu urlopów czy zwolnień 
lekarskich nie ma tylu pracow-
ników. Co prawda przyjęta zo-
stanie jedna osoba na pół etatu, 
ale zajmie się ona doręczaniem 
przesyłek. Z informacji pani 
naczelnik wynika, że imieliń-
ska poczta zatrudnia 11 pra-
cowników. 

Może zatem kolejki rozła-
dowałoby wydłużenie pracy 
urzędu – np. do godz. 17? - W 
Chełmie Śl., gdzie poczta czyn-
na jest niemal w tych samych 
godzinach co w Imielinie, 

próbowano tego rozwiązania. 
Okazało się po godz. 16. urząd 
świecił pustkami – odpowiada 
B. Wolańska. - Ponadto można 
u nas też swoją sprawę załatwić 
w każdą sobotę (wówczas po-
czta czynna jest od godz. 9. do 
12.30), ale mamy wtedy około 
¼ klientów co w inny powsze-
dni dzień – dodaje. 

Czy mieszkańcy skarżą się 
na godziny otwarcia urzędu 
pocztowego, na kolejki? – pada 
kolejne pytanie do pani naczel-
nik. – Pracuję tu od września 
2015 r. i w tym czasie nikt u 
mnie w tej sprawie nie był. Nie 
było także wniosku pisemnego. 
Wiem, że również żadne pismo 
nie dotarło do Urzędu Rejono-
wego Poczty w Katowicach, 
czyli organu nadrzędnego, od 
którego zależy podjęcie de-
cyzji w sprawie godzin pracy 
urzędu. Jeżeli byłyby skargi, 
uwagi, pisma (najlepiej podpi-
sane przez większą liczbę osób) 
to na pewno nie mogłabym ich 
zlekceważyć – odpowiada B. 
Wolańska. Zapewnia również, 
że jeżeli wydłużenie czasu ot-
warcia placówki spowodowa-
łoby, że mieszkańcy znacznie 
częściej korzystaliby z usług 
poczty, to sama pod takim 
wnioskiem by się podpisała. 

Gdy wychodzę z poczty, 
jest godzina 14. Czynne są 
oba okienka, ale kolejka wcale 
nie jest mniejsza niż godzinę 
wcześniej. (zz)   

Jak działa poczta?

Również warto wspomnieć o 
Wojciechu Maślance z rocznika 
2007, który zajął 12 miejsce na 
230 zawodników. Natomiast 
Maria Palka z rocznika 2007 
była 12., a Alicja Rodzyn 18. 

– Z imielińskiej „Diagonalii” 
startowało w tych zawodach 24 

graczy. Niewymienieni rów-
nież osiągnęli dobre rezultaty. 
Natomiast na szczególne wy-
różnienie zasługuje wynik Mal-
winy. Uważam, że osiągnęła 
niebywały sukces – podsumo-
wuje ostatnie występy swoich 
zawodników trener Krystian 
Klimczok. (zz)

Wśród najlepszych 
Dokończenie ze str. 6



8

Ku
ri

er
   

 s
ty

cz
eń

 2
01

7

 Witamy we wspólnocie 
Dziecko ochrzczone 10 grudnia w imielińskim 
kościele

18 grudnia Skat Klub „Sokół” Imie-
lin podsumował sezon 2016. Tego dnia 
w Domu Przyjęć Okolicznościowych u 
Knopka został rozegrany turniej skato-
wy o puchar prezesa klubu. Na turniej 
zaproszono 24 najlepszych zawodników 
sezonu. Wygrał go Andrzej Lasoń z 
Mysłowic. Po turnieju uczestnicy oraz 
goście czyli burmistrz Jan Chwiędacz i 
Jadwiga Mikunda, dyrektor Miejskiego 
Centrum Kultury udali się na spotkanie 
opłatkowe, na którym zostały rozdane 
nagrody za sezon 2016.

O 4 osoby powiększony został za-
rząd Koła nr 17 Polskiego Związku 

Wędkarskiego działającego w Imielinie i 
liczy obecnie 14 osób. Decyzja taka zo-
stała podjęta 18 grudnia podczas zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego. Udzielono 
na nim absolutorium dotychczasowemu 
zarządowi i jednogłośnie wybrano nowy 
w poszerzonym gronie. Stanowią go: 
Jan Jurecki (prezes), Henryk Pastuszka, 
Krzysztof Weidemann, Roman Twaróg, 
Krzysztof Górski, Gerard Szendera, Ur-
szula Golus, Rafał Twaróg, Piotr Klima, 
Grzegorz Gretka, Jerzy Kula, Andrzej 
Kusak, Rafał Żołna i Szymon Żołna.

- Naszemu kołu stale przybywa człon-
ków, co jest czymś wyjątkowym na skalę 
wojewódzką – wyjaśnił nam prezes Jan 
Jurecki powody powiększenia zarządu. 
– Ponadto powołujemy szkółkę węd-
karską dla młodzieży. Żeby uczyć ją nie 

Od 19 do 22 stycznia w Imielinie 
zostaną rozegrane Międzynarodo-

we Mistrzostwa Polski do lat 19 w bad-
mintonie (Polish Junior International). 
W tegorocznej edycji planowany jest 
udział prawie stu zawodników z 10 eu-
ropejskich krajów: Białorusi, Czech, Fin-
landii, Mołdawii, Portugalii, Słowacji, 
Szwecji, Ukrainy, Węgier i Polski. Nasz 
kraj będą reprezentować również zawod-
nicy z powiatu bieruńsko-lędzińskiego z 
klubu UKS Unia Bieruń. 

Badmintoniści zmierzą się pojedynkach 
singlowych, a także w deblu i mikście. 
Uroczyste otwarcie turnieju planowane 
jest na czwartek 19 stycznia o godz. 10.30. 
Natomiast mecze finałowe rozpoczną się 
w niedzielę 22 stycznia o godz. 10. 

Przed turniejem we wtorek 17 stycz-
nia w ramach akcji „Ferie w Mieście” 
planowany jest Dzień Otwarty Bad-
mintona dla mieszkańców Imielina. Od 
godz. 10. do 16. zarówno grający już w 
badmintona, jak i ci którzy chcą spró-
bować swoich sił pod okiem trenerów, 
będą mogli zagrać na boiskach zainsta-
lowanych na hali specjalnie na potrzeby 
turnieju (wymagany jest strój sportowy 
wraz ze zmiennym obuwiem). 

Organizatorzy serdecznie zaprasza-
ją do udziału w tym wielkim sporto-

wym wydarzeniu. Najszybsza gra ra-
kietowa świata w wydaniu czołowych 
europejskich zawodników do 19 roku 
życia na pewno dostarczy wielu emo-
cji. (bk)

Międzynarodowe mistrzostwa 
w Imielinie

Większy zarząd

tylko wędkowania, ale i poszanowania 
przyrody. Również zakładamy „klub 
karpiowy”, który będzie odnotowywał 
rekordy w łowieniu tego gatunku ryb. 
Chcemy, by wszystkie złowione sztuki 
były z powrotem wpuszczane do wody. 
W tym roku zamierzamy także przejąć 
dzierżawę 14-hektarowego stawu Ku-
drowiec, który znajduje się w Chełmie 
Śl. – dodał prezes. 

Ponadto na zebraniu uhonorowano 
pucharami Pawła Twaroga jako najlep-
szego juniora roku 2016 oraz Krzyszto-
fa Weidemanna i Andrzeja Wabnica za 
sumienny wkład pracy na rzecz Koła nr 
17 Imielin.

Istotną informacją dla wędkarzy jest 
to, że do 30 kwietnia skarbnik Koła nr 
17 przyjmuje opłaty w Bibliotece Miej-
skiej w Imielinie we wtorki i piątki od 
godz. 17.00 do 19.00. (zz)

Podsumowali sezon 
Klasyfikacja końcowa przedstawia 

się następująco: pierwsze miejsce zajął 
Marian Marciniak z klubu „Miś” My-
słowice (647 pkt.), drugi był Roman Pio-
skowik - „Sokół” Imielin (600 pkt.), a 
trzeci Rudolf Jacek „Amicus” Katowice 
(575 pkt.) W sezonie 2016 w rozgryw-
kach uczestniczyło 36 zawodników. 

Na zakończenie burmistrz podzięko-
wał wszystkim uczestnikom za udział 
w turniejach skatowych, a klubowi „So-
kół” Imielin za promowanie miasta w 
kraju i na arenie międzynarodowej. (ks)

Najlepszy junior Paweł Twaróg odbiera gratulacje od prezesa Jana Jureckiego i To-
masza Lamika, przewodniczącego Rady Miasta. 

Zofia Magdalena Turczyńska urodzona 20 września
córka Andrzeja i Magdaleny
Chrzestni: Antoni Turczyński i Anna Jochemczyk


