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Wiedeńsko-krakowski wieczór w Imielinie

Z

Imielińska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Andrzeja Króla.

Jacek Wójcicki śpiewał i opowiadał żydowski dowcip.

lajach polskiej piosenki. Aby
jeszcze ten „Piwniczny”, kabaretowy charakter wieczoru
podkreślić, J. Wójciki wykonał
szmonces (żydowski żart) o
pewnym człowieku, który miał
dosyć swojej żony. Ujawnił
przy tym swój teatralny talent,
znakomicie odgrywając przy
pomocy mimiki, gestykulacji
i intonacji zabawną scenkę.
Również starał się wciągnąć do
zabawy publiczność adresując
znaną piosenkę M. Grechuty
do pewnej pani Justyny i pewnej pani Doroty w sobotę, a w
niedzielę do dwóch pań Krystyn.
Na koniec wieczoru wybrzmiały „żelazne” pozycje
wiedeńskich koncertów: walc
walców „Nad pięknym modrym
Dunajem” i „Marsz Radetzkiego”. Ten ostatni z utworów był
okazją do wypróbowania dyrygenckich zdolności Jana Chwiędacza, który co prawda jest
burmistrzem, ale „nie wszyscy
się go słuchają” (jak napisał w
liście do dyrygenta) i dlatego
chciał się dowiedzieć, „jak pan
to robi, że raz machnie pałeczką
i wszystko gra” (kolejny cytat z

listu). Dlatego też A. Król zaprosił burmistrza na scenę, wręczył
batutę i objaśnił: - Trzy do przodu, cztery do tyłu, dwa w prawo i w lewo i oto… Burmistrz
chwycił batutę do ręki, machnął
i … orkiestra zagrała.
Na koniec J. Chwiędacz podziękował orkiestrze i organizatorom (imielińskiemu MCK)
za przygotowanie koncertu oraz

złożył życzenia noworoczne
mieszkańcom. Wreszcie kelnerzy – oczywiście z krakowskiego hotelu Plaza – wnieśli
kieliszki szampana, by można
było wspólnie wznieść toast za
pomyślność wszystkich obecnych i nieobecnych tego dnia w
Sokolni. Program nieodmiennie
fachowo i z humorem prowadził
Roman Jochymczyk. (zz)

Wystarczy wziąć do ręki batutę i wszyscy się słuchają.
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słynniejszego obok „Zielonego
Balonika” krakowskiego kabaretu, czyli „Piwnicy pod Baranami” prowadzonej przez wiele
lat przez Piotra Skrzyneckiego.
Jeśli słowo „kabaret” kojarzy
się z tym, co w ostatnich latach
pokazuje telewizja, czy można
obejrzeć w internecie, to jest
to złe skojarzenie. Pieśniarz
uchodzący za jednego z bardów
„Piwnicy” wykonał utwory jej
najznamienitszych kompozytorów: Zygmunta Koniecznego,
Jana Kantego Pawluśkiewicza
czy Andrzeja Zaryckiego, które wcześniej śpiewali tacy mistrzowie jak Ewa Demarczyk,
czy Marek Grechuta. Za ich
sprawą byliśmy więc na Hima-
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a sprawą Imielińskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją
Andrzeja Króla oraz solistów, a
także występującego gościnnie
Jacka Wójcickiego uczestnicy
koncertów 5 i 6 stycznia mieli
okazję uczestniczyć w uczcie
muzycznej.
Wzorem
Filharmoników
Wiedeńskich, którzy swoim
koncertem 1 stycznia inaugurują nowy rok, również w Imielinie rozpoczęto go koncertowo. W programie wieczoru
znalazła się głównie muzyczna
klasyka – ale za to w jakim
wykonaniu! Już inauguracyjny
utwór w aranżacji na orkiestrę
dętą dawał wyobrażenie o wyjątkowości tego koncertu, a orkiestra zabrzmiała jak rasowy
big-band. Nie do poznania w
takim wykonaniu była uwertura do baletu „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego.
Za chwilę miała nastąpić
zmiana stylu, epoki i nastroju, bo oto zabrzmiał mazur
z opery „Halka” Stanisława
Moniuszki. By z kolei ustąpić
miejsca znanemu tangu - „La
cumparsita” czy polce. Swoim
kunsztem mogli wykazać się
również członkowie orkiestry:
Michał Urbańczyk (klarnet),
Konrad Frączkiewicz (trąbka),
Robert Zug (puzon), Mikołaj
Sikora (tuba), Bartłomiej Królikowski (werbel), czy grający
na ksylofonie – ponownie B.
Królikowski i Andrzej Ziętek.
Za sprawą Jacka Wójcickiego
mogliśmy przenieść się do naj-



KRONIKA POLICYJNA
11 grudnia na ul. Ściegiennego okradziono garaż.
26 grudnia na ul. Turystycznej policjanci zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który posiadał przy sobie marihuanę, amfetaminę
oraz tabletki extasy.
27 grudnia na ul. Drzymały policjanci zatrzymali mężczyznę,
który podczas interwencji naruszył ich nietykalność cielesną
oraz groźbą bezprawną wywierał wpływ na czynności urzędowe
funkcjonariuszy.
28 grudnia na ul. Św. Brata Alberta dokonano kradzieży z włamaniem do mieszkania. (kpp)

Policyjny pościg
19 grudnia policjanci ruchu drogowego patrolując ulice Chełmu
Śl., na ul. Chełmskiej mundurowi zauważyli audi, którego kierujący wyprzedzał na podwójnej linii ciągłej. Wydali kierowcy sygnał
do zatrzymania się. Zignorował on jednak ten sygnał, przyspieszył
jazdę i zaczął uciekać. Policjanci podjęli za nim pościg.
23-latek gnał w terenie zabudowanym z prędkością 140 km/h.
Widząc jednak, że policjanci nie odpuszczają i są tuż za nim, w
Imielinie na ul. Karolinki wjechał na jedną z posesji, opuścił swój
samochód i zaczął uciekać. Mundurowi natychmiast ruszyli za nim
w pościg pieszy. Już po chwili mężczyzna był w rękach policjantów.
Okazało się, że był trzeźwy. Przyczynę ucieczki tłumaczył tym, że
obiecał babci szybki powrót do domu. Jednak zamiast tam trafił w
ręce bieruńskich policjantów dochodzeniowo-śledczych.
Niewykonanie polecenia zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej jest bowiem przestępstwem. 23-letni mieszkaniec Imielina,
który chciał uniknąć kontroli i zdecydował się na ucieczkę przed
policyjnym patrolem, niedługo po tym usłyszał zarzut z art. 178b
kodeksu karnego. Za przestępstwo to grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat.
Mężczyzna poddał się dobrowolnej karze. Prokurator wyznaczył dla niego 3 miesiące bezwzględnego więzienia. Oprócz tego
policjanci ruchu drogowego zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Nie
ominie go również kara za wszystkie wykroczenia drogowe, jakie
popełnił od chwili niezastosowania się do linii podwójnej ciągłej do
zakończenia ucieczki. (kpp)
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W razie kolizji lub wypadku...



Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze.
Ostatnie dni pokazują, że zimowa aura może przysporzyć kierowcom
problemów. Ujemne temperatury, opady śniegu, błoto pośniegowe - to
wszystko powoduje, że na drogach jest ślisko i niebezpiecznie. Policja
przypomina jak zachować się w przypadku kolizji czy wypadku.
Kiedy dojdzie do kolizji, a uczestnicy nie odnieśli żadnych obrażeń ciała, nie jesteśmy zobowiązani do wzywania Policji. Obowiązek
informowania mundurowych zachodzi tylko wówczas, gdy doszło do
wypadku z ofiarami w ludziach lub powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo, np.
nietrzeźwy kierujący.
Osoby biorące udział w kolizji mogą wyjaśnić zaistniałe zdarzenia
same, jeśli uznają, że okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości.
W takim przypadku sprawca zobowiązany jest napisać poszkodowanemu oświadczenie, w którym przyzna się do spowodowania kolizji, a
następnie zgłosić się z tym oświadczeniem do ubezpieczyciela.
Natomiast gdy w wypadku ktokolwiek ucierpiał, kierujący pojazdem jest zobowiązany ponadto udzielić niezbędnej pomocy
ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję,
nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie
przebiegu wypadku (np. poprzez zatarcie/zniszczenie śladów na
miejscu), pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się- niezwłocznie powrócić
na to miejsce. (kpp)

DYŻUR RADNYCH
4 lutego (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta w godz.
od 1600 do 1700 dyżurują radni: Agnieszka Chmielewska, Zenon
Kubica, Ireneusz Kotela. (um)

PORADY NOTARIUSZA

Prowadzenie firmy po śmierci
przedsiębiorcy

25 listopada 2018 roku weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym osoby fizycznej. Ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania
przedsiębiorstwem po śmierci
przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG oraz
kontynuowania tego przedsiębiorstwa. Tymczasowy zarząd
po śmierci przedsiębiorcy realizowany jest w formie zarządu
sukcesyjnego - nowej instytucji prawnej.
Kto zarządza?
Zarządca sukcesyjny jest
podmiotem uprawnionym i odpowiedzialnym za prowadzenie przedsiębiorstwa od chwili
śmierci przedsiębiorcy do momentu zakończenia postępowania spadkowego. Wprowadzenie powyższej instytucji jest
rozwiązaniem dotychczasowej
sytuacji, w której w trakcie
trwania postępowania spadkowego, aż do czasu ustalenia
przez sąd kręgu spadkobierców,
nie można było zupełnie nic załatwić w związku z pozostawioną działalnością gospodarczą.
W spadku
Podstawowympojęciemwprowadzonym przez ustawę jest pojęcie przedsiębiorstwa w spadku. Jest to zespół składników
materialnych i niematerialnych
przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej i
stanowiących majątek przedsiębiorcy w chwili jego śmierci. Na
skutek śmierci przedsiębiorcy w
skład przedsiębiorstwa w spadku wchodzą również składniki

związane z prowadzoną działalnością gospodarczą objęte
wspólnością majątkową małżeńską. Ustawodawca uznaje
przedsiębiorstwo w spadku za
wyodrębnioną masę majątkową,
która z woli przedsiębiorcy albo
jego spadkobierców może zostać
(po śmierci dotychczasowego
uprawnionego) poddana zarządowi sukcesyjnemu.
Dwa sposoby
Zarządcę sukcesyjnego można ustanowić na dwa sposoby.
Pierwszy za życia przedsiębiorcy – on sam, wówczas oświadczenie o powołaniu zarządcy i
zgoda zarządcy na powołanie
jego osoby wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności. Konieczny jest wpis zarządcy sukcesyjnego do CEiDG.
Drugi sposób po śmierci przedsiębiorcy – w ciągu 2 miesięcy
od śmierci przez podmioty wymienione w ustawie: małżonka
przedsiębiorcy dysponującego
udziałem w przedsiębiorstwie
w spadku, spadkobiercę ustawowego lub testamentowego,
pod warunkiem przyjęcia spadku. Do powołania zarządcy po
śmierci wymagana jest zgoda
uprawnionych, którym łącznie
przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż
85%, wyrażona w formie aktu
notarialnego. Wymagany jest też
wpis do CEiDG.
Po śmierci przedsiębiorcy,
a przed ustanowieniem zarządu sukcesyjnego lub upływem
terminu do jego powołania,
uprawnieni spadkobiercy mogą dokonywać tzw. czynności
zachowawczych, czyli niezbędnych z punktu widzenia ochrony

8830 mieszkańców
Na koniec roku 2018 liczba
mieszkańców Imielina wyniosła 8830 osób (w tym 4550
kobiet i 4280 mężczyzn). W
ubiegłym roku zmarło 89 osób
(49 kobiet, 40 mężczyzn), natomiast urodziło się 90 dzieci
(43 dziewczynki, 47 chłopców).

Przyrost naturalny (różnica
miedzy osobami urodzonymi a
zmarłymi) wyniósł zatem 1.
90 lat i więcej liczy 51 osób
(42 kobiety i tylko 9 mężczyzn).
Najstarsza kobieta w 2019 roku
będzie świętować 98. urodziny,
a najstarszy mężczyzna 97.
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majątku przedsiębiorstwa. Czas
trwania zarządu sukcesyjnego
nie może być dłuższy niż 2 lata,
a z ważnych powodów i za zgodą sądu – 5 lat od chwili śmierci
przedsiębiorcy. Funkcję zarządcy może pełnić tylko jedna osoba w danym czasie.
Kto i jak może zarządzać?
Ustawa nie przewiduje żadnych szczególnych wymagań
dla zarządcy. Może nim zostać
osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności
prawnych, wobec której nie został orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
na podstawie przepisów prawa
upadłościowego lub kodeksu
karnego. Zarządca jest upoważniony do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych
związanych z prowadzeniem
przedsiębiorstwa w spadku.
Zarządca może dokonywać
czynności zwykłego zarządu,
pozostałe czynności wymagają
zgody wszystkich właścicieli
przedsiębiorstwa w spadku (tj.
podmiotów wskazanych w art. 3
ustawy), a w braku zgody – zezwolenia sądu. Zarządca może
zawierać, wykonywać i rozwiązywać stosunki zobowiązaniowe, w tym także powstałe przed
śmiercią przedsiębiorcy, ponadto
ma prawo udziału w postępowaniach sądowych, administracyjnych, podatkowych związanych
z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku.
Na koniec warto zaznaczyć,
że zarządca może korzystać z
dotychczasowej formy przedsiębiorcy z dodatkiem „w spadku”
oraz jego NIP.
Notariusz
Paulina Siekańska

W ciągu roku liczba mieszkańców zwiększyła się z 8755
do 8830 osób, czyli przybyło
Imielinowi 75 obywateli.
Jak z powyższych danych
wynika wzrostu mieszkańców
Imielin nie zawdzięcza przyrostowi naturalnemu, ale migracji,
czyli osobom, które w mieście
się osiedlają. Jest to tendencja
obserwowana od co najmniej
kilkunastu lat. Na koniec 2013
r. w Imielinie mieszkały 8402
osoby – czyli w ciągu 5 lat przybyło miastu 428 osób. (zz)

Budżet na nowy rok

P

Radni przyjęli budżet Imielina na sesji, która odbyła się 18 grudnia ub. r.

społeczną, w tym na program 500+, 300+ wydanych
zostanie 8,3 mln zł. Nakłady
na ochronę powietrza (m.in.
wymianę pieców) to 1 mln zł.
Koszt funkcjonowania urzędu gminy to 4,4 mln zł.
Wywóz odpadów pochłonie
2,4 mln zł, kultura fizyczna
(z inwestycjami) 2,1 mln zł,
oświetlenie miasta to koszt 1,7
mln zł, na kulturę zostanie wydanych 1,6 mln zł, a na utrzymanie czystości 1 mln zł.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego
planu zagospodaowania przestrzennego
oraz do zmian obowiązujących
planów miejscowych

B

urmistrz Miasta Imielin
zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Imielin
dla obszaru „SARGANY” wraz
z prognozą oddziaływania na
środowisko, oraz zawiadamia
o przystąpieniu do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta
Imielin:
- w rejonie ulic Wyzwolenia,
Ściegiennego, Poniatowskiego
i Nowozachęty,
- w rejonie ulic Grzybowej,
Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej,
- w rejonie ulic Hallera,
Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej
i Łąkowej,
- w rejonie ulic Satelickiej,
Kolejowej, Drzymały, Dobrej i
Wyzwolenia.

W przypadku trzech ostatnich planów zmiana będzie
dotyczyła szerszego zakresu
niż zostało to opisane w ogłoszeniu i obwieszczeniu z dnia
13 września 2018 r. nie będzie
jednak dotyczyła zmiany przeznaczenia terenów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planów w formie pisemnej w sekretariacie
Urzędu Miasta Imielin do dnia
18 stycznia 2019 r. Wniosek
powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (wzór
wniosku umieszczony został
na stronie internetowej pod obwieszczeniami).
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko w

Urzędzie Miasta Imielin, ul.
Imielińska 81, 41-407 Imielin
do 18 stycznia 2019 r. w formie
pisemnej, ustnie do protokołu,
bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail:
burmistrz@imielin.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Z pełną treścią obwieszczeń
można zapoznać się na stronie
internetowej urzędu (imielin.
pl) lub na tablicy ogłoszeń.
Wszelkich informacji w sprawie planów udziela Referat
Gospodarki Przestrzenniej i
Geodezji w Urzędzie Miasta
Imielin. (um)

- Dochody są na wystarczającym poziomie, by zapewnić
finansowanie bieżącej działalności miasta oraz planowanych
w tym roku inwestycji – mówi
burmistrz Jan Chwiędacz. Są
to: dokończenie ostatniego etapu kanalizacji, w wyniku czego 95% mieszkańców zostanie
podłączonych do sieci, rozpoczęcie budowy przedszkola
wraz ze żłobkiem (chodzi o
przygotowanie inwestycji, czyli przebudowa linii średniego
napięcia, uzbrojenie terenu),
wykonanie projektu budowlanego rozbudowy obiektu sportowego przy ul. Hallera, roboty wykończeniowe w nowym
budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej, które powinny być

zakończone w kwietniu oraz
remonty dróg, na które mamy
już gotowe projekty.
Liczymy na pieniądze obiecane przez premiera Morawieckiego samorządom na remonty dróg (fundusz modernizacji
i remontu dróg gminnych).
Mamy w planach remont
ul. Kolejowej i budowę łącznika między ul. Drzymały i
Brata Alberta przez działkę po
byłym SKR. Po podsumowaniu budżetu za 2018 rok liczymy również na kilkumilionową
nadwyżkę.
- Duże inwestycje mamy już
za sobą, ale miasto ciągle się
rozwija i pojawią się na pewno
kolejne potrzeby – dodaje burmistrz. (zz)

Przedłużone rozpatrywanie

G

eneralny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ)
pismem z 10 grudnia ub. r. zawiadomił strony postępowania,
że odwołanie wniesione do
niego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża
Imielin-Północ” nie mogło być
rozpatrzone w ustawowym terminie.
Powodem jest „skomplikowany charakter sprawy oraz
konieczność przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego”
– czytamy w piśmie dyrektora. Nowy termin załatwienia
sprawy został wyznaczony na
14 lutego br.

Przypomnijmy, że 2 października RDOŚ wydała decyzję środowiskową w tej sprawie, nieuwzględniając dowodów i uwag do raportu przygotowanego na zlecenie kopalni
„Piast-Ziemowit” składanych
przez stowarzyszenia ekologiczne i Urząd Miasta Imielin. W związku z tym zostało
złożone odwołanie od decyzji
wydanej przez Regionalnego
Dyrektora do GDOŚ.
Wcześniej, bo 28 czerwca
ub. roku odbyła się publiczna rozprawa administracyjna
w Urzędzie Wojewódzkim w
Katowicach. Natomiast w maju mieszkańcy Imielina protestowali w tej sprawie przed
siedzibą RDOŚ w Katowicach.
(zz)
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ponownie inwestycje, które
wyniosą niewiele mniej niż
20 mln zł. Natomiast wydatki
bieżące czyli na funkcjonowanie miasta to niespełna 38,5
mln zł.
Największą pozycję w wydatkach zajmuje oświata, na
którą przeznaczonych zostanie 14,1 mln zł (w tym 7,5 mln
na szkoły podstawowe, a 5,1
mln na przedszkole). Dokończenie budowy kanalizacji
to koszt 9 mln zł. Na pomoc

Kurier

o rekordowym ubiegłym
roku, kiedy to budżet Imielina przekroczył 60 mln zł, ten
jest tylko nieco skromniejszy,
gdyż do wydania jest ponad
58,4 mln zł. Ponadto zakłada
się deficyt budżetu, czyli że
dochody będą niższe od wydatków, a to za sprawą pożyczki.
Czy miasto mając tak wysokie
dochody musi pożyczać? Nie
musi, ale powinno, gdyż to bardzo korzystna pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska, którą miasto chce
przeznaczyć na dokończenie
budowy kanalizacji.
Na miejski budżet złożą się
wpływy z podatku od osób
fizycznych (12,5 mln zł), dotacje (w tym – jeśli wniosek
złożony przez miasto uzyska
dofinansowanie - na montaż
ogniw fotowoltaicznych na
budynkach mieszkalnych) i
inne dofinansowania na inwestycje (10,4 mln zł), wpływy z
podatku od nieruchomości od
osób prawnych 8,2 mln zł, dotacja na pomoc społeczną (6,8
mln zł), subwencja oświatowa
(5,9 mln zł). Ogółem wpływy
z różnych podatków wyniosą
25,1 mln zł.
Największą pozycję w wydatkach zajmują w tym roku



Co się działo w tym młynie

Szkolne jasełka

artek Szendera, uczeń klasy 5a z SP nr 2, zajął III
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Opowieści
naszych pradziadków” zorganizowanym przez Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie. Zadanie
konkursowe polegało na odwiedzeniu skansenu, wybraniu
jednego zabytkowego obiektu i
napisaniu opowiadania, którego
akcja będzie toczyła się przed
około 150 laty.
Bartek, zapalony miłośnik
historii, opisał, co przydarzyło się w imielińskim młynie.
To właśnie ten obiekt zwrócił
szczególną uwagę wszystkich
uczniów podczas wycieczki
klas piątych do chorzowskiego
skansenu w ramach innowacji
„Mieszkam TU, więc znam i
szanuję tradycje Górnego Śląska”, która odbyła się w październiku ubiegłego roku.
Bartek został zaproszony na
uroczyste wręczenie nagród,
które miało miejsce 16 grudnia
podczas imprezy „Śląsko Wilijo”, na której można m.in. było

Klasa 6b z SP nr 2 przedstawiła jasełka, których scenariusz
napisał Grzegorz Żyła - aktor i
rodzic. Ich akcja toczyła się w
Imielinie. Przedstawicielami
mieszkańców byli: Wójt, Gajowy oraz wielodzietna i hałaśliwa rodzina Kowala. Sensacją
spokojnej miejscowości stały
się gadające po ludzku zwierzęta. W trakcie dyskusji pojawili
się goście: Maryja z Józefem.
Dla jednych byli uchodźcami,

B

zobaczyć prezentację zwyczajów związanych ze świętami
Bożego Narodzenia, wziąć
udział w warsztatach przygotowania tradycyjnych ozdób
choinkowych,
świątecznego
strojenia chałup i kościoła.

Akcje dla Ukrainy i Burundi
209,1 kg używanej odzieży
zebrali uczniowie imielińskiej
SP nr 1 i wysłali na Ukrainę. Udało się to dzięki akcji
„Wyrosłeś z ubrań, butów,
swetrów”. To wszystko spakowano do 19 paczek, a każda
oznakowana została sercami i
za pośrednictwem firmy przewozowej Meest wysłana do
dzieci z tzw. „szarej strefy” na
Ukrainie.
Uczniowie wzięli również
udział w Akcji Kolędników
Misyjnych, aby wspomóc
dzieci z Burundi oraz Rwandy.
Uzbierane ofiary przekazane

zostały Papieskim Dziełom
Misyjnym, a słodycze dla Domu Dziecka w Mysłowicach.
(sp1)

Można było spróbować potraw
świątecznych pochodzących z
terenów Śląska i Beskidu Śląskiego oraz zobaczyć występy kolędników - Bałamuty ze
Zwardonia i Jukacy z Żywca.
(sp2)

Uczniowie jako architekci
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Kapliczka
z piernika

L

S



dla innych swojakami. Mimo
różnic
światopoglądowych
przyjęto ich z otwartymi sercami. Nad próbami czuwali: autor scenariusza, wychowawca
klasy i katechetka. Dekorację
przygotowały Urszula Haber,
Anna Cyroń i Katarzyna Krzyżowska. Jasełka wystawiono w
Przedszkolu Miejskim, w Hali
Sportowej dla uczniów SP nr
2, grup przedszkolnych i rodziców. (sp2)

towarzyszenie Architektów Polskich w Katowicach prowadziło w imielińskiej Szkole Podstawowej nr
2 warsztaty dla uczniów. Zabawa w projektowanie i budowanie trwała przeszło dwa
tygodnie.
Projekt obejmował dwugodzinne zajęcia w klasach I–III.
Uczniowie klas pierwszych
projektowali domki dla zwierząt, domy mieszkalne wykonywano w klasach drugich, a
w klasach trzecich uczniowie
robili projekt elewacji - fasady

budynku. Działania uczniów
poprzedzała instrukcja, zapoznanie z materiałami i sposobami wykonania pracy, a także
pokaz slajdów.
Ewa Szymańska–Sułkowska oraz Ewa Klimonda ze
Stowarzyszenia Architektów
Polskich służyły im pomocą, a
także wraz z dziećmi wybrały
najlepsze prace, za które uczniowie dostali dodatkowe nagrody. Ponadto każde dziecko
po ukończeniu dwugodzinnych warsztatów otrzymało
dyplom. (sp2)

okalne firmy prześcigają się w pomysłach. Na
święta Bożego Narodzenia miłośnikom słodkich produktów
przyjemność sprawiła firma
Gempe, projektując i wykonując kapliczkę z piernika, której
inspiracją była nasza imielińska
kapliczka, znajdująca się w herbie miasta. Autorką kapliczki
jest Agata Rusecka.
Brawo za pomysł, dzięki czemu powstało coś wyróżniającego
i oryginalnego na miejscowym
rynku. Lokalne produkty znajdują na całym świecie uznanie
wśród odbiorców i są chętnie kupowane. Życzymy, żeby tak było
i w tym przypadku. (zz)

Anioły w bibliotece

Faradajs dla dzieci

T

o już stało się kilkuletnią
tradycją, że po świętach
Bożego Narodzenia zespół parafialny Faradajs zaprasza na
charytatywny koncert. Kiedyś
odbywały się one w kościele
Matki Boskiej Szkaplerznej, a
teraz w DK Sokolnia.
Organizatorem koncertu jest
co roku Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które od lat
działa przy parafii. W koncercie pt. „W drodze do Betlejem”
widzowie usłyszeli kolędy i
pastorałki - te mniej i bardziej
znane w wykonaniu młodych
ludzi, którym towarzyszył ze-

wiekowe uczestników są już
mniej liczne.
Każda z przyniesionych
prac zdaniem komisji konkursowej była niepowtarzalna. Do
ich realizacji użyto materiałów
naturalnych oraz syntetycznych. Zgodnie z założeniem
komisja konkursowa kierując
się kryteriami: piękna, estetyki, a także stopnia samodzielności wykonania, oraz ogólnego wyrazu przyznała nagrody
i wyróżnienia w poszczegól-

nych grupach wiekowych. Dla
pozostałych były też drobne
upominki i słodkości za udział
w konkursie. (da)
Nazwiska laureatów konkursu publikujemy na stronie 7.

Talenty muzyczne

W

tym roku to już po raz
XXII w „Sokolni” odbył się Przegląd Młodych Talentów. Dzieci i młodzież zaprezentowali się w repertuarze
kolędowym i klasycznym, były
to popisy muzyczne i wokalne, a organizatorem imprezy
było Miejskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie Kulturalne „Sokół”. Koncert prowadził
Roman Jochymczyk. Młodzi
wykonawcy grali na instrumentach takich jak np. gitara, skrzypce, fortepian, obój,

klarnet, flet, był również śpiew
solowy. Występowali głównie
w repertuarze kolędowym, bo
przegląd odbywa się zawsze w
grudniu przed świętami Bożego
Narodzenia, ale nie zabrakło też
innych piosenek z repertuaru
niekoniecznie nawet wielkich
kompozytorów.
Na zakończenie koncertu
wszyscy otrzymali z rąk Jadwigi Mikundy, dyrektorki MCK
i Ireneusza Starczynowskiego,
prezesa Stowarzyszenia „Sokół”
dyplomy i słodki upominek.

W tegorocznym przeglądzie swoje talenty na scenie
zaprezentowali: Jakub Szostak, Wojciech Dolina, Alicja
Gwóźdź, Oliwia i Klaudia Sowa, Karol Stolecki, Julia Mazurkiewicz, Kinga Kotarba,
Marta Loska, Zofia Pielorz,
Paweł Kaszek, Magdalena
Hermyt, Nina Stypułkowska,
Piotr Sojka, Wiktoria i Jagoda Błaszczyk, Kinga Broda,
Aleksandra Kupczyk, Emilia
Wojtaszek, Karolina Niemczyk. (da)
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a biblioteczny świąteczny konkurs, którego tematem były anioły, wpłynęło
ponad sto prac. Ich autorami
były dzieci i młodzież z Imielina oraz z powiatu bieruńskolędzińskiego.
W konkursie wzięło udział
92 autorów indywidualnych,
przygotowanych było również
18 prac zbiorowych. Podobnie
jak w ubiegłych latach najliczniejsza grupa to dzieci w wieku 3-12 lat. Pozostałe grupy
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N

spół instrumentalny.
Po koncercie zbierano dary dla dzieci z mysłowickiego
Domu Dziecka im. św. Ojca
Pio. Były to dary pieniężne i
materialne - paczki ze słodkościami, które składali słuchacze.
W tym roku zespół dał aż dwa
koncerty pierwszy odbył się w
sobotę 29 grudnia w Imielinie,
a drugi w niedzielę 30 grudnia
(po raz pierwszy) w organistówce w Chełmie Śląskim.
Oba koncerty zgromadziły pełne sale publiczności i pozwoliły
na zebranie sporej ilości darów
dla dzieci. (da)



Na drodze do niepodległości
18 grudnia w bibliotece odbył się wykład ks. prof. Uniwersytetu Opolskiego dr hab. Dariusza Walencika na temat stosunków wyznaniowych w Imielinie w kontekście odzyskania
niepodległości przez Polskę w 1918 r. Poniżej przedstawiamy
fragmenty tego wykładu dotyczące wydarzeń poprzedzających odrodzenie państwa polskiego. Dotyczą one I wojny światowej oraz protestanckich osadników, którzy utworzyli gminę
Gać. (red.)

28 czerwca 1919 r. podpisano w Wersalu traktat pokojowy pomiędzy mocarstwami
zachodnimi i ich sojusznikami
(w tym Polską) a Niemcami.
Artykuł 88. tego traktatu nakazywał przeprowadzić plebiscyt
na spornym terenie Górnego

Dariusz Walencik ciekawie opowiadał o historii Imielina.

W
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ybuch I wojny światowej (1914-1918) początkowo nie dotknął bezpośrednio
ludności Imielina. Jedynie latem 1914 r. pojawiła się wielce
prawdopodobna obawa ataku
rosyjskiego na Górny Śląsk, a
po ogłoszeniu mobilizacji część
mężczyzn wcielono do wojska
pruskiego. Większość z nich w
pierwszym etapie wojny znalazła się na froncie wschodnim,
biorąc udział w organizowanej pośpiesznie i chaotycznie
pomocy dla cofających się sojuszniczych wojsk austriackich,
opuszczających wschodnią Galicję. Wojska pruskie nie zdołały jednak powstrzymać rosyjskiej ofensywy i poniosły klęskę
okupioną dużymi stratami.



Konsekwencje wojny
We wrześniu 1914 r. pojawiły się w pobliskim Oświęcimiu
pierwsze transporty rannych
oraz oddziały wycofujących
się wojsk pruskich i austro-węgierskich. Część z nich kwaterowała w Imielinie i okolicznych miejscowościach, dokonując aktów gwałtu i grabieży.
Ostatecznie jednak ofensywa

niemiecko-austriacka z końca
1914 r. i przełamanie frontu
rosyjskiego pod Gorlicami w
roku 1915 oddaliły widmo bezpośrednich działań wojennych
od Imielina, a powrót wojsk
austriackich do Chrzanowa
zapewnił bezpieczeństwo leżących wzdłuż Przemszy i Wisły
miejscowości.
Dalszy przebieg wojny ludność Imielina odczuła szczególnie poprzez drożyznę, szerzące
się epidemie: tyfusu, dyfterytu
i grypy „hiszpanki”, a przede
wszystkim w dużych stratach
ludzkich.
Klęski ponoszone przez wojska niemieckie latem i jesienią
1918 r. na froncie zachodnim
oraz rewolucja społeczna,
która objęła znaczne obszary
Rzeszy Niemieckiej począwszy od przełomu października
i listopada tego roku, spowodowały upadek monarchii w
Niemczech. 9 listopada 1918 r.
ogłoszono abdykację cesarza
Wilhelma II. Następnego dnia
utworzono rząd republikański,
którego delegacja już 11 listopada 1918 r. podpisała rozejm w
Compiegne.

Śląska. Obszar plebiscytowy
objął w zasadzie opolski obwód rejencyjny, w tym również
powiat pszczyński wraz z Imielinem. (…)
Osiedleńcy z Kóz
Kolonizacja
fryderycjańska była swoistą akcją osadniczą prowadzoną na Śląsku
w okresie rządów pruskich (a
szczególnie w XVIII w. za panowania Fryderyka II), która
miała dwa cele. Obok planów
Gminy Gać i Imielin w XIX w.

gospodarczego zasiedlenia istniejących tu jeszcze pustkowi
i dostarczenia rozbudowującemu się przemysłowi taniej siły
roboczej, ważną rolę odgrywały dążenia germanizacyjne i
zamiar utrwalenia nowych granic Prus. 15 maja 1770 r. książę
pszczyński Fryderyk Erdmann
Anhalt za pozwoleniem króla
pruskiego dokonał przesiedlenia protestanckich chłopów
z Kóz koło Białej. Uczynił to
pod pretekstem obrony przed
prześladowaniem religijnym ze
strony katolickiego dziedzica
Jordana.
Przy udziale wojska - 70osobowego oddziału huzarów
pod dowództwem porucznika
von Woyrscha - przez granicę na Wiśle przeprawiono
64-67 rodzin tkaczy, w sumie
303-313 osób. Tymczasowo
osiedlono je w zabudowaniach
gospodarczych folwarku Kiełpowy. Interwencja dziedzica
Jordana u króla pruskiego - za
pośrednictwem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
- nie odniosła skutku. Budowa
osiedla dla kolonistów trwała
aż 6 lat ze względu na opieszałość w napływaniu pomocy finansowej obiecanej przez pana
pszczyńskiego i rząd pruski.
Powstałe osady nazwano: Alt i
Neu Anhalt.
W 1775 r. utworzono tu
oddzielną jednostkę administracyjną z wójtem na czele,
a w 1778 r. parafię, do której
należeli do połowy XIX w.
ewangelicy z północnej części
Górnego Śląska aż po Wisłę
Niemiecką (Wielką) i Mikołów. Był to jedyny na Górnym
Śląsku zbór kościoła ewangeli-

cko-reformowanego. W 1776 r.
tuż nad granicą polską nieopodal Imielina została założona
przez ówczesnego właściciela
Goławca von Bludowskiego
kolonia Błendów. Osiedliło się
tutaj 14 rodzin kolonistów.
Akcja osadnicza, w pobliżu
dóbr biskupów krakowskich na
Górnym Śląsku, niemieckich,
w większości protestanckich
kolonistów, sugerowała, według J. Polaka, wyraźne dążenie władz pruskich do ostatecznego włączenia tych terenów
do państwa pruskiego.
Kolejne kolonie
Aby osłabić więzi sąsiedzkie, planowano na terenie domeny Imielin założenie kilku
następnych kolonii osadników
niemieckich, z których udało
się zrealizować tylko kolonię
Alt Gatsch. Osada ta powstała
w 1806 r. na części ziem należących do folwarku w Imielinie
jako efekt osadnictwa hołdunowian cierpiących pod koniec
XVIII w. i na początku XIX
w. na brak mieszkań z powodu
przeludnienia. Kiedy postanowiono przeprowadzić parcelację domeny imielińskiej, pastor
Johann Samuel Richter zwrócił
się do ministra Hoyma z prośbą, aby na tej ziemi osiedlić
młodych ludzi z Hołdunowa.
Nowi osadnicy otrzymali wsparcie finansowe w celu
budowy domów, 6-8 morgów
ziemi i 2 morgi łąki (byli także
wolnymi tkaczami samodzielnie organizującymi produkcję
i zbyt swych produktów na
podstawie otrzymywanych zamówień). Po trzech latach wolnizny byli zobowiązani do corocznego czynszu. Na nowym
miejscu osiedliło się 10 kolonistów. Na początku zamierzano
tu stworzyć osadę tkaczy. Dopiero po upadku tego rzemiosła w połowie XIX w. większą
uwagę zwrócono na rolnictwo i
wtedy też powiększono gospodarstwa do 30-40 morgów.
W 1819 r., po dalszej parcelacji, osiedliło się na tym terenie
21 nowych osadników. W 1830
r. Gać stała się osobną gminą
i zachowała, podobnie jak jej
macierzysta osada, charakter
prawie wyłącznie niemiecki i
protestancki (mieszkały tam
tylko trzy rodziny katolickie).
Dariusz Walencik

GRUPA DO 6 LAT:
I miejsce: Dawid Frączkiewicz, II miejsce: Anna Wójcicki, Karolina Goj, III miejsce:
Julia Stolorz, Sandra Święch.
Wyróżnienia: Zosia Dziki,
Antonina Hermyt, Anna Blachnicka.
Za udział: Maja Siwoń, Tomasz Rogalski, Amelka Kosmalska, Martynka Kosmalska,
Karolina Dubiel, Wiktoria Cieślik, Alicja Pacwa, Krystyna
Pielorz, Agata Szwajka, Oliwia
Masny, Wojtuś Styziński, Magda Koziorz, Anastazja Siodłok,
Jasmina Kaiser, Jagoda Kaiser,
Sonia Szymik, Karina Stolarz.
GRUPA 7-8 LAT:
I miejsce: Wojtek Stolecki,
II miejsce: Małgorzata Pielorz,
Przemysław Jochemczyk, III
miejsce: Filip Grzyśka, Katarzyna Kucka.
Wyróżnienia: Natalia Richter, Milenka Rogalska.
Za udział: Marysia Marszołek, Oliwia Sowa, Wojtek
Gabor, Jakub Wilk, Zuzanna
Pacwa, Marek Cieślik, Natalia
i Alicja Sułkowskie, Julia Bierońska, Emilia Kędzierska, Nadia Kontny, Wojciech Kozioł,
Jagoda Stolarz.
GRUPA 9-13 LAT
I miejsce: Kacper Jaromin, II
miejsce: Patrycja Myalska, Na-

talia Myalska, III miejsce: Zuzanna Mikos, Magda Cichoń,
Martyna Kuc.
Wyróżnienia: Martyna Majcherczyk, Ada Zielińska, Maja
Szymańska, Paweł Kuc, Paulina Zawadzka, Marlena Adamczyk.
Za udział: Paulinka i Martyna
Staniewskie, Malwina Pacwa,
Klaudia Sowa, Ireneusz Styziński, Zuzanna Blachnicka, Jan
Marszołek, Piotr Müller, Marta
Pacwa, Kamila Chrobok, Zofia
Pielorz, Amalia Boba, Wiktoria
Noras, Wiktoria Richter, Marta
Stolorz, Julia Kuczmierczyk,
Kacper Czarnynoga, Wojciech
Manowski, Dominik Gralak,
Justyna Rogalska, Miłosz Klonowski, Dominika Boronczyk,
Tomasz Golus, Szymon Szweda, Klaudia Strzeżyk, Maksymilian Czernik, Ola Ścierska,
Michał Hamik, Patryk Borkowski, Miłosz Gajewski, Kacper
Dejas.
GRUPA 14+ LAT
I miejsce: Kacper Kaczor, II
miejsce: Ania Jagodzińska, III
miejsce: Monika Misiak.
Za udział: Wojciech Kania,
Zuzanna Wójcik.
PRACE GRUPOWE:
Myszki, Krasnale, Kotki, Słoneczka, Motylki, Żabki, Leśne
Ludki, Biedronki, Jagódki, Koniczynki, Jeżyki, Misie, Muchomorki, Zajączki, Pszczółki,
Koło Manufaktura, Kreatywny
Kącik – kółko plastyczne.

Noworocznie z UTW

U

czestnicy zajęć imielińskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku (UTW) wzięli udział w
spotkaniu noworocznym, które
7 stycznia odbyło się w Sokolni.
Była to okazja nie tylko do złożenia sobie życzeń, ale i wysłuchania koncertu oraz wspólnego
śpiewania kolęd.
Na początku życzenia wszystkim złożył i pobłogosławił proboszcz ks. Eugeniusz Mura. Po
nim wszystkiego najlepszego w
nowym roku życzył burmistrz
Jan Chwiędacz oraz Maria Dłucik, dyrektorka Jezuickiego Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Mysłowicach.
W spotkaniu wzięli również
udział: Krzysztof Hajduczek,
wiceprzewodniczący
Rady
Miasta Imielin, Dawid Chajec,

regionalny kierownik UTW,
Mirosława Strojny, kierownik
z Urzędu Miasta Imielin, a rolę
gospodarza pełniła Jadwiga Mikunda, dyrektorka MCK.
W części artystycznej wystąpiła sekcja wokalna działająca w Sokolni pod kierunkiem
Henryki Pałus. Swoje talenty
wokalne w świątecznym repertuarze zaprezentowały: Kinga
Broda, Alicja Gwóźdź, Marlena Ditrich, Julia Lamik i Marta
Pacwa.
Kilkugodzinne spotkanie, na
którym panowała miła (jeszcze
świąteczna) atmosfera, zakończyło śpiewanie kolęd przez
wszystkich jego uczestników.
Na keybordzie i akordeonie do
śpiewu przygrywała Barbara
Dolecińska. (zz)

13 stycznia (niedziela) godz. 17.00 - Teatr Komanderów „Jasełka Polskie”

Jak co roku, Teatr Komanderów zaprasza na tradycyjne przedstawienie „Jasełek Polskich”, które
odbędzie się w Domu Kultury „Sokolnia” w niedzielę 13 stycznia o godz. 17:00. Przypomnijmy, 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.
Wystawiany był niegdyś w „szopie” na Pasieczkach, a od 2001 roku można go oglądać w „Sokolni”,
w nowej, ciągle modernizowanej inscenizacji Stanisławy Szczepanik. Barwne przedstawienie, z
nową muzyka i scenografią składa się z 2 obrazów i trwa około półtorej godziny (+ 15-minutowa
przerwa na zmianę dekoracji). 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.

18 stycznia (piątek) godz. 17.00 – XXVII Koncert Gwiazdkowy
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2
21 stycznia (poniedziałek) godz. 10.00 – Dzień Babci i Dziadka.
Akademia przygotowana przez uczniów Przedszkola w Imielinie (cz. I)
22 stycznia (wtorek) godz. 10.00 – Dzień Babci i Dziadka. Akademia
przygotowana przez uczniów Przedszkola w Imielinie (cz. II)
27 stycznia (niedziela) godz. 17.00 – Koncert uczniów Jacka Piłatyka

Jak co roku Sokolnia zaprasza na koncert młodych adeptów sztuki gry na instrumentach klawiszowych (fortepian i keyboard), którzy swoje umiejętności szlifują pod kierunkiem doświadczonego
muzyka i pedagoga Jacka Piłatyka.
Ten koncert jest okazją do publicznego zademonstrowania nabytych podczas całego roku nauki
umiejętności, jest też wielkim przeżyciem dla młodych wykonawców, którzy często po raz pierwszy
mają okazję wystąpić na profesjonalnej estradzie.

29 stycznia (wtorek) godz. 18.00 – Recital Teresy Werner

Miejskie Centrum Kultury zaprasza na koncert popularnej wokalistki, znanej m.in. z TV Silesia .
Artystka pochodzi z Nakła Śląskiego. Zadebiutowała w wieku szesnastu lat w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”, w którym była najdłużej występującą wokalistką. Jako solistka „Śląska” występowała
m.in. w Stanach Zjednoczonych, w nowojorskiej Carnegie Hall i na Broadwayu, a także w Japonii i
Chinach. W Sokolni prezentując swoje najbardziej popularne i melodyjne przeboje.
Karierę solową rozpoczęła w 2011 roku, wydając singiel „Miłość jest piękna”. Wkrótce ukazał się
pierwszy album artystki, „Spełnić marzenia”, który uzyskał status złotej płyty.
Bilety na koncert Teresy Werner są jeszcze do nabycia w placówkach Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie w cenie 30 zł.

3 lutego (niedziela) godz. 16.00 – Wielki Koncert Karnawałowy dla dzieci

W pierwszą niedzielę lutego zapraszamy wszystkie dzieci na spektakl „Pierniczkowy Bal Karnawałowy” w wykonaniu popularnego duetu clownów, którzy znani są pod nazwą „Ruphert i Rico”.
W programie m.in. występy cyrkowe, blok rozrywkowo-zabawowy. Znakomita zabawa, mnóstwo
humoru i innych atrakcji – gwarantowane.

10 lutego (niedziela) godz. 18.00 – Robert Korólczyk

Któż nie zna jednego z najlepszych polskich kabaretów, czyli Kabaretu Młodych Panów? Ale
już mniej z Państwa zapewne wie, że współtwórcą tego zespołu był pochodzący z Rybnika (czyli
typowy Ślązok) Robert Korólczyk.
Dzisiaj jest dyrektorem Rybnickiej Jesieni Kabaretowej „Ryjek” i artystą udzielającym się m.in.
jako członek swojego macierzystego zespołu, animator kultury, jako prowadzący liczne imprezy
kabaretowe, programy telewizyjne i oczywiście własne show, co czyni od lat z nieustającym wdziękiem. Przekonamy się o tym przychodząc do Sokolni na recital Roberta Korólczyka
Bilety w cenie 30 zł są jeszcze do nabycia w placówkach MCK

17 lutego (niedziela) godz. 18.00 – Walentynkowy koncert „Echa miłości”
z piosenkami Anny German

Echa Miłości to koncert poświęcony wybitnej piosenkarce polskiej sceny muzycznej – Annie
German. Recital składa się z fragmentów wspomnień męża Anny (Grzegorz Kwas), które przenoszą
widza w klimat kolejnych piosenek, wykonywanych przez Beatę Marczewską przy akompaniamencie i w aranżacjach Adama Snopka i Dariusza Szwedy. Nie zabraknie zarówno piosenek sztandarowych, np. „Człowieczy los” , „Bal u Posejdona” czy „Tańczące Eurydyki”, jak również nowych
aranżacji mniej znanych utworów. Koncert ma na celu przedstawić Annę German jako jedną wielką
chodzącą miłość , którą przecież była.
Bilety do nabycia w cenie 10 zł w placówkach MCK-u od 14 stycznia. (rj)
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Witamy we wspólnocie
Dzieci ochrzczone 8 i 16 grudnia
w imielińskim kościele

Zawody ze św. Mikołajem
150 dzieci z powiatu bieruńsko-lędzińskiego wzięło udział w mikołajkowych zawodach w sztukach walki, które
odbyły się 6 grudnia w imielińskiej hali
widowiskowo-sportowej. Najmłodsze z
dzieci miało zaledwie 4 lata.
Każdy z uczestników, który zaprezentował formę (kata) tygrysa lub z
bronią, otrzymał medal (złoty, srebrny
lub brązowy) oraz dyplom i słodki podarunek od św. Mikołaja. W spotkaniu
uczestniczyli burmistrz Jan Chwiędacz,
Mirosława Strojny z Urzędu Miasta,

Anna Kubica, przewodnicząca Rady
Powiatu oraz prowadzący zajęcia Wiesław Bigos. Organizatorem spotkania
było Stowarzyszenie Big-Budo Polska
Wiesława Bigosa, a sponsorem Urząd
Miasta Imielin.
Zajęcia ze sztuk walki odbywają się
w imielińskiej „Dwójce” (hala sportowa) dwa razy w tygodniu – we wtorki
i soboty. Mogą w nich brać udział zarówno rodzice jak i dzieci. Regularnie
korzysta z tej formy rekreacji 60-70
osób. (zz)

Paweł Janusz Dubiel urodzony 8 września
syn Justyny i Janusza
chrzestna: Jolanta Krajewska

Foto: Arkadiusz Poznański

Lena Natalia Paluch urodzona 8 października
córka Natalii i Antoniego
chrzestni: Piotr Klimczok i Katarzyna Paluch

Alicja Maria Strzoda urodzona 16 października
córka Barbary i Krzysztofa
chrzestni: Tomasz Mateja i Angelika Daraż

Podsumowali sezon

Kurier
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Ksawery Igor Kalinowski-Koza urodzony 28 października
syn Roksany i Damiana
chrzestni: Agnieszka Fuhrmann i Kamil Kalinowski

kat klub Sokół Imielin 16 grudnia
ubiegłego roku w Domu Przyjęć
Okolicznościowych u Knopka podsumował sezon 2018. Było to jednocześnie
spotkanie opłatkowe, na które przybyli
burmistrz Jan Chwiędacz, Anna Kubica,
przewodnicząca Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz Jadwiga Mikunda, dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury. Przed spotkaniem został rozegrany
turniej „masters”, czyli 16 najlepszych
zawodników rozegrało 2 serie spotkań
po 36 rozdań.
1 miejsce zajął Piotr Cholewiński

z Górnika Wesoła (2068 pkt.) przed
Januszem Stęchłym z Sokoła Imielin
(1987 pkt.) oraz Józefem Dużym (również z Sokoła Imielin) - 1923 pkt.
W klasyfikacji sezonu 2018 lista najlepszych przedstawia się następująco:
1. Ludwik Saternus (Sokół Imielin),
2. Marian Marciniak (Mysłowice), 3.
Piotr Cholewiński (Górnik Wesoła).
Na zakończenie spotkania burmistrz
Imielina podziękował klubowi skatowemu Sokół Imielin za promowanie
miasta w rozgrywkach krajowych oraz
na arenie międzynarodowej. (zz)

