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Tak jak w poprzednich latach 
w święto Trzech Króli kon-

certowała w „Sokolni” Imieliń-
ska Orkiestra Dęta pod dyrekcją 
Andrzeja Króla – czyli „Kró-
lewska” – jak została nazwa-
na podczas dwóch występów                    
6 stycznia. Warto zauważyć, że 
jej poprzednim dyrygentem był 
ojciec Andrzeja – Paweł, a gra w 
niej również syn obecnego dyry-
genta – Eryk. W pełni więc za-
sługuje na miano „Królewskiej”. 
Co w naturalny sposób przesą-
dza o tym, by występowała w 
święto Trzech Króli właśnie. 

Tym razem solistą był An-
drzej Lampert, którego babka 
– jak się okazało podczas kon-
certu – mieszkała w Imielinie. 
Nie pochodzenie jednak, ale 
talent i umiejętności muzyczne 
zdecydowały o tym, by zapro-
sić go do udziału w noworocz-
nym koncercie. Ten absolwent 
dwóch uczelni muzycznych 
(katowickiej i krakowskiej) ob-
darzony mocnym tenorowym 
głosem dobrze czuje się w re-
pertuarze należącym do mu-
zyki klasycznej, rozrywkowej 
czy też jazzowej. W utworach 
z dwóch pierwszych rodzajów 
muzyki zaprezentował się te-
go dnia w Imielinie. Ponieważ 
był to także koncert noworocz-
ny, który nawiązywał do swego 
pierwowzoru, czyli koncertu 
Filharmoników Wiedeńskich, 
w jego programie znalazły się 
utwory zwykle wykonywane       
1 stycznia w Wiedniu czyli walc 
„Nad pięknym modrym Duna-
jem” i Marsz Radetzky’ego oraz 
polki J. Straussa (syna). 

Elementem humorystycz-
nym tegorocznego koncertu 
było nagłe wtargnięcie z ulicy 
na salę widowiskową w „So-
kolni” pewnego młodzieńca, 
który bardzo chciał zagrać w 
orkiestrze – dostał więc na pró-
bę od dyrygenta nuty z polece-
niem, by przepisał je na maszy-
nie do pisania (dawno, dawno 

temu były takie 
urządzenia!). W 
tej roli wystąpił 
Jan Gwóźdź. Chy-
ba dobrze wypeł-
nił to zadanie, bo 
w dalszej części 
koncertu widzie-
liśmy go w orkie-
strze - siedział co 
prawda z tyłu, ale 
grał na puzonie i 
perkusji.     

Skalę swoich 
możliwości zapre-
zentował A. Lam-
pert miedzy inny-
mi w arii z opery 
„Tosca” G. Bizeta, 
w jednej z pieśni z 
musicalu „West Si-
de Story” Bernstei-
na. Polską muzykę 

„Brunetki, blondynki…” Jana 
Kiepury A. Lampert musiał bi-
sować. - Dech zapiera w pier-
siach, było pięknie – to za ma-
łe słowo, super, niepowtarzal-
nie – odpowiada na pytanie o 
wrażenia Gabriela Nocoń z 
Imielina. Jest zaskoczona – jak 
dodaje, w pozytywnym sensie, 
koncertem i chciałaby, by po-
dobne odbywały się częściej. 
Państwo Łukasz i Magdalena 
Wikło (również z Imielina) 
byli pierwszy raz na koncercie 
noworocznym dzięki występo-
wi Andrzeja Lamperta, które-
go pani Magdalena jest fanką i 

Królewski koncert w Imielinie 

rozrywkową okresu między-
wojennego w jego wykonaniu 
reprezentowały utwory wybit-
nych kompozytorów tego okre-
su: Jerzego Petersburskiego 
(tango „Ta ostatnia niedziela”) 
i Henryka Warsa („Umówiłem 
się z nią na dziewiątą”). Wresz-
cie do popularnej muzyki roz-
rywkowej ostatnich dekad XX 
w. należały piosenki wykony-
wane przez Marka Grechutę 
(„Dni, których nie znamy”), 
Zbigniewa Wodeckiego („Sobą 
być” oraz „Zabiorę cię na bal”) 
i Andrzeja Dąbrowskiego („Do 
zakochania jedne krok”). 

Koncert zbliżał się do końca, 
gdy A. Lampert wykonał jedną 
z najsłynniejszych arii tenoro-
wych pochodzącą z operetki 
„Baron Cygański” J. Straussa 
(syna). Słowa z refrenu: 

Wielka sława to żart. 
Książę błazna jest wart. 
Złoto toczy się w krąg, 
Z rąk do rąk, z rąk do rąk,  
… śpiewała cała sala. A 

wykonanie tak się spodobało 
publiczności, że nagrodziła 
artystę burzliwymi oklaska-
mi. Utwór ten wraz z słynnym 

żałuje, że tak rzadko można go 
usłyszeć w radiu czy telewizji. 
Małżonkom bardzo się koncert 
podobał. 

Tuż przed finałowym utwo-
rem na scenę wszedł burmistrz 
Jan Chwiędacz, który podzięko-
wał wykonawcom i organizato-
rom oraz złożył mieszkańcom 
noworoczne życzenia: - Aby 
nowy rok przyniósł sukcesy, a 
odeszły troski i smutek. Byśmy 
cieszyli się życzliwością i radoś-
cią. Potem był wspólny toast za 
pomyślność miasta i mieszkań-
ców – to działo się podczas dru-
giego, wieczornego koncertu. W 

pierwszym autorem życzeń był 
Tadeusz Hericht, przewodni-
czący Rady Miasta Imielin. Oba 
świąteczne koncerty prowadził 
(tak jak i wszystkie poprzednie) 
kompetentnie i z humorem Ro-
man Jochymczyk. 

Po koncercie zapytaliśmy A. 
Lamperta o wspomnianą pub-
licznie babkę z Imielina. Oka-
zało się, że niestety nie wie na-
wet, gdzie mieszkała, nie mógł 
jej również odwiedzić w Imie-
linie, gdyż zmarła przed jego 
narodzeniem, natomiast nazy-
wała się Agnieszka Synowiec i 
miała siostrę Helenę. (zz) 

Koncertowi towarzyszyły ognie sztuczne.

Jan Gwóźdź w roli „maszynisty” i Andrzej Król.   Życzenia noworoczne złożył Jan Chwiędacz.
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nadesłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść ogłoszeń.

6 lutego (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta Imielin         
w godz. 1600-1700 będą dyżurować radni: Agnieszka Chmielew-
ska, Zenon Kubica, Józef Pacwa. 

Paulina 
Siekańska
Notariusz 
w Imielinie

PORADY NOTARIUSZA

Od 28 kwietnia 
2023 roku każ-

ki spadną też na notariuszy. 
Sprzedając mieszkania czy 
dom, a także wynajmując 
mieszkanie czy dom, zgodnie 
ze zmienionym art. 11 ustawy 
o charakterystyce energetycz-
nej budynków, trzeba będzie 
przekazać taki dokument przy 
sporządzeniu aktu notarialne-
go umowy zbycia mieszkania 
lub domu. Notariusz będzie 
musiał odnotować w akcie fakt 
przekazania nabywcy świade-
ctwa, a w razie jego braku po-
uczyć o karze grzywny. 

W przypadku najmu wystar-
czy przekazać kopię lub wy-
druk w wersji elektronicznej. 
Zgodnie ze znowelizowanymi 
przepisami wprowadzony zo-
stanie obowiązek poinformo-
wania o świadectwie już w 
ogłoszeniu zbycia lub najmu, 
gdy dokument taki został już 
sporządzony.

Podstawowe informacje na 
temat energetyki budynku 
będą dostępne w Centralnym 
Rejestrze Charakterystyki 
Energetycznej Budynków, do-
stępnym powszechnie, co bę-
dzie pewnym problemem dla 
osób, które nie dopełnią tego 
obowiązku.

Świadectwa charakterysty-
ki dotyczą zarówno mieszkań 
stanowiących pełną własność, 
a także spółdzielczych włas-
nościowych praw do lokali. 
Spółdzielnie będą musiały spo-
rządzić świadectwa dla całych 
budynków. Spółdzielnia może 
udostępnić członkom doku-
mentację techniczną celem spo-
rządzenia takiego świadectwa.

Świadectwo przygotowuje 
audytor energetyczny. Tylko 
w ten sposób będzie można 
prawnie sporządzić świade-
ctwo. Koszt przygotowania po-
nosi właściciel mieszkania czy 
domu. Na chwilę obecną koszt 
sporządzenia świadectwa dla 
mieszkania wynosi od 150-200 
zł wzwyż, a dla domu 300-500 
zł wzwyż.

Brak ważnego dokumentu 
charakterystyki od kwietnia 
będzie zagrożony karą grzyw-
ny. Grzywnie podlegać będą 
także osoby, które sporządza 
świadectwo niezgodnie z usta-
wowymi wymaganiami.

A poza tym w nadchodzą-
cym roku pragnę życzyć Pań-
stwu wiele pomyślności, po-
wodów do radości w życiu i 
przede wszystkim spokoju.

Sprzedaż i najem tylko ze świadectwem 
energetycznym

de sprzedawane lub wynaj-
mowane mieszkanie i dom bę-
dzie musiało posiadać ważne 
świadectwo charakterystyki 
energetycznej. To rodzi nowe 
obowiązki dla wynajmują-
cych i sprzedających nieru-
chomości.

Świadectwo charakterystyki 
energetycznej wyraża zapo-
trzebowanie budynku na ener-
gię, oświetlenie, podgrzewanie 
wody i utrzymanie temperatu-
ry. Od 28 kwietnia ogromna 
liczba właścicieli mieszkań i 
domów będzie go potrzebowa-
ła w wypadku chęci dokona-
nia obrotu nieruchomościami. 
W perspektywie roku 2024 
roku obowiązek ten ma objąć 
wszystkich właścicieli miesz-
kań i domów.

We wrześniu tego roku 
przegłosowano ustawę, która 
poszerza krąg osób objętych 
obowiązkiem posiadania świa-
dectwa także o tych, którzy je 
wynajmują. Nowe obowiąz-

7 grudnia przy ul. Imielińskiej doszło 
do bójki młodych mężczyzn. Na miej-
sce zdarzenia niezwłocznie skierowano 
policjantów. Mundurowi zastali jednak 
już tylko pokrzywdzonego 16-latka. Z 
jego relacji wynikało, że nieznanych mu 
pięciu młodych mężczyzn pod groźbą 

pobicia zażądało od niego wypłacenia pieniędzy z bankomatu. 
Pokrzywdzony podczas tego zdarzenia był szarpany, popychany i 
uderzany. Ofiara podjęła próbę ucieczki. Zareagowali też świad-
kowie, którzy powiadomili policję. Spłoszeni napastnicy uciekli.

Kryminalni z bieruńskiej komendy dzięki zdobytym infor-
macjom i własnemu rozpoznaniu szybko ustalili tożsamość 
sprawców. Jak się okazało, cała piątka to 16-latkowie z powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego. Zostali zatrzymani 12 i 13 grudnia. W 
obecności rodziców śledczy przedstawili nieletnim sprawcom za-
rzuty. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy trafi do sądu 
rodzinnego, przed którym staną nastolatkowie. Za wymuszenie 
rozbójnicze napastnikom grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

16 grudnia na ul. Podmiejskiej policjanci zatrzymali nietrzeź-
wego kierującego samochodem – 0,26 mg/l.

22 grudnia na ul. Dunikowskiego policjanci zatrzymali nie-
trzeźwego kierującego samochodem – 0,92 mg/l.

25 grudnia doszło do kradzieży z włamaniem do lokalu „Ran-
czo” przy ul. Wandy. 

26 grudnia na ul. Adamskiego policjanci zatrzymali nietrzeź-
wego rowerzystę – 0,68 mg/l.

3 stycznia doszło w Imielinie do oszustwa internetowego przy 
sprzedaży węgla za pośrednictwem podrobionej strony PGG S.A. 
Osoba pokrzywdzona została narażona na stratę 3055 zł. (kpp)

Mieszkasz w południowej części Imielina 
(w rejonie ulic: Grzybowej, Koralinki, Liliowej, 

Kordeckiego, Hallera, Malczewskiego i Imielińskiej)? 
Masz popękane ściany, zdewastowane rury i przewody? 

Nie potrafisz otworzyć drzwi, bramy lub okna? 
A może dom Ci się przechyla? Nie czekaj, przyjdź na 

SPOTKANIe W SPRAWIe SZKóD GóRNICZYCH
30 stycznia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 17:00

w Domu Kultury „Sokolnia”
Urząd Miasta Imielin oraz Stowarzyszenie Zielony Imielin 
zapraszają poszkodowanych mieszkańców naszego miasta 

na spotkanie z prawnikiem, specjalistą w zakresie 
odszkodowań górniczych, który doradzi strategię 

postępowania w przypadku sporu z kopalnią. 
Uczestnicy spotkania otrzymają gratisową pomoc 

prawną w przygotowaniu wniosku o odszkodowanie 
oraz będą mogli się umówić na darmowe konsultacje 

na temat szkód w swoich domach.

Obowiązkiem Rady Mia-
sta Imielin jest aktuali-

zowanie co trzy lata „Projektu 
założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe Miasta Imie-
lin do roku 2037”. Obowiązek 
taki nakłada ustawa z 10 kwiet-
nia 1997 r. (Prawo energetycz-
ne). Zgodnie z nią do zadań 
własnych gminy należy m. in. 
planowanie i organizacja za-

Konkurs na dyrektora żłobka
2 stycznia br. ogłoszony został konkurs na stanowisko dyrekto-

ra miejskiego żłobka, które rozpocznie działalność we wrześniu 
br. Termin składania dokumentów dla osób, które będą ubiegać 
się o to stanowisko upływa 13 stycznia br. Wymagania oraz regu-
lamin konkursu znajduje się na stronie internetowej UM Imielin. 
(zz)   

opatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe. 

Rola gminy jest w tym przy-
padku wyłącznie opiniodaw-
cza, gdyż działalnością w żad-
nym z wymienionych rodzajów 
zaopatrzenia w media gmina 
się nie zajmuje. Z liczącym 
ponad 60. stron „Projektem za-
łożeń”… można zapoznać się 
na stronie internetowej miasta. 
Zawiera on aktualne dane na 

A dokładniej 9102 miesz-
kańców liczył Imielin na 

koniec 2022 r. Gdyby nie to, 
że więcej osób do miasta się 
przyprowadziło, niż je opuści-
ło, Imielin zanotowałby spadek 
liczby mieszkańców. Od kilku 
lat w mieście znacznie więcej 
osób umiera, niż się rodzi (taka 
jest też ogólnopolska tenden-
cja). 

W ubiegłym roku w Imieli-
nie zmarło 96 osób (o 22 mniej 
niż w 2021 r.), a urodziło się 70 

Opinie do planu zaopatrzenia w media
temat potrzeb energetycznych 
miasta oraz planów w tej dzie-
dzinie. 

Natomiast, jak poinformo-
wał burmistrz Jan Chwiędacz 
na grudniowej sesji Rady Mia-
sta, Imielin został zgazyfiko-
wany w ok. 97-98 proc. przez 
PGNiG. Obecnie sieć gazową 
buduje się na Pasieczkach – 
ostatnim rejonie miasta, który 
nie był zgazyfikowany. (zz)

dzieci (o 19 mniej w stosunku 
do roku 2021). To oznacza, że 
aż o 26 osób zmniejszyłaby się 
liczba mieszkańców, gdyby 
nie nowe zameldowania – tych 
było 30. A zatem w sumie 
przybyły Imielinowi w ciągu 
roku 4 osoby – to najmniejszy 
wzrost od lat (zwykle dodatni 
bilans wynosił od kilkudzie-
sięciu do nawet ponad stu 
osób).  

Spośród 70 urodzeń 38 to 
dziewczynki, a 32 chłopcy. 

Wśród zmarłych było 47 ko-
biet i 49 mężczyzn. 90 lat i 
więcej ma 60 osób, w tym 46 
kobiet i 14 mężczyzn. Najstar-
sza kobieta w tym roku będzie 
świętować 98 lat, a najstarszy 
mężczyzna 95. 

Dla porównania - pięc lat te-
mu, czyli w roku 2017, urodziło 
się 101 dzieci, a liczba miesz-
kańcow zwiększyła się w ciągu 
roku o 108 osób.  Zanotowano 
wówczas przyrost naturalny w 
wysokości 9 osób.(zz)

Ponad 9100 mieszkańców 
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57,8 mln zł po stronie docho-
dów i 61,9 mln zł wydatków 
– taki jest budżet Imielina na 
2023 r. Trudno go porównywać 
do poprzednich lat, gdyż do-
tychczas (do połowy ub. roku) 
miasto otrzymywało około 13 
mln dotacji na wypłatę dodat-
ku 500+ oraz 300+, a obecnie 
zajmuje się tym ZUS. Warto na-
tomiast sięgać do tych pozycji 
budżetowych, które są porów-
nywalne. 

Dochody 
Największą pozycją w do-

chodach Imielina jest od lat 
udział w podatku od „osób fi-
zycznych” czyli od wszystkich 
pracujących i emerytów. Przed 
dwoma laty był planowany na 
ponad 14 mln zł, przed rokiem 
na nieco ponad 13 mln, a na ten 
rok ma wynieść niewiele ponad 
12 mln zł. Coroczny spadek nie 
jest związany z tym, że mniej 
osób w Imielnie pracuje, bo jest 
wysokie bezrobocie lub że wie-
le osób wyprowadziło się (jest 
odwrotnie – coraz więcej osób 
osiedla się w mieście), albo że 
obniżono w dwóch ostatnich 
latach zarobki (znów trzeba 
powtórzyć, że jest odwrotnie: 

średnie płace w kraju rosną). 
Przyczyną spadku odchodów 
miasta w tej kategorii są zmiany 
podatkowe wprowadzane przez 
rząd w Programie Polski Ład. 
– Każda ulga podatkowa obniża 
dochody w gminie – wyjaśnia 
burmistrz Jan Chwiędacz. Co 
prawda więcej pieniędzy zosta-
je w kieszeni mieszkańców, ale 
gminom nie rekompensuje się 
tej utraty dochodów. Z drugiej 
strony dostają one dotacje, ale 
te mają charakter uznaniowy, 
czyli nie są przyznawane we-
dług jasnych i obiektywnych 
kryteriów. 

Dodajmy, że cieszący się z 
obniżenia podatków w całym 
kraju najczęściej ruszają do 
sklepów, gdzie kupują towary 
obłożone podatkami, które to 
podatki w całości trafiają do bu-
dżetu państwa (samorządy nie 
mają udziału w podatku VAT i 
innych). W ten sposób rząd za-
biera część dochodów samorzą-
dom, by rozdać potem pienią-
dze wedle własnego uznania. 

W dochodach imielińskiego 
budżetu kolejne pozycje zajmu-
ją: wpływy z podatku od nieru-
chomości od „osób prawnych” 
– 10,2 mln zł, z podatku od 

nieruchomości od „osób fizycz-
nych” – 3,9 mln, opłata eksplo-
atacyjna z górnictwa – 1,2 mln. 
Subwencja na finansowanie 
zadań oświatowych wyniesie w 
tym roku 8,7 mln zł, dotacja z 
Polskiego Ładu na zbiornik re-
tencyjny na oczyszczalni ście-
ków i na kanalizację sanitarną 
na ul. Przemysłowej i Rze-
mieślniczej oraz przebudowę 
drogi i wodociągu na ul. Adam-
skiego to 5,2 mln zł, natomiast 
montaż ogniw fotowoltaicznych 
zostanie wsparty kwotą 4,7 mln 
zł z funduszy unijnych.

Wydatki
Wśród miejskich wydatków 

pierwsze miejsce zajmuje od 
lat oświata, na którą wydanych 
zostanie rekordowe 22,7 mln zł 
– w tym 9,2 mln na szkoły pod-
stawowe i 10,1 na przedszkola 
(poza tym stołówki, świetlice, 
dowóz dzieci do szkół itd.). W 
kosztach przedszkoli mieści 
się 5,4 mln zł na bieżące ich 
utrzymanie (od września będą 
to dwie placówki) i inwestycję 
związaną z budową drugiego 
przedszkola za 4,7 mln zł. 

W dziale gospodarka komu-
nalna zaplanowano wydanie 

blisko 18,4 mln zł – w tym 6,2 
mln na zbiornik retencyjny 
na oczyszczalni ścieków i na 
kanalizację sanitarną na ul. 
Przemysłowej i Rzemieślni-
czej oraz przebudowę drogi i 
wodociągu na ul. Adamskiego 
za 5,2 mln zł, a także 4,5 mln 
zł na zagospodarowanie od-
padów, na ochronę powietrza 
czyli wspomniany montaż in-
stalacji fotowoltaicznych 4,7 
mln zł, 1,8 mln na oświetlenie 
i 1,3 mln na oczyszczanie mia-
sta. Działalność Urzędu Gminy 
to wydatek niespełna 6 mln zł. 
Inne wydatki powyżej 1 mln zł 
to: świadczenia rodzinne, które 
kosztować będą 2,2 mln zł, kul-
tura fizyczna i sport - 1,9 mln, 
kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego niespełna 1,6 mln 
zł, dopłaty do komunikacji au-
tobusowej 1,2 mln, utrzymanie 
dróg gminnych - 1,1 mln zł. 

Budowa nowego kompleksu, 
w którym połączono przed-
szkole ze żłobkiem może być 
wsparta rządową dotacją z pro-
gramu Maluch+. Na razie nie 
są znane jego szczegóły. Za-
powiedzi mówią o tym, że ma 
być dofinansowana budowa i 
modernizacja obiektów w celu 

utworzenia  miejsc żłobkowych, 
dlatego kwota ta nie została uję-
ta w budżecie na ten rok. Na 
razie policzono algorytmem, 
ile każda gmina mogłaby z tego 
dofinansowania otrzymać (ale 
czy każda gmina będzie takie 
miejsca tworzyć?) i wychodzi, 
że Imielin ma szansę na 1,5 mln 
zł dotacji. To niewielka część 
kosztów budowy żłobka, ale 
kwota, o którą warto zabiegać.  

 - Zabezpieczamy wszystkie 
wydatki bieżące i mamy małą 
nadwyżkę ponad te wydatki. 
Nasz budżet jeszcze się spi-
na – tak ocenia go burmistrz 
i dodaje: - Były czasy, że co 
najmniej 40 procent wydatków 
przeznaczaliśmy na inwestycje 
– teraz jest to niemożliwe. Na-
sze dochody wzrastają, ale nie 
o wskaźnik inflacji. Z drugiej 
strony płacimy więcej za usłu-
gi, za energię elektryczną, za 
wodę... Poza tym trudno jest 
planować, na co możemy liczyć 
z powodu nieprzewidywalnej 
przyszłości - wojny w Ukrainie, 
poziomu inflacji i tego jakimi 
jeszcze zadaniami obciąży nas 
rząd (przykład: sprzedaż wę-
gla) – podsumowuje J. Chwię-
dacz. (zz) 

Radni na grudniowej sesji 
Rady Miasta Imielin postano-
wili przeznaczyć w roku 2023 
z budżetu miasta 90 tys. zł na 
rzecz osób niepełnosprawnych 
zamieszkałych w Imielinie. 

Budżet miasta na 2023 rok

- W ciągu ostatnich dwóch 
tygodni odnotowujemy szczyt 
zachorowań, codziennie przyj-
muję ponad 50 pacjentów – re-
lacjonował nam na początku 
stycznia lek. Grzegorz Hachu-
ła z imielińskiego SPZOZ. – Są 
to najczęściej chorzy, którzy 
zgłaszają się z objawami gry-
py, czyli z gorączką, kaszlem, 
bólami mięśni i stawów lub 
podobnymi. 

Imielin, tak jak większa 
część kraju, w drugiej połowie 
grudnia i na początku stycznia  
dotknięty był wzrostem zacho-
rowań na grypę.

Grypa najgroźniejszy prze-
bieg, czyli powikłania może 
wywołać u osób, które najła-
twiej atakuje - czyli u dzieci, 

osób starszych i obciążonych 
innymi chorobami, np. cukrzy-
cą. Nie ma też skutecznego leku 
przyczynowego, który mógłby 
grypie przeciwdziałać. Dlatego 
ważna jest – tak jak w przy-
padku covidu – higiena, czyli 
mycie rąk, noszenie maseczek 
i domowa izolacja, która służy 
unikaniu kontaktów z osoba-
mi postronnymi. Ochronić nas 
przed grypą może profilaktycz-
ne zaszczepienie się - o czym 
pisaliśmy w listopadowym wy-
daniu „Kuriera” z ub. r.

Mniej częste są obecnie za-
chorowania na covid – który od 
grypy można odróżnić takimi 
objawami jak np. brak gorącz-
ki, utrata smaku, węchu, czy 
ból gardła. (zz)

Znaczny wzrost zachorowań

Pomoc niepełnosprawnym 
się w Imielinie Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom Niepełno-
sprawnym. Uchwałę o przy-
znaniu powiatowi środków na 
to zadanie rada podejmuje co 
roku. (zz)

Kwota ta zostanie przeka-
zana Powiatowi Bieruńsko-
Lędzińskiemu, który z mocy 
prawa zajmuje się działaniami 
na rzecz osób niepełnospraw-
nych. Zadaniem tym zajmuje 

Zapisy do przedszkoli 
Urząd Miasta Imielin infor-

muje, że w Przedszkolu Miej-
skim  nr 1 przy ul. Sapety 10 
będą prowadzone zapisy dzieci  
na rok szkolny 2023/2024 do obu 
przedszkoli:

- PRZEDSZKOLA MIEJ-
SKIEGO NR 1, UL. WOJCIE-
CHA SAPETY 10

- PRZEDSZKOLA MIEJ-
SKIEGO NR 2, UL. ŚWIĘTE-
GO BRATA ALBERTA 53b

Wnioski o przyjęcie wraz z 
dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata wa-
runków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu re-
krutacyjnym są przyjmowane 
od 30.01.2023 r. godz. 730, do 
27.02.2023 r.   godz. 1600. Postępo-
wanie rekrutacyjne przeprowadzi 
Komisja Rekrutacyjna powołana 
przez Dyrektora Przedszkola 
Miejskiego Nr 1 w Imielinie .

Rodzice dzieci uczęszczają-
cych do Przedszkola Miejskiego 
nr 1 w Imielinie w terminie 7 dni 
przed rozpoczęciem rekrutacji 
składają deklarację o kontynuo-
waniu wychowania przedszkol-

nego w roku szkolnym 2023/2024 
w wybranym przez siebie Przed-
szkolu. W przypadku gdy Ro-
dzic/Opiekun prawny nie złoży 
deklaracji w ww. terminie, dzie-
cko traci status kontynuującego 
wychowanie przedszkolne.

W postępowaniu rekrutacyj-
nym i postępowaniu uzupeł-
niającym do Przedszkola Miej-
skiego nr 1 oraz do Przedszkola 
Miejskiego nr 2 w Imielinie na 
rok szkolny 2023/2024 obowią-
zują kryteria określone Uchwałą        
Nr XXVII/177/2017 Rady Miasta 
Imielin z dnia 28 lutego 2017 roku 
w sprawie określenia kryteriów 
drugiego etapu postępowania 
rekrutacyjnego dzieci do przed-
szkola publicznego prowadzonego 
przez Miasto Imielin oraz terminy 
przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego określone Za-
rządzeniem Nr BM.0050.3.2023 
Burmistrza Miasta Imielin z                    
5 stycznia 2023 r.

Więcej informacji na ten 
temat zawierają: poniższe Za-
rządzenie i Uchwała, dostępne 
na stronie internetowej UM 

Imielin i Przedszkola nr 1:
- ZARZĄDZENIE NR BM. 

0050.3.2023 Burmistrza Mia-
sta Imielin z 5 stycznia 2023 r. 
w sprawie określenia terminów 
przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępo-
wania uzupełniającego, w tym 
terminów składania dokumen-
tów na rok szkolny 2023/2024 
do Przedszkoli Publicznych, dla 
których organem prowadzącym 
jest Miasto Imielin. 

- Uchwała  Nr XXVII/177/2017 
Rady Miasta Imielin z dnia 
28 lutego 2017 roku w sprawie 
określenia kryteriów drugiego 
etapu postępowania rekrutacyj-
nego dzieci do przedszkola pub-
licznego prowadzonego przez 
Miasto Imielin. (um)
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Urząd Miasta Imielin 
informuje, że miesz-

kańcy Imielina mogą skła-
dać wnioski o preferencyj-
ny zakup węgla. Dotyczy 
to zarówno osób, które zło-
żyły wnioski w 2022 r. i nie 
otrzymały węgla, jak i tych, 
które otrzymały go w ilości 
mniejszej niż 3 tony. Wnio-
ski mogą składać również 
osoby, które dotąd o prefe-
rencyjny zakup węgla się 
nie zwracały. 

UM Imielin w roku 2023 
będzie sprzedawać wę-
giel zakupiony z PGG, a 
wydobyty w KWK Piast 
- Ziemowit „Ruch Wola” 
(ekogroszek) i „Ruch Piast” 
(orzech). Dystrybucją węgla 
do mieszkańców zajmuje 
się skład opału  FHUP „Ilo-
Trans” z Imielina.

Cena węgla została usta-
lona na 1.800 zł brutto za 
1 tonę. Cena zakupu węgla 
obejmuje transport węgla 
do miejsca zamieszkania 
wnioskodawcy.

Wnioski można składać 
do 15 kwietnia 2023 roku w 
Urzędzie Miasta Imielin Biu-
ro Obsługi Mieszkańca, bądź 
elektronicznie poprzez plat-
formę ePUAP (wniosek zło-
żony w formie elektronicznej 
opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym).

Urząd Miasta Imielin 
przypomina, że węgiel po 
preferencyjnych cenach 
przysługuje osobom fizycz-
nym, którym przyznano do-
datek węglowy. Wnioskować 
o węgiel mogą również oso-
by, które w swoich gospodar-
stwach domowych używają 
ogrzewania węglowego jako 
głównego źródła ciepła. Wa-
runkiem jest zgłoszenie lub 
wpisanie tej informacji do 
Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków.

Preferencyjnego zakupu 
węgla będzie można do-
konać pod warunkiem, że 
wnioskodawca ani żaden 
członek jego gospodarstwa 
domowego nie nabyli paliwa 
stałego na sezon grzewczy 
przypadający na lata 2022 
– 2023 po cenie niższej niż 
2.000 zł brutto za tonę w ilo-
ści co najmniej 3 ton. (um)

1. Mieszkaniec Imielina 
składa wniosek o zakup pre-
ferencyjny węgla do Urzędu 
Miasta Imielin.

2. Mieszkaniec otrzymu-
je informację telefoniczną 
z Urzędu Miasta Imielin o 
pozytywnej lub negatywnej 
weryfikacji wniosku z nu-
meru telefonu 696 335 746. 

W Urzędzie Miasta Imie-
lin można złożyć wniosek o 
dodatek elektryczny, który 
przewidziany jest dla tych 
gospodarstw domowych, 
które jako główne źródło 
ciepła wykorzystują ogrze-
wanie elektryczne, ale też 
pompy ciepła. 

Wnioski te można zło-
żyć do 1 lutego 2023 roku. 
Gmina ma czas na wypłatę 
środków do 31 marca 2023 
roku. Więcej informacji na 
ten temat znajduje sie na 
stronie internetowej: htt-
ps://www.gov.pl/web/kli-
mat/dla-gospodarstw-do-
mowych (um)

Wnioski o preferencyjny zakup węgla

Węgiel od samorządu w roku 2023 „krok po kroku” 

Wnioski 
na dodatek 
elektryczny

Zarządzeniem Burmi-
strza Miasta Imielin z 

29 grudnia 2022 r. klubom 
sportowym działającym w 
Imielinie zostały przyznane 
dotacje „na realizację zadań 
z zakresu rozwoju sportu w 
2023 roku”. Dotacji udzie-
lono po rozpatrzeniu wnio-
sków klubów. 

Uczniowski Kolarski Klub 
Sportowy Imielin TEAM 
otrzymał 70 tys. zł na reali-
zację zadania z zakresu spor-
tu pod nazwą „Prowadzenie 
sekcji kolarskiej dla dzieci i 
młodzieży z terenu miasta 
Imielin - w tym organizację 
zajęć treningowych i wyjaz-
dów na zawody kolarskie. 
Organizację szkolenia dla 
dzieci i młodzieży uzdol-
nionej sportowo. Promocję 
kolarstwa jako dyscypliny 
sportu wśród dzieci i mło-
dzieży Imielina w formie 
organizacji imprez populary-

zujących kolarstwo na tere-
nie Imielina i popularyzację 
turystyki rowerowej.”

Ludowemu Klubowi 
Sportowemu „Pogoń” Imie-
lin przyznano 250 tys. zł na 
upowszechnianie kultury fi-
zycznej i sportu w zakresie 
prowadzenia zajęć treningo-
wych i udziału we współza-
wodnictwie sportowym sek-
cji piłki nożnej, w rozgryw-
kach Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej w Katowicach, 
organizacja szkolenia spor-
towego w ramach prowa-
dzonej sekcji piłki nożnej.

Miejski Klub Sportowy 
Imielin otrzymał 30 tys. zł 
na promocję sportu i aktyw-
nego trybu życia poprzez 
szkolenie sportowe, udział 
we współzawodnictwie 
sportowym, organizację i 
udział w rozgrywkach li-
gowych na poziomie ogól-
nopolskim (2 liga PZPS) 

oraz pozostałych imprezach 
sportowych seniorek w piłce 
siatkowej kobiet. 10 tys. zł 
trafiło do Miejskiego Klu-
bu Sportowego Imielin na 
organizację szkolenia oraz 
współzawodnictwo sporto-
we dzieci oraz młodzieży w 
piłce ręcznej. Natomiast na 
organizację szkolenia oraz 
współzawodnictwo sporto-
we dzieci, młodzieży oraz 
osób niepełnosprawnych w 
badmintonie został wsparty 
kwotą 20 tys. zł. Z kolei  na 
realizację zadania z zakresu 
sportu pod nazwą „Bee Vol-
ley Academy - organizacja 
szkolenia oraz współzawod-
nictwa sportowego dzieci i 
młodzieży w piłce siatkowej 
- otrzymał 80 tys. zł.

Uczniowski Klub Spor-
towy „Energia” Imielin na 
realizację zajęć dla dzieci 
i młodzieży z gimnastyki 
artystycznej na rok 2023 

uzyskał dotację w kwocie         
80 tys. zł. 

Dotacje udzielone będą 
na podstawie zawartej umo-
wy pomiędzy Burmistrzem 
Miasta Imielin a klubami 
sportowymi, określającymi 
szczegółowy opis zadania i 
termin jego wykonania, wy-
sokość dotacji i tryb płatno-
ści oraz sposób rozliczenia 
dotacji. 

Podstawą do udzielenia 
dotacji jest Uchwała Nr 
XIII/69/2011 Rady Mia-
sta Imielin z 26 paździer-
nika 2011 roku w sprawie 
określenia warunków i 
trybu finansowania zada-
nia własnego w zakresie 
rozwoju sportu na terenie 
miasta Imielin i Uchwała 
Nr XLIX/342/2022 Rady 
Miasta Imielin z 28 grud-
nia 2022 roku w sprawie 
budżetu miasta Imielin na 
2023 rok. (um)

Dotacje dla klubów sportowych 

3. Mieszkańcy pozytyw-
nie zweryfikowani wpłaca-
ją na konto nr 54 1240 6292 
1111 0011 2006 2798:

- 1.800 zł za 1 tonę węgla 
lub 

- 2.700 zł za 1,5 tony wę-
gla.

4. Na podstawie doko-
nanych wpłat UM Imielin 

przekazuje do składu opału 
listę osób uprawnionych do 
otrzymania węgla.  

5. Mieszkaniec otrzymuje 
informację ze składu opału 
o terminie dostawy węgla 
(usługa dostawy węgla obej-
muje transport do miejsca 
zamieszkania, natomiast 
nie obejmuje workowania 

węgla - usługa ta jest płatna 
dodatkowo u pracownika 
składu opału).

6. Fakturę za węgiel 
mieszkaniec odbiera  w 
Urzędzie Miasta Imielin 
dopiero po dostarczeniu 
węgla. (um)
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Biesiada śląska w SP 2 na stałe 
wpisała się w harmonogram uro-
czystości szkolnych. 5 grudnia 
przygotowali ją i wystąpili – co 
warto podkreślić - wszyscy ucz-
niowie klas I-III. „Po naszymu, 
czyli po śląsku” dzieci śpiewały, 
tańczyły, recytowały i opowiada-
ły wice, ku radości zebranej pub-

22 grudnia uczniowie SP        
nr 2 spotkali się na przedświą-
tecznych spotkaniach klaso-
wych, by wspólnie złożyć sobie 
życzenia, obdarzyć prezentami i 
popróbować wigilijnych potraw. 
W tym dniu odbyły się również 
szkolne jasełka przygotowane 
przez uczniów klasy III b pod 
opieka pań katechetek (A. Cy-
roń, M. Owsianka-Moralewicz) 
oraz wychowawczyni klasy 
I. Mikundy. Dzieci nie tylko 
przypomniały historię narodze-
nia Jezusa, ale także wspólnie z 

W pierwszej połowie grud-
nia w Przedszkolu Miej-

skim w Imielinie zorganizowa-
ny został konkurs plastyczny 
pod hasłem „Ozdoba świątecz-
na”. Skierowany był do dzieci i 
ich rodziców. Cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem, a do 
placówki wpłynęły aż 84 piękne 
i pomysłowe prace. Widać było, 
że dzieci i ich opiekunowie wło-
żyli w wykonanie dużo serca. 
Nagrody rzeczowe za miejsca 
na podium oraz wyróżnienia 
zostały ufundowane przez firmę 
Bambino. Pamiątkowe dyplo-
my oraz upominki ufundowane 
przez Radę Rodziców otrzymali 
wszyscy uczestnicy konkursu.

Zgodnie z regulaminem kon-
kursu wszystkie prace konkur-
sowe zostały wystawione na 
licytację charytatywną na Fa-

Poznawanie polskich tradycji 
bożonarodzeniowych, wykonywa-
nie ozdób choinkowych, strojenie 
choinek i pieczenie świątecznych 
pierniczków przez dzieci zakoń-
czyło się świątecznymi spotkania-
mi przy stole. Na pierwsze, odby-
wające się 20 grudnia w budynku 
przy ul. W. Sapety, zaproszeni 
zostali emerytowani pracownicy 
przedszkola. Wraz z dziećmi i per-
sonelem obejrzeli przedstawienie 
jasełkowe w wykonaniu „Nieza-
pominajek” i „Motylków”. 

Zgodnie z tradycją historia o 
narodzeniu Jezusa została 

przygotowana przez uczniów klas 
3. oraz klasy 6b Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Imielinie i zatytułowa-
na: „Co odmieniło naszą klasę?”

W świątecznej scenerii na sce-
nie DK „Sokolnia” uczniowie 
w emocjonalny sposób pokazali 
wydarzenia sprzed dwóch tysięcy 
lat, łącząc je ze współczesnością 
- również tą szkolną. Spektakl 
zawierający partie narracyjne jak 
i śpiewane, został przyjęty bardzo 
ciepło. Można było usłyszeć ko-
lędy także w języku angielskim. 
Młodzi aktorzy wykazali się 
wzorową grą aktorską, a punktem 
kulminacyjnym okazał się teatr 
cieni. To był prawdziwy strzał w 
dziesiątkę. W rytm muzyki ze-
społu TGD i nastrojowej piosenki 
„Mario, czy już wiesz?” w wyko-
naniu Łucji Mieszczanin, ucznio-
wie klasy 6b zaprezentowali ak-
torskie widowisko, w którym gra 
światłem, cieniem i rekwizytem 
przekazywała uniwersalne od 
lat wartości takie jak miłość czy 
odpowiedzialność za drugiego 
człowieka. Spektakl, który został 
zagrany dwukrotnie, był adre-

Rok 2022 został ogłoszony Ro-
kiem „Ballad i romansów” Adama 
Mickiewicza. Uczniowie klasy 8d 
SP nr 1 w Imielinie wzięli udział w 
IX edycji Konkursu Powiatowego 
Rok Wielkich Polaków. Zakres te-
matyczny obejmował znajomość 
treści ballad Adama Mickiewicza, 
„Dziadów” cz. II oraz biografii 
wieszcza. Uczestnicy odpowiada-
li na trudne pytania konkursowe 
oraz rozwiązywali szczegółowy 
test wiedzy. Filip Bielecki, Mate-

sowany do pracowników szkoły 
i uczniów, a także do rodziców, 
służby kościelnej i władz miasta. 

Uczniowie zaprezentują się też 
po feriach w Zakładzie Opiekuń-
czo-Pielęgnacyjnym w Jaworznie, 
gdzie zagrają dla seniorów i osób 
potrzebujących. Ta wizyta będzie 
połączona z akcją charytatywną, 
która została przeprowadzona 
w szkole w okresie przedświą-
tecznym. Uzbierane pieniądze ze 
sprzedaży ciast w kwocie prawie 
2 tys. zł będą przeznaczone na 
zakup specjalistycznych kombi-
nezonów dla chorych i niepełno-
sprawnych. 

całą społecznością szkolną po-
kolędowały. 

Dzień wcześniej dzieci z ja-
sełkami i śpiewem kolędowym 
odwiedziły Dom Seniora w Imie-
linie, gdzie umiliły czas pensjo-
nariuszom, przynosząc im wiele 
radości. Były nie tylko występy, 
ale i wspólne śpiewanie. Ta nie-
zwykła współpraca z Domem 
Seniora w Imielinie trwa już od 
kilku lat m.in. dzięki A. Penczek, 
która jako opiekunka Szkolne-
go Koła Wolontariatu odwiedza 
wraz z uczniami seniorów. (sp2)

Dzieci z budynku przy ul. 
Dobrej świętowały 22 grudnia. 
Wspólny śpiew kolęd i świątecz-
ne życzenia były dla przedszko-
laków przygotowaniem do świąt. 
Nieodzowne były jak co roku 
pierniczki, ozdoby świąteczne i 
życzenia, które dzieci przygoto-
wywały dla rodziców. 

Dyrekcja i grono pedagogicz-
ne składają natomiast wszystkim 
przedszkolakom i ich rodzinom 
najlepsze życzenia na rozpoczy-
nający się rok 2023. (kw) 

cebooku, a pieniądze uzyskane 
z aukcji przekazane na konto 
Maksa Tomali czekającego na 
kosztowną operację. Fundusze na 
ten cel zbierano również podczas 
pierwszego w historii przedszko-
la Kiermaszu Świątecznego. Na 
kiermaszu można było zakupić 
ozdoby świąteczne wykonane 
przez pracowników przedszko-
la oraz wykonane przez dzieci 
ozdoby, które nie zostały wylicy-
towane wcześniej. 

Chętne osoby nadal mogą zaj-
rzeć na Facebook, gdzie trwają 
inne licytacje z przeznaczeniem 
na leczenie Maksa.

Adres do licytacji na facebo-
oku:ht tps://www.facebook.
com/groups/168491342123755/
?ref=share. Adres zbiórki Maksa 
Tomali w fundacji: https://www.
siepomaga.pl/maks-tomala) (kw)

swoje święto wraz z dziećmi. 
- Poszanowanie dla tradycji i 

kultury naszego regionu, Śląska, 
jest dla społeczności szkoły bar-
dzo ważne. Czujemy się wręcz 
strażnikami, którzy są zobowią-
zani do ich zachowania. Imielin 
to miasto, które zyskuje nowych 
mieszkańców spoza Śląska, a tym 

Uczniowska betlejemka Jasełka szkolne

Okres Bożego Narodzenia to 
czas pielęgnowania pięknych 
rodzimych tradycji. Z pewnoś-
cią daje to poczucie wspólnoty i 
bezpieczeństwa, a każdy choć-
by najmniejszy gest wykonany 
w stosunku do drugiej osoby 
okazuje się bezcenny. Przed-
stawienie zostało przygotowa-
ne przez wychowawczynie klas 
trzecich: Annę Żurawik, Ewę 
Szkołut, Weronikę Koziorz, 
wychowawczynię klasy 6b 
Bożenę Zielosko, siostrę Mari-
stellę, Monikę Kawecką – na-
uczycielkę języka angielskiego 
i Zofię Kostorz. (sp1)

Jasełka w przdszkolu  

Ozdoby i kiermasz 

usz Goj i Jakub Nowak przygoto-
wani przez polonistkę Beatę Ku-
bicę wywalczyli bardzo wysokie 
II miejsce. Chłopcy wykazali się 
wszechstronna wiedzą. 

W konkursie zorganizowanym 
przez Szkołę Podstawową nr 3 
w Lędzinach wzięło udział wie-
le szkół z naszego powiatu, tym 
bardziej sukces cieszy. Na zakoń-
czenie wszyscy obejrzeli war-
tościową inscenizację dramatu 
Mickiewicza. W nagrodę chłopcy 

otrzymali puchar oraz dyplomy. 
Gratulujemy wiedzy oraz osiąg-
niętego wyniku! (sp1)

Drudzy w powiecie

Biesiada śląska 
samym dzięki takim imprezom 
uczniowie mają okazję poznać 
tradycje, zwyczaje i język regio-
nu, w którym mieszkają. Beztóż 
jak co roku, życzynio winszu-
ja po śląsku i fest sie raduja, jak 
mie wszyjscy spokopiom – mówi 
Dagmara Kupczyk, dyrektorka 
szkoły. (sp2) 

liczności. Zaprosze-
nie na uroczystość 
przyjęło ponad 100 
górników - tatusiów, 
dziadków, wujków, 
którzy już i nawet 
po raz kolejny mie-
li okazję obchodzić 
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Jasełka Polskie – Teatr Komanderów   
15 stycznia (niedziela) – godz. 17:00 
Dom Kultury „Sokolnia” 

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w placówkach Miej-
skiego Centrum Kultury.

Bajka rodzinna „Śnieżna Królowa 
– opowieść zimowa”
22 stycznia (niedziela) – godz. 16:00 
Dom Kultury „Sokolnia”  

Zapraszamy wszystkie dzieci na bajkę „Śnieżna 
Królowa – opowieść zimowa”, opartą na baśni Hansa 
Christiana Andersena, w wykonaniu aktorów Agencji 
Artystycznej theART.

Królowa Śniegu porywa chłopca o imieniu Kaj, 
mrozi mu serce i chce uczynić z niego swojego nie-
wolnika. Towarzyszy jej Zimowy Mag, spełniając 
wszystkie polecenia i kreując mroźną rzeczywistość. 
Na ratunek Kajowi rusza Gerda, pokonując setki kilo-
metrów i spotykając na swojej drodze bardziej i mniej 
życzliwe postaci – m.in. Wróżkę, Rozbójniczkę, Emira 
i jego Księżniczkę, Eskimoskę, Renifera oraz Wronę. 
Czy uda jej się odszukać przyjaciela?

Czy gorące, szczere serce dziewczyny doprowadzi 
do szczęśliwego zakończenia? Kim jest Babcia z na-
szej opowieści? Czy na pewno tylko staruszką, której 
zależy na tym, by Kaj i Gerda stali się dojrzali? A mo-
że zupełnie kimś innym… ?

Zapraszamy na muzyczną baśń o sile przyjaźni, o 
dorastaniu i walce o swoje marzenia.

Występują: Anna Surma, Kamil Bochniak, Bea-
ta Marczewska, Agnieszka Bieńkowska, Grzegorz 
Kwas, scenariusz i reżyseria: Grzegorz Kwas, muzy-
ka: Dariusz Szweda.

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w placówkach Miej-
skiego Centrum Kultury.

Bajkowo-muzyczne ferie z MCK-iem
22-27 stycznia - Dom Kultury „Sokolnia”  

Na zajęcia od poniedziałku do piątku zapraszamy 
dzieci uczęszczające od pierwszej do szóstej klasy 
szkoły podstawowej. Na zajęcia obowiązują zapisy. 
Ilość miejsc ograniczona! Cena wycieczek obejmuje 
koszt biletu oraz ubezpieczenia.

Poniedziałek: Warsztaty bębniarskie z Dariu-
szem Wantuchem, godz. 10.00-13.00

Dariusz Wantuch to wibrafonista, perkusista i aran-
żer, a jako wokalista wraz ze stworzonym zespołem 
Avocado, jest również finalistą pierwszej edycji pro-
gramu X-Factor. Celem warsztatów jest praktyczna 
umiejętność gry w stopniu podstawowym w czterech 
grupach instrumentów perkusyjnych zarówno memb-
ranofonów jak i idiofonów. Uczestnik zapozna się z 
każdą grupą instrumentów, ucząc się podstawowych 
technik uderzeń i rytmów. Wykonamy wspólnie pa-
rę utworów muzyki etnicznej, rockowej i popularnej. 
Poznamy m. in. instrumenty: djembe, cajon, sztabki 
dźwiękowe, rury boomhackers i shakery.

Wtorek: Teatr Zagłębia „Baśnie Andersena” (55 
zł) – wycieczka, godz. 9.00-12.30

Spektakl „Baśnie Andersena” jest nowoczesnym, 
a równocześnie włączającym, źródłowym i pięknym 
wyjściem w świat baśni Hansa Christiana Andersena. 
Zaprasza do rozmowy o pejzażu dziecięcym, w jego 
komplikacji i niejednoznaczności. Grupa postaci, ro-
dzina, mała społeczność, chroni siebie, swoje więzi i 
wrażliwość w świecie opowieści. Spotyka się w pew-
nym miejscu, magicznym mieszkaniu, by kultywować 

Imieliński chór parafialny „Harfa” co roku oprócz śpie-
wania w macierzystej świątyni występuje gościnnie z kon-
certami kolędowymi w innych parafiach. 

W tym roku został zaproszony do kościoła pw. Św. 
Anny w Nikiszowcu. Ta potężna świątynia z najwięk-
szymi w naszym regionie organami została wybudo-
wana w latach 1918–1927 staraniem przedsiębiorstwa 
Georg von Giesches Erben na potrzeby powstałego tam 
na początku XX wieku osiedla górniczo-hutniczego, 
które dzisiaj jest cenionym zabytkiem urbanistycznym.                                                                         
Chór „Harfa” zaśpiewa tam w niedzielę 15 stycznia w ra-
mach niedzielnych nieszporów o godz. 16:15, a później w 
czasie Mszy Św. o godz. 17:00

Na zakończenie tegorocznego okresu kolędowego w nie-
dzielę 29 stycznia „Harfa” wystąpi w imielińskim koście-
le. Będzie to pewnego rodzaju ewenement, bowiem po raz 
pierwszy w imię tradycyjnej przyjaźni imielińsko-chełm-
skiej do wspólnego śpiewania został zaproszony chór im. 
ks. Antoniego Chlondowskiego z Chełmu Śl. pod dyrekcją 
Rafała Kozubka. Początek koncertu o godz. 17:00. (rj)

Dwa koncerty „Harfy”

6 grudnia w DK „Sokolnia” w świątecznej atmosferze 
miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników konkursu 
„Szopka Bożonarodzeniowa 2022”, którego organizato-
rem było MCK. W konkursie udział wzięło 21 szopek, któ-
rych autorami były dzieci, młodzież oraz dorośli z powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego. Prace zostały podzielone na trzy 
kategorie: indywidualna, rodzinna i grupowa. Dodatkowo 
kategoria indywidualna została podzielona ze względu na 
wiek na IV grupy. Wszystkie prace zostały starannie wy-
konane, a autorzy prac wykazali się niezwykłą pomysło-
wością oraz udało im się uchwycić niepowtarzalny nastrój 
towarzyszący świętom Bożego Narodzenia. 

Po dwuletniej przerwie po raz XXIV w „Sokolni” odbył 
się Przegląd Młodych Talentów. Organizatorem imprezy, 
która już na stałe wpisała się w kalendarz kulturalny Imie-
lina, było Miejskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie 
Kulturalne „Sokół”. Koncert prowadził, prezentując mło-
dych wykonawców, Roman Jochymczyk.

Uczestnicy zaprezentowali się, grając na instrumen-
tach i poprzez utwory wokalne w programie, w którym 
dominował repertuar kolędowy (przegląd odbywa się za-
wsze w grudniu przed świętami Bożego Narodzenia), ale 
nie zabrakło też repertuaru klasycznego. Na zakończenie 
koncertu wszyscy otrzymali z rąk Jadwigi Mikundy, dy-
rektorki MCK i Ireneusza Starczynowskiego, prezesa Sto-
warzyszenia „Sokół”, dyplomy oraz drobne upominki. W 
tym roku swoje talenty zaprezentowało 15 wykonawców 
- od przedszkolaków po licealistów. Byli to: Paula Grabka, 
Maja Krupa, Karina Stolarz, Antoni Grzyśka, Oliwia Kra-
mek, Milena Rogalska, Jagoda Stolarz, Jan Cetera, Mate-
usz Lipart, Jakub Szostak, Daniel Balicki, Alicja Gwóźdź, 
Bartosz Skóra, Kamila Niemczyk i Emilia Migacz. (da)

Do budowy szopek zastosowano patyczki, zapałki, pa-
piery, kartony, pianka montażowa, kamienie, kasztany, 
korki, mech, słoma i wiele innych. Nowością okazały się 
postacie zrobione z origami. Komisja kierując się kryteria-
mi: piękna, estetyki, stopniem samodzielności wykonania 
oraz indywidualnym opracowaniem tematu przyznała na-
grody twórcom szopek. Każdy z uczestników został doce-
niony i otrzymał świąteczny podarunek, który wraz z dy-
plomem wręczyła Jadwiga Mikunda, dyrektorka MCK. 

I miejsca indywidualnie - I grupa wiekowa Paweł 
Nowak; II grupa wiekowa Anna Blachnicka, Kamila 
Niemczyk; III grupa wiekowa Oliwia Adamczyk, Li-

Kto nie miał okazji w grud-
niu w Imielinie, ten może 

w styczniu w Chorzowskim Cen-
trum Kultury zobaczyć wystawę 
15 imielińskich artystów zrzeszo-
nych w grupie „Kastalia”. 3 stycz-
nia odbył się uroczysty wernisaż 
wystawy „Świeżo malowane”. 
Uczestniczyła w nim grupa pla-
styków z Imielina oraz dyrekto-

na Gawlik, Sandry Gawlik, Bożeny Gawlikowicz, Jana 
Jagody, Agnieszki Kłyk, Moniki Madejczyk, Anny Marii 
Rusinek, Iwony Simki-Surmy, Jacka Szaleńca, Ewy Szy-
mańskiej-Sułkowskiej, Krystiana Teperskiego i Barbary 
Zientary-Chmiel.

Grupa „Kastalia” została założona w 2009 r. przez ar-
tystów, których połączyło przede wszystkim zamiłowanie 
do malarstwa. Obecnie liczy 22 członków. (mck)

Świeżo malowane

rzy centrów kultury - ze strony Imielina Jadwiga Mikunda, ze 
strony Chorzowa Tomasz Ignalski. Logistyczną stroną przed-
sięwzięcia zajęła się Iwona Simka-Surma, która czuwała nad 
transportem i montażem. Wystawa ma charakter cykliczny, 
bowiem co dwa lata twórcy wystawiają swoje nowe, tak jak 
w tytule - świeżo namalowane prace.

W Imielinie i Chorzowie pokazane zostały dzieła: An-
ny Bierońskiej, Katarzyny Cyroń, Urszuli Figiel, Katarzy-

Szopki Bożonarodzeniowe

Przegląd talentów 

liana Głomb, Natalia 
Sułkowska; IV gru-
pa wiekowa Karoli-
na Niemczyk, Rafał 
Heimann. Kategoria 
rodzinna - Weronika, 
Alicja, mama Izabe-
la Staniek. Katego-
ria praca grupowa - 
Przedszkole Miejskie 
w Imielinie, grupa 
Biedronki. (mck)
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sztukę opowiadania, tworzyć i przeżywać historie. 
Aktorzy, oprócz opowiadania, za pomocą rekwizytów, 
kostiumów, tajemniczych działań, powołują na scenie 
świat pulsujący życiem, magiczny, wielopłaszczyzno-
wy i – w intencji twórców – jak najbardziej zrozumia-
ły dla uczniów wczesnych klas szkół podstawowych. 
Spektakl jest również namysłem nad istotą opowieści, 
nad samą baśnią. Po części będzie więc także lekcją, 
wykładem interaktywnym na pograniczu teatru i 
działań z dziedziny pedagogiki teatralnej. 

Środa: Teatr Ateneum „Kopciuszek” (40 zł)  – 
wycieczka, godz. 10.00-14.00

Baśń o Kopciuszku w adaptacji Jonasza Pinoka to 
spojrzenie nieco odmienne od poprzednich, bowiem 
autor skupił się przede wszystkim na relacjach między 
Kopciuszkiem a jej przyrodnimi siostrami i macochą, 
relacjach, które są przyczyną wycofania, osamotnienia 
i zamknięcia się bohaterki w swoim własnym świecie. 
„Każdy w tej historii jest kimś, a ja? Kim jestem? Ni-
kim…” – mówi rozgoryczona. Powoli jednak rodzi się 
w niej bunt. W inscenizacji przygotowanej przez ze-
spół aktorski pod kierunkiem Beaty Zawiślak klimat 
magicznej baśni oczywiście pozostał, lecz nie brak też 
humoru w dialogach i sytuacjach oraz szczęśliwego fi-
nału. Warto zwrócić uwagę na piosenki w wykonaniu 
kompozytora – Wislake ze swoim ciepłym, melancho-
lijnym głosem stanowi bardzo mocny atut spektaklu.

Czwartek: Bajkowe kino w Domu Kultury Sokol-
nia, godz. 10.00-13.00

„Sokolnia” przeniesie nas w cudowny świat prawdzi-
wie bajkowy, pełen dobrego humoru i całkiem niezłych 
historii. Dzieci będą miały okazję przeżyć świetną przy-
godę - zarówno muzyczną jak i animacyjną. Porywające 
piosenki i wspaniałe postacie będą wzruszać uczestni-
ków, a gagi nie powstrzymają od wybuchów śmiechu.

Piątek: Cudowny świat w miniaturze „Kolejko-
wo” (60 zł) wycieczka i warsztaty, godz. 8.30-15.00 
– zakończenie ferii

Przekraczając progi Kolejkowa przenosisz się do in-
nego świata powstałego z marzeń powołanych do życia. 
Zabieramy Cię w podróż po znanych miejscach Śląska 
i Dolnego Śląska, które są na wyciągnięcie ręki. Gwar 
ulic, jeżdżące samochody, tramwaje, pływające statki. To 
wszystko w towarzystwie stukotu pociągów kursujących 

pomiędzy kolejnymi stacjami. Spotkasz drwali przy pra-
cy, mechaników samochodowych, pracowników budo-
wy, grzybiarzy w lesie i strażaków w bohaterskiej akcji. 
Wolisz nieco odległe czasy? Doskonale! W jednej chwili 
odkryjesz Amerykę, zobaczysz prerie Dzikiego Zachodu, 
życie Indian, czy kowbojów przemierzających westerno-
wą rzeczywistość. Będziesz także świadkiem rycerskich 
pojedynków i średniowiecznych jarmarków, którym przy-
glądają się...dinozaury. Jak to możliwe? Dzięki makietom, 
na których pokażemy Ci cały świat w miniaturowym wy-
miarze. Tak jak w życiu codziennym, tak i w Kolejkowie 
radość przeplata się z powagą. Autentyczne budowle czy 
najważniejsze momenty historii wzbogacone są szczyptą 
humoru. Podglądając życie i pracę Kolejkowiczan toczą-
ce się pośród budowli i sklepów, jeżdżących pociągów, 
tramwajów, samochodów czy śpiewających ptaków po-
czujesz, że sam należysz do tego cudownego świata. W 
Kolejkowie magia staje się rzeczywistością!

„Noc w Wenecji”
29 stycznia (niedziela) – godz. 18:00 
Dom Kultury „Sokolnia”  

Bilety w cenie 50 zł do nabycia w placówkach Miej-
skiego Centrum Kultury.

Babski Comber – Kabaret Moherowe Berety
19 lutego (niedziela) – godz. 18:00 
Dom Kultury „Sokolnia”  

Bilety w cenie 25 zł do nabycia w placówkach Miej-
skiego Centrum Kultury.

Musical „Koty”
3 marca (piątek) – godz. 18:30 
Teatr Rozrywki w Chorzowie – turystyka kulturalna

Zapraszamy na wyjazd w ramach organizowanej przez 
MCK turystyki kulturalnej do Teatru Rozrywki w Cho-
rzowie na musical „KOTY”. Koty chadzają własnymi 
drogami, wymrukują swoje emocje, grają swoją muzykę... 
w Teatrze Rozrywki można się z nimi zaprzyjaźnić i po-
słuchać ich szalonych historii. Opowiedzą nam o swoich 
podbojach, namiętnościach, tęsknotach. Pokażą panoramę 
miasta z najwyższego dachu lub zabiorą w podróż przez 
najciemniejsze zakamarki ulic. Pokażą swoje liczne talen-
ty oraz cały wachlarz kocich, niezwykłych możliwości.

„Koty” to jeden z najsłynniejszych i najchętniej 
oglądanych musicali wszech czasów. Został skompo-
nowany przez Andrew Lloyda Webbera, a libretto na-
pisał Trevor Nunn. Inspiracją do przeniesienia kociego 
świata do teatru były wiersze T. S. Eliota, które w bar-
wny i poruszający wyobraźnię sposób przedstawiły 
charaktery, sposób życia i postrzegania świata przez 
te niezwykłe stworzenia. 

Reżyseria Jakub Szydłowski. W obsadzie m. in.: To-
masz Jedz (Nestor), Wioletta Białk (Grizabella), Karol 
Drozd (Myszołap), Piotr Brodziński (Ram-Tam-Ta-
mek), Kacper Mucha (Mefistofeliks), Izabela Pawletko 
(Demeter), Joanna Możdżan (Plameczka Pac), Barbara 
Ducka (Galaretka), Marek Chudziński (Semaforo), Mi-
rosław Książek (Gus), Dominik Koralewski (Bywalec).

Cena (obejmuje koszt biletu wstępu oraz ubezpie-
czenie) wynosi: 80 zł + koszt transportu (autokar).

Dzień Kobiet z piosenką Krzysztofa Krawczyka 
„Gdzie Ty, tam ja” - Mateusz Ostrowski śpiewa 
Krzysztofa Krawczyka
12 marca (niedziela) – godz. 18:00 
Dom Kultury „Sokolnia” 

Mariusz Ostrowski, polski aktor teatralny i filmowy, na 
scenie zadebiutował rolą „Podchorążego” w „Kordianie” 
Juliusza Słowackiego, w reżyserii A. Hanuszkiewicza. W 
2014 nagrał audiobooka na podstawie opowiadania „Mi-
chał i tajemnicze wrota” autorstwa Patrycji Dąbrowskiej 
w ramach akcji charytatywnej „Świąteczne BajkoCzyta-
ki” projektu edukacyjnego AudioCzytaki. Brał udział w 
8. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo, gdzie po 
dziewięciu odcinkach zajął szóste miejsce. W 2018 otrzy-
mał nagrodę na Krajowym Festiwalu Teatru Polskiego 
Radia i Teatru TV „Dwa Teatry” w Sopocie za rolę „Zaru-
bina” w spektaklu telewizyjnym „Inspekcja” w reżyserii 
Jacka Raginisa-Królikiewicza. W roku 2021 zagrał głów-
ną rolę w Teatrze Powszechnym w Łodzi, w spektaklu in-
spirowanym postacią Krzysztofa Krawczyka „Chciałem 
być”. To komedia, która prezentuje subiektywne spoj-
rzenie reżysera – Michała Siegoczyńskiego, na fenomen 
Krzysztofa Krawczyka jako artysty i człowieka. Spektakl 
„Chciałem być” głosami widzów został uznany za Najlep-
szy Spektakl 2021 roku w Plebiscycie Plastry Kultury. 

Będzie to muzyczne widowisko pełne anegdot, od-
wołań, cytatów i wspomnień... 

Bilety w cenie 30 zł do nabycia w placówkach Miej-
skiego Centrum Kultury.

Kabaret Smile (nowy program)
24 marca (piątek) – godz. 18:30 
Dom Kultury „Sokolnia” 

Jeden z czołowych kabaretów polskiej sceny arty-
stycznej. Preferuje skecze obyczajowe, bazujące na 
humorze sytuacyjnym oraz na charakterystycznych 
postaciach. Lubi bawić się formą. Szuka absurdów ży-
cia codziennego i przenosi je na scenę. Uwielbia śpie-
wać, dlatego ich silną stroną jest piosenka kabaretowa. 
Unika humoru politycznego bo po co parodiować ko-
medię. Twórcy mówią o sobie: 

„Kabaret to nasza pasja. Napisane przez nas teksty są 
tylko gliną, z której podczas występów, wraz publicznoś-
cią, lepimy rzeźby zwane skeczami. Każdy nasz spektakl 
jest jedyny i niepowtarzalny. Oglądanie nas w telewizji 
czy w internecie jest jak zwiedzanie Nowego Jorku czy 
Wałbrzycha w Street View - Google Maps. Dlatego też je-
śli kabaret Smile, to tylko i wyłącznie na żywo”.

Bilety w cenie 50 zł do nabycia w placówkach Miej-
skiego Centrum Kultury. (mck)
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Witamy we wspólnocie 
DziecI ochrzczone 10 grudnia w imielińskim kościele

Aniela Maria Rechul 
Córka Sebastiana i Katarzyny 
chrzestni: Wojciech Wachowiak i Hanna Maślanka 
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Milena Magdalena Keler 
córka Mateusza i Magdaleny 
chrzestni: Adam Urbanek i Agata Keler 

Rozalia Gertruda Stolorz 
córka Stanisława i Urszuli 
chrzestni: Michał Szczerbowski i Zofia Stolorz

Powiatowe zawody modeli szybowców ha-
lowych odbyły się 10 grudnia w imielińskiej 
hali sportowej. Była to już 25. edycja rywaliza-
cji młodych modelarzy. Wzięło w niej udział 
24 zawodników z powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego oraz Mysłowic, Tychów i Bielska. 

W kategorii szkół do 2. klasy rzut z balkonu 
najlepszy okazał się Franciszek Dubiel (przed-
szkole Imielin). W kategorii szkół do 5. klasy 
rzut z balkonu drugi był Igor Pecka (SP nr 1 
Imielin). W kategorii „open” trzecie miejsce 
zajął Daniel Dubiel (Modelarnia Imielin).

Wśród wyróżnionych Pucharem Sta-
rosty jest Modelarnia LOK przy DK 
„Sokolnia” w Imielinie.

Puchary, medale i dyplomy wręczyli 
starosta Bernard Bednorz, Anna Kubica, 
przewodnicząca Rady Powiatu, Mirosła-
wa Strojny ze strony Miasta Imielin oraz 
Ryszard Kasprzyk, dyrektor Zarządu 
Wojewódzkiego LOK. Przerwy między 

76-letni Jacek Suchocki z Imielina opra-
cował sposób na domowe ćwiczenia dla 
osób w każdym wieku. Potrzebne są do 
nich tylko dwa wysokie kije (na zdjęciu). 
Tak opisuje swoją metodę na zachowanie 
sprawności fizycznej: - Od wielu lat pro-
paguję domowe ćwiczenie - szczególnie 
dla seniorów (ale nie tylko) pozwalające na 
znaczącą, poprawę stanu zdrowia, sylwet-
ki. Nie wymaga ono drogich trenażerów. 
Chodzi o ćwiczenie całego układu kost-
nego i mięśniowego w pozycji stojącej w 
rozkroku z dość mocnym opieraniem się 
rękami na dwóch sztywnych, wysokich 
do nosa kijkach i poruszaniu nogami się 
jakbyśmy szli lub biegli. Jedyny koszt to 
wykonanie dwóch prostych wysokich kij-
ków. Ćwiczenie ma dwa warianty: wolny 
dla seniorów (układ kostny, cukrzyca, bóle 
stawów, krążenie , osteoporoza) i szybki, 
w którym dochodzi redukowanie otyłości 
- szczególnie brzusznej, ale też biodrowej i 
udowej. Podobnie jak z nordic walking na-
leży wcześniej skonsultować zamiar ćwi-
czenia z lekarzem i fizjoterapeutą.

Swoją metodę ćwiczeń J. Suchocki po-
pularyzował już w Polsce i na świecie. 

- Mam pozytywne opinie lekarzy m.in. z 
Niemiec i Centrum Fizjoterapii Ilona w 
Lędzinach. Ćwiczenie wprowadził rów-
nież znany neurochirurg z Melbourne i od 
lat stosuje, a także profesorowie z Australii 
(Uniwersytet Deakin z działu geriatria) i w 
USA (Uniwersytet Harvard - kardiologia 

Prozdrowotne ćwiczenia domowe 
i osteoporoza) – relacjonuje mieszkaniec 
Imielina. Deklaruje również pomoc w 
zrobieniu kijków oraz samych ćwiczeń: - 
Mogę pokazać, jak prawidłowo wykonać 
ćwiczenie u siebie w Imielinie lub dojechać 
- najlepiej gdy jest większa grupa. Oczywi-
ście społecznie - dodaje. 

Ruch i ćwiczenie, zgodnie z zalece-
niami lekarzy, są potrzebne w każdym 
wieku – szczególnie osobom wykonują-
cym pracę biurową i emerytom. Metoda 
opracowana przez J. Suchockiego może 
być jeszcze jednym sposobem na dobry 
stan zdrowia. (zz) 

lotami uświetniły pokazy modelarzy z mo-
delarni powiatowej LOK samolotami zdal-
nie sterowanymi. Zawodników odwiedził 
również święty Mikołaj, który wręczył im 
upominki. Organizatorami przedsięwzię-
cia były Zarząd Powiatowy i Wojewódzki 
LOK przy wsparciu Miasta Imielin i Po-
wiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. (zz)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Imielinie serdecznie zaprasza miesz-
kańców imielina, ukraińskich gości przebywających na terenie miasta, ro-
dziny, które ich goszczą na XXXII Koncert Gwiazdkowy, który odbędzie się 
13 stycznia 2023 r. o godzinie 17.00 w DK „Sokolnia” w Imielinie. 

25. zawody


