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Efektownie rozpoczął się nowy rok szkolny w SP nr 1. 

Dokończenie na str. 4.

Ponad ośmiuset uczniów 
rozpoczęło naukę w dwóch 

imielińskich szkołach podsta-
wowych. Do „jedynki”, która 
przez ostatnie 20 lat była szkołą 
gimnazjalną, znowu trafili ucz-
niowie pierwszej klasy podsta-
wówki.

Dzień pełen wrażeń
- Staraliśmy się zrobić 

wszystko, by ten pierwszy 
dzień był dla nich pełen wrażeń  
i został zapamiętany na długo. 
Widząc reakcję  najmłodszych 
uczniów, mam wrażenie, że 
nam się to udało – relacjonowa-
ła nam Anna Kubica, dyrektor-
ka placówki.

2 września, podczas uroczy-
stego rozpoczęcia roku szkol-
nego, pierwszoklasiści zostali 
powitani przez starszych kole-
gów, którzy przygotowali dla 
nich krótki program artystycz-
ny. Tego samego dnia odbyło 
się pasowanie na ucznia i wrę-
czenie dyplomów oznaczają-
cych przyjęcie do społeczności 
szkolnej. 

Rogi obfitości, czyli tyty             
z przyborami szkolnymi ufundo-
wane przez szkołę oraz te trady-
cyjne ze słodkimi łakociami od 
rodziców uprzyjemniły najmłod-
szym ten ważny dla nich dzień. 
Z biretami na głowach i balonami 
w dłoniach uczniowie po zrobie-
niu pamiątkowych zdjęć udali się 
na spotkania z wychowawcami. 
Przed wejściem do sal czekała 
ich jeszcze jedna niespodzian-
ka – zabawa z bańkami myd-
lanymi.

Dwie klasy pierwsze
W tym roku szkolnym w SP 

nr 1 naukę pobiera 312 ucz-
niów. Poza dwiema klasami 
pierwszymi (z których jedna 
to sportowa ze specjalnością 
gimnastyka artystyczna i piłka 
nożna) w odnowionych i dobrze 
wyposażonych pracowniach 
uczą się również klasy piąte, 
siódme i ósme.

Nowi nauczyciele to Moni-
ka Brom i Magdalena Keler 
(obie  z nauczania początkowe-
go) oraz psycholog Katarzyna 
Wurzel-Bień oraz ks. Mariusz 
Staś. Nowym wicedyrektorem 
jest Sylwia Kubica. 

Wakacje wykorzystane zo-
stały w szkole na pomalowanie 
i odnowienie pracowni. Wyre-
montowano również schody od 
strony wiaty rowerowej.

Sanitariaty i pracownia
Bez większych zmian or-

ganizacyjnych rozpoczął się 
natomiast nowy rok szkolny 

Nowy rok w szkołach 

W SP 2 (powyżej) uczy się ponad pół tysiąca uczniów. Poniżej po lewej: nowoczesna pracownia fizyki i chemii w SP 2. Po prawej: Dyrektor 
Anna Kubica 2 września wręczyła dyplomy pierwszoklasistom.

Dokończenie na str. 5.
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PORADY NOTARIUSZA

DYŻUR RADNYCH
7 października (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta           

w godz. od 1600 do 1700 dyżurują radni: Jan Jurecki, Gabriela Szol-
czewska i Dariusz Staszewski. (um)

„Łańcuch rąk dla Imielina”
14 września - protest mieszkańców przeciwko uruchomieniu 

złoża „Imielin-Północ”. 
Termin wydania decyzji środowiskowej dla złoża Imielin-Pół-

noc nadchodzi wielkimi krokami. W związku z tym imielińskie 
stowarzyszenia ekologiczne zapraszają mieszkańców na akcję 
protestacyjną „Łańcuch rąk dla Imielina”. 14 września o godzinie 
16.00 staniemy razem na rynku w Imielinie i stworzymy łańcuch 
rąk w obronie naszych domów, środowiska i wody. Zabierzcie ze 
sobą gwizdki, wuwuzele, trąbki, budziki...  

Zapraszamy wszystkich, którym nie jest obojętny los naszego 
miasta! Więcej informacji na stronie zielonyimielin.pl

Na wniosek KWK Piast-
Ziemowit, należącej do 

PGG, Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Ka-
towicach 21 sierpnia „nadał 
rygor natychmiastowej wy-
konalności” swojej decyzji                  
z 1 października 2018 r. o śro-
dowiskowych uwarunkowa-
niach dla wydobywania węgla 
kamiennego ze złoża „Imielin 
Północ”. 

Przypomnijmy, że wyda-
na przez RDOŚ w ubiegłym 
roku pozytywna opinia dla 
wydobycia węgla w północnej 
części Imielina, została opro-
testowana przez Urząd Miasta 
w Imielinie, jak i stowarzy-
szenia ekologiczne działające 
w mieście. Wniesiono od niej 
odwołania do Generalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska 
w Warszawie. GDOŚ już kil-
kakrotnie przesuwał termin 
rozpatrzenia tych odwołań. 
Najnowszy z nich upłynął 14 
sierpnia, a kolejny przesunięto 
na 14 października.

Najbliższa rodzina może 
podarować sobie bez po-

datku od spadków i darowizn 
także prowadzone przez nich 
przedsiębiorstwa. Potwierdza 
to najnowsza interpretacja skar-
bówki. Mowa o interpretacji, 
którą otrzymał podatnik, któ-
rego żona prowadzi od kilku 
lat jednoosobową działalność 
gospodarczą. W ich małżeń-
stwie obowiązuje rozdzielność 
majątkowa. Przedsiębiorstwo 
stanowi składnik wyłączne-
go majątku żony, która chce je 
przekazać mężowi na podsta-
wie umowy darowizny. 

W skład przedsiębiorstwa 
wchodzą między innymi urzą-
dzenia, wyposażenie, środki 
trwałe, w tym pojazdy, towar, 
logo i pracownicy. Dyrektor 
Krajowej Informacji Skarbo-
wej zgodził się, iż mężczyzna 
nie zapłaci podatku od takiej 
darowizny. Zgodnie bowiem 
z art. 5 ustawy o podatku od 
spadków i darowizn obowiązek 
podatkowy ciąży na nabywcy. 
Nabywca należący do pierw-
szej grupy podatkowej płaci 
podatek, jeśli otrzyma ponad 
9.637,00 zł od jednej osoby. Do 

pierwszej grupy podatkowej 
zgodnie z ustawą o podatku od 
spadków i darowizn zalicza się: 
małżonka, zstępnych, wstęp-
nych, rodzeństwo, pasierba, 
macochę, ojczyma, synową, 
zięcia i teściów. Ponadto poza 
wymienionymi teściami, syno-
wą i zięciem pozostałe osoby 
należą również do grupy obję-
tej dyspozycją art. 4a ustawy 
o podatku od spadków i da-
rowizn. To oznacza zwolnie-
nie z podatku niezależnie od 
wartości darowizny, ale tylko 
pod określonymi warunkami. 
Należy do nich przede wszyst-
kim zgłoszenie otrzymanej 
darowizny w ciągu 6 miesięcy, 
a w przypadku darowizny pie-
niędzy udokumentowania jej 
otrzymania na rachunek ban-
kowy. 

Darowizna przedsiębiorstwa 
będzie podlegała regulacjom 
ustawy o podatku od spadków 
i darowizn, a jako że zostanie 
zawarta pomiędzy osobami 
zaliczonymi do grupy 4a to bę-
dzie zwolniona z podatku. Co 
ważne: jeżeli darowizna czego-
kolwiek jest zawarta w formie 
aktu notarialnego, obowiązek 

zgłoszenia ciąży na notariuszu, 
czyli strony umowy darowizny 
nie zgłaszają nic więcej do 
urzędu skarbowego.

W powyższej sprawie żona 
otrzymała także potwierdze-
nie, że przekazane przez nią 
przedsiębiorstwa na rzecz 
męża w drodze darowizny nie 
prowadzi do powstania przy-
chodu po jej stronie. Zgodnie 
z interpretacją Dyrektor Kra-
jowej Informacji Skarbowej 
nie musi więc rozliczać PIT. 
Ponadto z innej interpretacji 
Dyrektora Krajowej Infor-
macji Skarbowej wynika, że 
obdarowany ma obowiązek 
przyjąć środki trwałe w war-
tości określonej przez żonę 
jako darczyńcę. Musi kon-
tynuować amortyzację tych 
składników uwzględniając 
wysokość dokonanych przez 
darczyńcę odpisów oraz 
przyjętą metodę amortyzacji. 
Odbywa się to na podstawie 
nowego wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej 
(CEIDG) pod swoim imie-
niem i nazwiskiem.

Notariusz w Imielinie
Paulina Siekańska

Darowizna firmy bez podatku

ZAPROSZENIE 

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Imielina serdecz-
nie zaprasza wszystkich przedsiębiorców na spotkanie, które 
odbędzie się w 26 września br. (czwartek) o godz. 18:00 w sali 
konferencyjnej Biblioteki Miejskiej w Imielinie.                

Tematem spotkania będą zmiany w przepisach dotyczące 
obowiązku wprowadzania w firmach kas online oraz w części 
praktycznej pokaz i obsługa kas. 

Prezes Stowarzyszenia Henryk Komendera

9 sierpnia na ul. Maratońskiej skradziono listwy boczne i da-
chowe z samochodu renault.

12 sierpnia na ul. Ściegiennego policjanci zatrzymali do kon-
troli drogowej 57-letniego mężczyznę, który kierował motorowe-
rem w stanie nietrzeźwości - 0,44 mg/l.

28 sierpnia mieszkaniec ul. Drzymały zgłosił, że 7 lipca dokona-
no oszustwa internetowego przy sprzedaży karmy dla psa. (kpp)

Nie czekając na rozstrzygnię-
cie organu nadrzędnego czyli Ge-
neralnej Dyrekcji, regionalny dy-
rektor ochrony środowiska (p.o.) 
Mirosława Mierczyk-Sawicka 
podjęła decyzję o „natychmiasto-
wej wykonalności” decyzji z paź-
dziernika ub.r. Uzasadnia ją „in-
teresem społecznym”. Rozumie 
go jako „dyrektywę nakazującą 
mieć na uwadze respektowanie 
wartości wspólnych dla całego 
społeczeństwa.” A te „wartości 
wspólne” to bezpieczeństwo 
energetyczne państwa. 

„Węgiel kamienny stanowi 
podstawę krajowego bilan-
su energetycznego i stanowi 
podstawowy nośnik energii 
elektrycznej i ciepła. Niezwy-
kle istotny jest zatem dostęp 
do własnych zasobów węgla, 
co przekłada się na poziom 
bezpieczeństwa energetyczne-
go państwa. Bezpieczeństwo 
energetyczne państwa wymaga 
zapewnienia wydobycia węgla 
kamiennego na odpowiednim 
wysokim poziomie, co w ob-

liczu wyczerpywania się do-
tychczas eksploatowanych złóż 
węgla kamiennego, wymaga 
zagospodarowania nowych, 
dotychczas nieeksploatowa-
nych złóż” - czytamy dalej w 
uzasadnieniu RDOŚ. Co ozna-
cza, że bez wydobycia węgla    
z imielińskiego złoża w Polsce 
zabraknie węgla. 

Zastanawiające jest również 
to, że dla organu ochrony śro-
dowiska ważniejsze jest tak ro-
zumiane bezpieczeństwo ener-
getyczne kraju niż ochrona na-
szego środowiska naturalnego, 
dbałość o zasoby wód, jakość 
powietrza, czy otaczającą nas 
przyrodę. 

Na decyzję RDOŚ w Kato-
wicach zostało zgodnie z pra-
wem wniesione zażalenie. 

Imielińskie stowarzysze-
nia ekologiczne 14 września 
organizują protest mieszkań-
cow przeciwko uruchomieniu 
wydobycia ze złoża „Imielin-
Północ”. Piszemy o nim na tej 
samej stronie. (zz)

Brak rozstrzygnięć w sprawie złoża
„Imielin-Północ”

Kaskadowy pomiar prędkości 
7 września na terenie powiatu policjanci prowadzili kaska-

dowy pomiar prędkości. Polegał on na umiejscowieniu kilku 
policyjnych patroli na wybranym odcinku drogi, aby kierowcy 
którzy znów przekraczają dozwoloną prędkość po minięciu ra-
diowozu ponieśli tego konsekwencje. Policyjne patrole były tak 
rozlokowane, że po przejechaniu kilku kilometrów podróżujący 
natrafiali na kolejny. Podczas całodziennej akcji policjanci ruchu 
drogowego skontrolowali 45 pojazdów, ujawniając przekrocze-
nia prędkości w 39 przypadkach. (kpp)

Akcja „Smog”
28 sierpnia podczas wzmożonych kontroli policjanci zwracali 

uwagę na prawidłowy stan techniczny pojazdów i emisję spalin 
do atmosfery. Skontrolowali 28 pojazdów, ujawniając 5 przypad-
ków naruszenia wymagań ochrony środowiska. Pojazdy te nie 
zostały dopuszczone do dalszej jazdy.

Podczas działań policjanci ruchu drogowego sprawdzali pojazdy 
głównie pod kątem uszkodzenia układu wydechowego i nieprawid-
łowego działania silnika skutkującego zwiększoną emisją spalin. 
Ponadto mundurowi kontrolowali sprawność układów: kierowni-
czego, hamulcowego i zawieszenia. Zwracali uwagę na stan ogu-
mienia, prawidłowe oświetlenie, czy oznakowanie pojazdów. Kie-
rujący, których pojazdy nie spełniały wymogów określonych prze-
pisami prawa, musieli się liczyć z utratą dowodu rejestracyjnego, 
który zostanie zwrócony dopiero po usunięciu usterki. (kpp)
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Dofinansowanie programów 
ograniczenia niskiej emisji, 
czyli likwidacji niewydajnych 
kotłów węglowych, wspieranie 
odnawialnych źródeł energii 
- montażu paneli fotowoltaicz-
nych, czy też rozwój transportu 
niskoemisyjnego. Takie są cele 
listu intencyjnego podpisane-
go 21 sierpnia przez wójtów, 
burmistrzów oraz starostę po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego. 
Burmistrz Jan Chwiędacz tak 
wyjaśnia te cele. – Dzięki po-
rozumieniu gmin i powiatu 
mamy większe szanse na do-

finansowanie do programów 
ekologicznych z pieniędzy Unii 
Europejskiej w nowym okresie 
programowania czyli w latach 
2021-2027 .

Porozumienie to faktycznie 
tworzy powiatowo-gminny 
związek „Śląska energia”. Dal-
szym krokiem w tym kierunku 
było spotkanie, które odbyło 
się 26 sierpnia w Gliwicach, 
gdzie do porozumienia przy-
stąpiło oprócz naszego jeszcze 
5 powiatów ziemskich: gliwi-
cki, mikołowski, raciborski, 
rybnicki i tarnogórski. (zz)

Burmistrz Imielina zawia-
damia o wyłożeniu do 

publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta 
Imielin dla obszaru „Sargany” 
wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko. Projekt jest do 
wglądu od 6 września do 4 paź-
dziernika 2019 r. w Urzędzie 
Miasta Imielin (pokój nr 38) w 
godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przy-
jętymi w projekcie planu rozwią-
zaniami odbędzie się 23 wrześ-

nia o godzinie 11.00 w Urzędzie 
Miasta Imielin (sala nr 11).

Do projektu planu oraz do 
prognozy oddziaływania na 
środowisko można wnosić 
uwagi na piśmie lub za po-
mocą elektronicznej skrzynki 
podawczej opatrzone kwalifi-
kowanym podpisem elektro-
nicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym do 
18 października br. Pełny tekst 
zawiadomienia znajduje się na 
stronie internetowej UM Imie-
lin. (zz)

O stypendium naukowe 
mogą starać się uczniowie 

uczęszczający dla szkół podsta-
wowych (z wyjątkiem uczniów 
klas I –III szkoły podstawowej) 
i szkół ponadpodstawowych, 
które kończą się maturą oraz 
absolwenci gimnazjów. 

Warunkiem jest zdobycie 
w roku szkolnym 2018/2019 
tytułu laureata lub finalisty 
konkursu przedmiotowego 
na szczeblu co najmniej wo-
jewódzkim organizowanego 

przez kuratorium oświaty. 
Wnioski o stypendium należy 
składać w Urzędzie Miasta 
Imielin do 30 września. 

Stypendia zostaną przyzna-
ne na podstawie Uchwały Nr 
XXI/92/2008 Rady Miasta Imie-
lin z 27 czerwca 2008 r. z późn. 
zm. Bliższych informacji udziela 
Referat EZKS Urzędu Miasta 
Imielin telefon 032 22 54 134. 
Pełny tekst ogłoszenia znajduje 
się na stronie internetowej UM 
Imielin. (zz)

Co warto wiedzieć 

Wybory 13 października 
Wyborca zameldowany na 

pobyt stały w Imielinie, który 
nie złożył wniosku o wpisanie 
do stałego rejestru wyborców 
w innym miejscu oraz wyborca 
wpisany do rejestru wyborców 

na własny wniosek, zostanie 
wpisany z urzędu do spisu wy-
borców sporządzanego dla ob-
wodu głosowania właściwego 
dla jego miejsca zamieszkania.

Wyborcy nieposiadający po-

W tym roku już po raz 5. 
słuchacze Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Imielinie 
rozpoczną przygodę uniwersy-
tecką w ramach organizowa-
nych wykładów, zajęć i war-
sztatów.

Tym razem UTW proponuje 
wykłady i zajęcia o tematyce 
związanej m.in. ze zdrowiem, 
historią, zdrowym odżywia-
niem, ekologią, psychologią, 
czy treningiem pamięci. Zdo-
bywana wiedza będzie miała 
praktyczne zastosowanie w ży-
ciu codziennym. 

Odbędą się również warszta-
ty ruchowe, spotkania integra-
cyjne i wycieczki. 

Organem dbającym o spraw-
ne funkcjonowanie UTW jest 
Jezuickie Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicz-
nego wraz z Miastem Imielin. 
Patronat naukowy nad UTW 
sprawuje Akademia Ignatia-
num w Krakowie.

Informacji dotyczących za-
pisów udzielają: Jadwiga Mi-
kunda (koordynator UTW - tel. 
32 225 59 92) oraz Mirosława 
Strojny (kierownik Referatu 
EZKS Urzędu Miasta Imielin 
– tel. 32 22 54 134), a także 
pracownicy Biblioteki Miej-
skiej (tel. 32 22 55 070).

Druki formularzy dostęp-
ne są na stronie interneto-

bytu stałego lub zameldowani na 
pobyt czasowy na terenie Imie-
lina (którzy nie złożyli wcześ-
niej wniosku o wpis do rejestru 
wyborców) nie są ujmowani na 
spisie wyborców. (um)

Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania
Wyborca:
− czasowo przebywający po-

za miejscem zameldowania na 
pobyt stały (w tym wyborca za-
meldowany na pobyt czasowy),

− wpisany do rejestru wybor-

ców na własny wniosek czaso-
wo przebywający poza miej-
scem wpisania do rejestru,

− nigdzie niezamieszkały      
może wziąć udział w głosowaniu 
w miejscu czasowego pobytu, 

jeżeli najpóźniej w 5. dniu przed 
dniem wyborów, tj. do 8 paździer-
nika 2019 r., złoży w urzędzie 
gminy, w której czasowo przeby-
wa, pisemny wniosek o dopisanie 
do spisu wyborców. (um)

Wyborca, który zamierza 
zmienić miejsce pobytu przed 
dniem wyborów, może otrzy-
mać zaświadczenie o prawie 
do głosowania. Z zaświadcze-
niem takim można głosować w 
dowolnym obwodzie głosowa-
nia w kraju, za granicą lub na 
polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświad-
czenia o prawie do głosowania 
składa się w urzędzie gminy, 
w której wyborca jest ujęty w 
spisie wyborców, najpóźniej w      
2. dniu przed dniem wyborów, 
tj. do 11 października 2019 r. 
Może on zostać złożony pisem-

Głosowanie na podstawie zaświadczenia 
o prawie do głosowania

nie, telefaksem lub w formie 
elektronicznej. Zaświadczenie 
o prawie do głosowania wybor-
ca odbiera za pokwitowaniem 
osobiście albo przez upoważ-
nioną pisemnie osobę.

W przypadku upoważnie-
nia innej osoby do odbioru 
zaświadczenia wyborca spo-
rządza wniosek o wydanie 
zaświadczenia i upoważnienie 
(może to być jeden dokument), 
w którym wskazuje swoje imię 
(imiona) i nazwisko oraz nu-
mer PESEL, a także dane oso-
by upoważnionej do odebrania 
zaświadczenia.

Wyborca, któremu wyda-
no zaświadczenie o prawie do 
głosowania, zostanie z urzędu 
skreślony ze spisu wyborców 
w miejscu stałego zamieszka-
nia.

Należy zwrócić szczególną 
uwagę, aby nie utracić zaświad-
czenia o prawie do głosowa-
nia. W przypadku jego utraty, 
niezależnie od przyczyny, nie 
będzie możliwe otrzymanie 
kolejnego zaświadczenia, ani 
wzięcie udziału w głosowaniu 
w obwodzie właściwym dla w 
miejsca stałego zamieszkania. 
(um)

Wyborcy posiadający orze-
czenie o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnospraw-
ności w rozumieniu ustawy z 
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełno-

Pełnomocnictwo do głosowania
sprawnych (Dz. U.z 2011r Nr 
127, poz.721 z późn. zm.) oraz 
wyborcy którzy najpóźniej w 
dniu głosowania ukończą 75 lat, 
mają prawo do głosowania za 
pośrednictwem pełnomocnika. 
Termin złożenia wniosku o spo-

rządzenie aktu pełnomocnictwa 
upływa 4 października 2019 r.

Informacje oraz druki do 
pobrania w Referacie Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miasta 
Imielin (I piętro pok. 26),  tel. 32 
2254124,  32 2254126. (um)

wej Urzędu Miasta Imielin 
(zakładka „Oświata”) oraz 
Miejskiego Centrum Kultury 
w Imielinie. Dotychczasowi 
słuchacze także potwierdzają 
chęć dalszego uczestnictwa na 
formularzu deklaracji, wybie-
rając zajęcia warsztatowe. No-
wi słuchacze mają obowiązek 
wypełnić również kwestiona-
riusz osobowy.

Formularze należy składać 
w Bibliotece Miejskiej lub w pok. 
34 Urzędu Miasta Imielin do 7 
października. Tego dnia o godz. 
15.30 w Domu Kultury Sokol-
nia odbędzie się uroczysta in-
auguracja roku akademickiego 
2019/2020. (um)

Zapisy na Uniwersytet Trzeciego Wieku

Porozumienie ekologiczne

Plany na Sargany 

Stypendia dla laureatów 
i finalistów

Wiceburmistrz Krzysztof Szluzy (drugi z prawej) w imieniu Imie-
lina podpisał list intencyjny w sprawie „Śląskiej energii”. 
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Urszszula Figiel-Szczepka pokazuje, co można zrobić z gliny.

Wraz z tym wydaniem „Ku-
riera” do mieszkańców 

Imielina po raz kolejny trafia 
„Imieliński Informator Kultural-
no-Sportowy”. Tak jak poprzed-
nie jest to przewodnik po wszyst-
kich zajęciach organizowanych 
w mieście, których adresatami są 
mieszkańcy - od niemowlaków 
po seniorów. Ponad dwadzieścia 
różnych kół, sekcji, grup, zespo-
łów… 

Szeroki wybór
W tym roku nowościami są: 

koło krawieckie i koło łasucha 
prowadzone przez Anitę Pisz-
czek, zespół wokalny, którym 
pokieruje Krystyna Paluch oraz 
zajęcia zumby dla mam z dzieć-
mi. 

Ponadto można wybierać spo-
śród takich propozycji jak sekcja 
szachowa, klub skatowy, kółko 
fotograficzne, modelarnia, koło 
decupage z elementami arte-
terapii, grupa teatralna, nauka 
śpiewu i recytacji, gry na keybo-
ardzie, akordeonie, fortepianie i 
gitarze, nauka tańca towarzy-
skiego i współczesnego, zajęcia 
plastyczne dla dzieci i dorosłych, 
roboikds czyli robotyka dla dzie-
ci, zajęcia dla mam z dziećmi, 
pilates, joga kręgosłupa, salsa-
tion, aerobic czy Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Nie zabrakło 

oferty sportowej m.in. klu-
bów sportowych działają-
cych w Imielinie.   

Wspólna zabawa przyciąga
Na pikniku, który odbył się      

8 września w Sokolni i na parkin-
gu za budynkiem przedstawiali 
się prowadzący zajęcia, zachęca-
jąc do udziału w nich. Oblegane 
były te stanowiska, na których 
postawiono na interaktywność – 
wspólną zabawę, udział w grze, 
prezentację, pokaz… Urszula Fi-
giel-Szczepka będzie prowadzić 

zajęcia plastyczne w pracowni 
ceramiki. By zachęcić do udzia-
łu w nich, przyniosła na pokaz 
bryłę niebieskiej gliny – gładkiej, 
bez szamotu. – Oprócz takiej jest 
jeszcze biała, żółta, ceglana, sza-
ra, a nawet w odcieniu czerni.     
Z większą lub mniejszą domiesz-
ką piasku, płukana; bardziej lub 
mniej plastyczna – wyjaśnia. Za 
chwilę, gdy daje do rąk kawałki 
gliny, wokół niej gromadzi się 
wianuszek zainteresowanych 
zajęciami. Zaczynają powstawać    
z nich różne kształty. 

7-letni Leon Czachura zain-
teresowany jest sterowanymi 
zabawkami-robotami, które po-
ruszają się po podłodze w Sokol-
ni. – Jeszcze nie wiem, w jakich 
zajęciach będzie uczestniczył, bo 
ma różne zainteresowania, przy-
szliśmy się zorientować, jakie są 
propozycje – mówi jego ojciec.

Piątoklasistka Karolina Her-
myt siada przy szachownicy 
naprzeciwko Krystiana Klim-
czoka, który objaśnia ruchy 
szachowych figur. Mama już 
zapisała ją na szachy, ale roz-
waża jeszcze udział w zajęciach     
z ceramiki. Karolina zobaczyła, 
jak w tym roku w hali sportowej 
rozgrywane były mistrzostwa 
Śląska juniorów, namówiła ją 
też koleżanka i dlatego zaintere-
sowała się szachami. 

Tuż przy wejściu do budyn-
ku Sokolni stoi powiększalnik 
- urządzenie, przy pomocy 
którego kiedyś powszechnie 
wywoływano zdjęcia. Obok Ja-
nusz Bilczyński objaśnia, czym 
zajmuje się na kółku fotogra-
ficznym. 

Na rozpoczęcie sezonu

Prezentacje na scenie
Na niewielką scenę posta-

wioną na parkingu Sokolni 
zapowiadani przez Grzegorza 
Żyłę wchodzą kolejni instruk-
torzy i opowiadają o swoich za-
jęciach. Gdy przychodzi kolej 
na Grzegorza Kapołkę (zajęcia 
co środę o godz. 17.), ten nic nie 
mówi, tylko siada z gitarą przy 
mikrofonie i gra bluesa. Nieste-
ty zaczyna padać deszcz i prze-
rywa krótki koncert. 

Obszerny „Informator” (co 
roku grubszy) zawiera terminy, 
adresy, nazwiska prowadzą-
cych, kontaktowe numery te-
lefonów, opisy zajęć. Możemy 
z niego się JUŻ dowiedzieć, 
kto wystąpi na koncercie no-
worocznym, kogo oklaskiwać 
będziemy na zakończenie ko-
lejnego sezonu artystycznego 
w Sokolni i kto będzie gwiazdą 
przyszłorocznych Dni Imieli-
na. (zz)

Dmuchańce, gry, zabawy, ani-
macje, kawa, słodycze, kiełbasa 
z grilla... - coś dla ducha              
i dla ciała podczas pikniku przy 
Sokolni przyciągnęło wielu 
mieszkańców zaintersowanych 
ofertą kulturalną imielińskiego  
Miejskiego Centrum Kultury.

Anita Piszczek potrafi zaintersować swoimi pasjami.
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Czas od 28 do 31 sierp-
nia imielińscy malarze 

poświęcili na wspólną pracę 
twórczą podczas VII Pleneru 
Plastycznego. Tym razem 20 
osób wyjechało do malowni-
czej wsi w Małopolsce, znanej 
skądinąd z pięknych widoków 
i starej drewnianej architektury. 
Lanckorona od dawna jest miej-
scem przyciągającym artystów 
- nie tylko malarzy ale i poe-
tów, czy muzyków (ulubione 
miejsce Marka Grechuty). Przy 
krzywym rynku w ciągu mie-
niących się ciepłymi barwami 
chat napotkać można sklepiki    
z  wyrobami m.in. artystów ce-
ramików i przytulne kafejki. 

Kolory, faktury, zapach 
drewna, kwiatów i świeżo wy-
pieczonego chleba z piekarni 
opalanej do tej pory drewnem 

towarzyszyły imielińskim 
twórcom podczas malowania. 
Efekty ich pracy będzie moż-
na oglądać na jesiennej wysta-
wie poplenerowej w Miejskim 
Centrum Kultury w Imielinie 
– Galerii „S” w Domu Kultury 
Sokolnia.

Uczestnicy pleneru to: Urszu-
la Figiel-Szczepka (komisarz 
pleneru), Sylwia Barucha, Piotr 
Barucha, Gabriela Bierońska, 

w SP nr 2. W czasie wakacji 
wyremontowano sanitariaty 
na drugim piętrze, tym samym 
wszystkie sanitariaty w szkole 
są już nowoczesne i co ważne - 
zostały przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych. 

W okresie wakacyjnym 
zmodernizowano również salę 
nr 24, która dotąd pełniła rolę 
plastyczno-muzycznej, a teraz 
została przystosowana do za-
jęć fizyki i chemii. Znalazły 
się w niej digestorium, stół 
roboczy, stoliki wyposażone 
w bezpieczny prąd. Sala zosta-
ła pomalowana, wymieniono 
również wykładzinę. W tym 
roku szkolnym odbywać się 
tam będą zajęcia z matematy-
ki, zaś gdy w roku 2020/2021 
pozostaną w szkole siódmo-
klasiści - zajęcia fizyki i che-
mii. 

Ponadto w szkole dokonano 
przeglądu instalacji elektrycz-
nej obiektu i wyposażono sale 
w nowe projektory. 

Ponad pół tysiąca
Obecnie SP nr 2 liczy 509 

uczniów w 24 oddziałach (kla-
sy I-VI) – w tym 59 pierwsza-
ków w trzech oddziałach. No-
wi nauczyciele to: psycholog 
Sylwia Żyszczyńska oraz pra-

Plener Lanckorona – Imielin 

Anna Kwiecień (Bierońska), 
Katarzyna Cyroń, Katarzyna 
Gawlik, Sandra Gawlik, Boże-
na Gawlikowicz, Jan Jagoda, 
Agnieszka Kłyk, Magdalena 
Kryczek, Monika Madejczyk, 
Anna Radwańska, Anna Maria 
Rusinek, Iwona Simka-Surma, 
Ewa Szymańska-Sułkowska, 
Krystian Teperski, Barbara 
Ziętara-Chmiel i Aleksandra 
Żukowska (Kłyk). (ufs)

8 września w Imielinie odbyły 
się XIII Otwarte Zawody Modeli 
Samochodów Zdalnie Sterowa-
nych o Puchar Burmistrza Mia-
sta. Uczestnicy rywalizowali w 
trzech kategoriach: przedszkola-
cy i uczniowie klas I-IV, ucznio-
wie klas V-VIII, oraz open. 

W najmłodszej kategorii trzy 
najwyższe miejsca zajęli: 1. Filip 
Chrząszcz, 2. Bartosz Stolorz,    
3. Nazarii Khukhrianskyi. Wśród 
uczniów starszych klas szkoły 
podstawowej najlepszymi byli: 
1. Lew Khukhrianskyi, 2. Nor-
bert Kozłowski, 3. Filip Klisz.  W 

kategorii open pierwsza trójka to: 
1. Rafał Drozdek, 2. Kacper Mro-
zek, 3. Tomasz Stolorz. 

Nad prawidłowością prze-
prowadzenia zawodów czuwał 
jako sędzia główny Wojciech 
Mrozek, a nagrody wręczał bur-
mistrz Jan Chwiędacz. (zz)

Zawody modelarskie

Wraz z nowym sezonem 
kulturalno-edukacyjno-

artystycznym Miejskie Centrum 
Kultury w Imielinie – Galeria 
„S” DK Sokolnia rozpoczyna 
nowy cykl wystaw ekspozycją 
kolekcjonerską. Tym razem nie 
twórca, ale kolekcjoner malar-
stwa udostępni swój zbiór szer-
szemu gronu odbiorców. 

Henryk Wieczorek zaku-
pił pierwszy obraz autorstwa 
Agnieszki Kłyk w 2000 r. W 
kolejnych latach miały miej-
sce zakupy obrazów będących 
rezultatem zachwytu kolorem, 

krajobrazem, nastrojem w 
nich zawartym. Kiedy ściany 
domu zaczęły się wypełniać 
barwnymi płótnami, powstała 
myśl, aby je usystematyzować. 
Kolekcja podzieliła się na dwie 

części: malarzy sądeckich oraz 
imielińskich. Obecnie liczy 
ponad dwadzieścia obrazów,           
a jej właściciel (chcąc nie 
chcąc) urósł do roli mecenasa 
sztuki - zwłaszcza tej wystawianej 
w Galerii Domu Kultury Sokolnia 
w Imielinie.

Na wystawie, która zostanie 
otwarta 22 września o godz. 
16.30 w DK Sokolnia, znajdą 
się głównie obrazy imielińskich 
twórców. Jakich? zobaczycie 
sami. Organizatorzy zaprasza-
ją do jej obejrzenia, a także do 
udziału w wernisażu. (ufs)

Ze zbiorów Henryka Wieczorka

cująca w świetlicy Małgorzata 
Szulc.

Tak jak w poprzednim roku 
lekcje odbywają się od godz. 8. 
do 15.20, co (warto podkreślić) 
jest bardzo ważne dla higieny 
pracy uczniów, zaś świetlica 
czynna jest od godz. 6.45. do 
16.30. 

Ważny rok 
Uroczystość rozpoczęcia 

roku szkolnego odbyła się            
2 września w hali sportowej.  
Dyrektorka Dagmara Kup-
czyk witając zebranych ucz-
niów, nauczycieli i rodziców 
podkreśliła, jak ważny to rok 
dla Polski i naszego regionu 
ze względu na rocznice: 80 lat 
wybuchu II wojny światowej 
oraz Rok Powstań Śląskich. 

Zapewniła także uczniów  
o ciągłym podnoszeniu jako-
ści kształcenia, wielu inno-
wacjach, w jakich będą mogli 
brać udział, rozwijaniu ich 
pasji, zainteresowań i dbaniu o 
ich potrzeby. 

Życzyła im również, by 
z radością przychodzili do 
szkoły, nazywając ją „naszą” 
szkołą.

Imielińskie placówki oświa-
towe dobrze przygotowały się 
do rozpoczynającego się roku 
szkolnego. (zz)

Dokończenie ze str. 1.

Nowy rok w szkołach
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Dwusetna rocznica powstania dzielnicy Gać (2)

Dwusetna rocznica osiedle-
nia się pierwszych miesz-

kańców imielińskiej dzielnicy 
Gać była okazją do zorgani-
zowania pikniku rodzinnego. 
Historię tej części Imielina            

Około 1830 r. władze pań-
stwa pruskiego planowały 

powiększyć parcele osadników. 
Do Imielina został oddelegowany 
tajny radca (geheimrat – urzęd-
nik wysokiej rangi)  o nazwisku 
Witzenhausen, aby zająć się spra-
wą poszerzenia kolonii. Nie wia-
domo jaki był  rezultat jego pracy, 
można przypuszczać, że jego dzia-
łania się powiodły.

Z 1830 r. pochodzi też infor-
macja, według której mieszkańcy 
Nowej Gaci posiadali 214 mor-
gów, a mieszkańcy Starej Gaci 
119 morgów, czyli każdy osadnik 
posiadał średnio około 10 mor-
gów. Oprócz tego obie części ko-
lonii posiadały jeszcze około 450 
morgów ziemi, na której nie do-
konano dotąd żadnych pomiarów.

W 1830 r. Gać staje się gminą. 
Powodem powstania gminy była 
sytuacja w szkolnictwie. W czasie 
procesu tworzenia się szkół, jaki 
wówczas się dokonywał, miesz-
kańcy Gaci zostali przymusowo 
przypisani do szkoły w Imielinie. 
Ze względów wyznaniowych 
woleli oni, co było zrozumiałe, 
przynależeć do szkoły w Hołdu-
nowie. W wyniku tego wszyscy 
gospodarze (31 osób),     z których 
28 było wyznania ewangelickie-
go, a 3 katolickiego, zapropono-
wali oddzielenie się od Imielina 
i utworzenie własnej gminy Gać. 
Władze wydały stosowne za-
rządzenia w tej sprawie i gminę 
utworzono. Wkrótce dzieci z Ga-
ci mogły uczęszczać do szkoły 
w Hołdunowie. Jednak niedługo 
potem szkoła w Hołdunowie stała 
się przepełniona, co było powo-
dem licznych problemów. To z 
kolei doprowadziło do budowy 
osobnej szkoły na Gaci (w cza-
sie II wojny światowej  w wyniku 
reformy gminnej władze okupa-
cyjne gminę zlikwidowały, a Gać 
administracyjnie włączono do 
Hołdunowa).  

W latach 1856-57 za pośred-
nictwem banku zostają spłacone 
składki od dzierżawy wieczystej 
opłacane przez osadników. Znika 
też prawo osadników do użytko-
wania lasu. Jako rekompensatę 
gmina Gać otrzymuje 5 pastwisk 
leżących w części Imielina. 

W 1860 r. Gać liczyła 197 
mieszkańców, z tego 166 było 
ewangelików, a 31 katolików. 
Niemców doliczono się 192,      
a Polaków 5. W roku 1879 
mieszkańców było 222, z tego 
186 wyznania ewangelickiego.

Gać rozwijała się pod wzglę-
dem gospodarczym bardzo po-
dobnie jak Hołdunów. Stopniowo 
osadnicy dokupowali ziemię. 
Szczególnie osadnicy na Starej 
Gaci cieszyli się dobrobytem. By-
li właścicielami całkiem sporych 
gospodarstw, z których kilka w 
okresie międzywojennym liczy-
ło prawie 50 morgów. Jednakże 
zarówno osadnikom na Gaci jak 
i mieszkańcom Hołdunowa bra-
kowało łąk. Kupowali je zazwy-
czaj w znacznej odległości od 
Gaci, na terenie Imielina, a wielu 
dzierżawiło łąki w Bijasowicach 
(dziś dzielnica Bierunia), wzdłuż 
koryta Wisły. Pracowali tam tak-
że przy sianokosach w zamian za 
część zbiorów. Siana najbardziej 
brakowało mieszkańcom Nowej 
Gaci. Ich gospodarstwa były 
o połowę mniejsze niż gospo-
darstwa osadników na Starej 
Gaci. Część pól, szczególnie na 
Starej Gaci, leżała na bardzo mo-
krych terenach. Drenaż, który 
poprawiłby sytuację, nie został 
przeprowadzony, bo brakowało 
na to środków.

Domy na Gaci, zarówno Starej 
jak i Nowej, budowano po jednej 
stronie drogi i wszystkie urzą-
dzano tak samo. Tak jak w Hoł-
dunowie widać było niemieckie 
poczucie porządku oraz ducha 
wspólnoty – jak pisze pastor Wa-
ckwitz. Polacy natomiast nigdy 
nie dostosowali się do tych ram. 
W odróżnieniu do Hołdunowa 
w obu częściach Gaci budowano 
domy jednorodzinne. Początko-
wo powstawały z bali, następnie 
przebudowywano je, stosując 
solidne materiały. Forma do-
mu z bali zachowała się jeszcze              
w latach trzydziestych ubiegłego 
wieku na kilku parcelach: na Sta-
rej Gaci była to parcela nr 8, gdzie 
napis na belce sufitowej wskazy-
wał rok 1812 i częściowo także na 
parceli nr 9. Dom z bali zachowa-
ła się też na Nowej Gaci (dom na 
parceli nr 7). 

Sielankowy krajobraz Starej 
Gaci tak opisał pastor: „Roz-
ległe ogrody przed domami 
z zadbanymi drzewami owo-
cowymi, w głębi malownicze 
stare studnie z żurawiem; cała 
wioska przy pustej, spokojnej 
dróżce, od głównej drogi łą-
czącej Imielin z Hołdunowem 
oddzielona pasem lasu brzozo-
wego i sosnowego, pozostająca 
gdzieś w ukryciu – to wszystko 
tworzy przepiękną scenerię, 

której tak łatwo nie znajdziemy 
na uprzemysłowionym Górnym 
Śląsku.” 

Z kolei Nowa Gać jawiła się 
zupełnie inaczej. Tutaj bliskość 
imielińskiego dworca kolejowego 
(ostatni dom mieszkańca Nowej 
Gaci, nr 21, graniczył z torami 
kolejowymi i leżał w bezpośred-
nim sąsiedztwie dworca), jak 
również arterii Hołdunów - Imie-
lin (w 1911 r. przebudowanej na 
szosę) przyczyniły się do utraty 
sielankowego charakteru i powo-
dowały szereg zmian - nie zawsze 
pozytywnych. 

Nowa Gać była wówczas naj-
silniej zróżnicowana pod wzglę-
dem narodowościowym. W okre-
sie osadniczym Polacy wyznania 
katolickiego stawiali swoje domy 
po drugiej stronie drogi. Parcele 
leżące przy dworcu, należące do 
niemieckich właścicieli, stopnio-
wo sprzedawane były Polakom. 
Komunikacja z sąsiadującym 
Imielinem nie sprzyjała podtrzy-

mywaniu narodowej świado-
mości niemieckich rodzin. Stara 
Gać od swojego powstania do 
końca okresu II wojny światowej 
całkowicie zachowywała swój 
niemiecki charakter i niemiecką 
tożsamość. 

Jeśli chodzi o aspekt etnolo-
giczny i kościelny, to Gać nie 
wyróżniała się w jakiś szczególny 
sposób. W tej kwestii mieszkańcy 
Gaci i Hołdunowa byli do siebie 
podobni. Jednak mieszkańcy 
Gaci byli świadomi, iż tworzyli 
własną, odrębną społeczność i nie 
chcieli być postrzegani jako część 
Hołdunowa. 

Podczas I wojny światowej 
Gać postarała się o własną kasę 
oszczędnościową i pożyczkową, 
która była niezależna od kasy      
w Hołdunowie. Jednak w roku 
1929 z powrotem połączono ją 
z kasą w Hołdunowie.

Hołdunów i Gać razem z nie-
mieckimi osadami Blych, Ratusz 
i Świniowy tworzyły niemiecką 

wyspę językową, jedyną w pol-
skiej części Górnego Śląska. Te 
dawne osady, z wyjątkiem Gaci, 
to dzisiaj dzielnice Lędzin.

Mieszkańcy Gaci od zarania 
szanowali dziedzictwo swych 
ojców i w tym duchu przetrwali 
trudne czasy oraz europejskie za-
wieruchy, które ich dotykały. 

II wojna światowa i jej skutki 
całkowicie odmieniły Gać. Było 
jakimś niezwykłym zrządzeniem 
losu, że potomkowie pierwszych 
i późniejszych osadników wy-
jeżdżali z Gaci, a na ich miejscu 
osiedlali się nasi rodacy z kresów, 
którzy zmuszeni byli zostawić do-
bytek i opuścić swoje ojcowizny 
na dawnych ziemiach Rzeczy-
pospolitej. Dotknięci ogromem 
nieszczęść oraz własnym tragicz-
nym doświadczeniem sąsiedz-
twa z innym narodem i swoistą 
kulturą kresową, dopisują Gaci 
kolejną, równie ciekawą i pięk-
ną historię. 

Henryk Wieczorek 

w poprzednim i w bieżącym 
numerze „Kuriera” opisu-
je Henryk Wieczorek – jeden       
z jej mieszkańców. Z jego też 
inicjatywy i innych mieszkań-
ców oraz radnych Krzysztofa 

Strażacy z imielińskiej OSP 
pokazali, jak używa się gaś-
nicy oraz jak dzięki specjali-
stycznemu sprzętowi ratow-
nictwa technicznego można 
„rozebrać” auto – ofiarą tych 
działań był fiat uno. Za spra-
wą strażaków każdy mógł też 
wziąć udział w nietypowej 
konkurencji, jaką było złapa-
nie jajka umieszczonego na 
szczycie drogowego pachołka 
przy pomocy uchwytu roz-
pieracza ramieniowego i prze-
niesienie go inny pachołek. 
Po kilkunastu próbach pierw-
szym, któremu udała się ta 
sztuka (bez zgniecenia jajka), 
był Mirosław Rapacz (na zdję-
ciu obok). Jak nam powiedział, 
ważące ok. 15 kg urządzenie 
miał pierwszy raz w ręce. Po 

Rodzinny piknik na Gaci 

Hajduczka i Mariusza Śliw-
ki zorganizowany został 31 
sierpnia rodzinny festyn.

Przy ul. Drzymały roz-
stawiono pod zadaszeniem 
ławki i stoły, były stoiska z 
watą cukrową, napojami i 
kiełbasą z grilla – wszystko 
dzięki wsparciu sponsorów 
gratisowo. Zorganizowano 
wspólne zabawy dla dzie-
ci, była muzyka na żywo i 
konkurencje dla dorosłych 
– np. przeciąganie liny, 
które cieszyło się dużym 
powodzeniem. 
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MIEJSKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA 

Od kilkunastu lat w Imielinie 
przy zabytkowej kapliczce od-
prawiana jest w sierpniu msza 
św. Okazją do niej jest przypa-
dające 26 sierpnia święto Matki 
Boskiej Częstochowskiej, któ-
ra patronuje kapliczce. Msza 
odbywa się w intencji miasta, 
mieszkańców, a także pracow-
ników urzędu, władz i radnych, 
którzy przybyli licznie na czele 
z burmistrzem Janem Chwięda-
czem, by w niej uczestniczyć. 
Uroczystość jak co roku uświet-
niła Imielińska Orkiestra Dęta             
i poczty sztandarowe. 

Podczas mszy w dniu święta 
Matki Boskiej Częstochowskiej 
podziękowano za trzy lata posłu-
gi duszpasterskiej w imielińskiej 
parafii wikaremu   ks. Pawłowi 
Olszewskiemu. 

Urodził się on 26 czerwca 1991 
roku w Katowicach. Pochodzi z 
parafii pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Kato-
wicach. Święcenia kapłańskie 
przyjął 21 maja 2016 roku z rąk 
abpa Wiktora Skworca. Zaraz 
po nich otrzymał dekret wika-
riuszowski do swojej pierwszej 
parafii, czyli do Imielina i praco-
wał tu od 29 sierpnia 2016 roku. 

Teraz, kolejnym dekretem ar-
cybiskupa W. Skworca,  ks. Pa-
weł rozpoczął pracę duszpaster-
ską w parafii pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i świętego 
Jana Bosko w Katowicach-Pio-
trowicach. (da)

14-15 września (sobota, niedziela), Wyjazd grupowy do Wrocławia 
Miejskie Centrum Kultury organizuje dwudniową wycieczkę autokarową do Wrocławia. Wyjazd 

z Imielina nastąpi około godz. 8:00. Po przyjeździe do stolicy Dolnego Śląska zaplanowane jest 
zwiedzanie najstarszej dzielnicy Wrocławia, czyli Ostrowa Tumskiego, a potem ok. godz. 13:30 
słynnej Panoramy Racławickiej. Późnym popołudniem przewidziano spacer po Starym Mieście, 
zaś wieczorem możliwa jest wizyta w Teatrze Komedia (spektakl o godz. 19:00, koszt biletu – 80 
zł). W drugim dniu zaplanowano m.in. zwiedzanie Ogrodu Japońskiego, Parku Szczytnickiego, Hali 
Stulecia oraz rejs statkiem po Odrze. Powrót do Imielina ok. godz. 21.

22 września (niedziela), Inauguracja sezonu 2019/2020 
godz. 16:30 Otwarcie wystawy malarstwa ze zbiorów Henryka Wieczorka
godz. 18:00 Kabaret pod Wyrwigroszem 

Tradycją stało się już, że nowy sezon artystyczny w Miejskim Centrum Kultury w Imielinie 
inaugurują czołowe polskie kabarety. W latach poprzednich gościliśmy m.in. Formację Chatelet, 
Kabaret Jurki, Andrzeja Grabowskiego i innych. 

„Kabaret pod Wyrwigroszem” bywa na telewizyjnych kabaretonach w Mrągowie, Koszalinie, 
na Piknikach telewizyjnej „2”, kabaretonie w Opolu i różnych innych imprezach. Daje ponad 200 
spektakli w ciągu roku, występuje często w telewizji i – z czego jest bardzo dumny – doczekał się 
własnego, nowoczesnego studia w którym nagrywa teledyski emitowane później w stacjach telewi-
zyjnych. Ma też własny kanał na YouTube. W Imielinie zespół wystąpi z programem zatytułowa-
nym „Tratatata”. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w placówkach MCK. 

27 września (piątek), godz. 18:00 – Kabaret Grzegorza Poloczka
Gwiazdą tegorocznego festynu rodzinnego „Na Farskich Ogrodach” miał być Grzegorz Poloczek 

– piosenkarz, satyryk, niegdyś członek kabaretu „Rak”. Niestety aura pokrzyżowała plany - burza    
i rzęsisty deszcz spowodowały, że ten występ trzeba było przenieść do wnętrza świątyni, gdzie wy-
słuchała go znikoma garstka uczestników festynu, stąd też kierownictwo MCK postanowiło powtó-
rzyć koncert artysty w Sokolni. Wstęp – podobnie jak na Farskich Ogrodach - jest wolny! Serdecznie 
zapraszamy! Bezpłatne wejściówki do odbioru w placówkach MCK-u.

29 września (niedziela), godz. 17:00 – Jesień Organowa (kościół parafialny)
Jesienną tradycją stały się firmowane przez Starostwo Powiatowe i MCK koncerty organowe, 

odbywające co roku we wrześniu i w październiku. Mowa oczywiście o festiwalu Jesień Organowa 
w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim. W tym roku, w ramach tego muzycznego święta odbędzie się 
jak zwykle osiem koncertów w różnych świątyniach naszego powiatu. Jeden z nich zaplanowano 
w świątyni M.B. Szkaplerznej w Imielinie, gdzie wystąpią: wybitny młody wirtuoz organów Ra-
fał Kozubek, absolwent katowickiej Akademii Muzycznej, od pewnego czasu tytularny organista 
parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śl. oraz znakomity klarnecista, solista Filharmonii 
Śląskiej w Katowicach Michał Urbańczyk – również mieszkający w Chełmie Śl. W programie m.in. 
utwory D. Buxtehudego, J. S. Bacha, W. A. Mozarta, P. Ebena i innych. Wstęp wolny.

13 października (niedziela), godz. 18:00 - „Mimozami jesień się zaczyna”
W jesienną niedzielę zapraszamy na wyjątkowy koncert, a właściwie spektakl muzyczny, który wy-

pełnią pieśni, fragmenty oper, operetek, musicali i utworów instrumentalnych pod wspólnym tytułem 
zaczerpniętym z jednej z piosnek Czesława Niemena „Mimozami jesień się zaczyna”. Wśród wyko-
nawców usłyszymy m.in. doskonale znane imielińskiej publiczności artystki Opery Śląskiej w Bytomiu: 
Leokadię Duży i Joannę Kściuczyk-Jędrusik. Na wiolonczeli będzie grała Monika Hartman, a na fortepianie 
Ewa Zug. Będą także akcenty choreograficzne, bowiem całość ubarwią tańcem artyści baletu Opery 
Śląskiej. Bilety w cenie 20 zł będą do nabycia w placówka MCK od 27 września.

17 października (czwartek), godz. 17:00 – Jesienny Tercet Literacki: 
Stanisław Janicki – W starym kinie (Biblioteka Miejska)
Już teraz anonsujemy kolejne spotkanie z cyklu Jesienny Tercet Literacki. Gościem tym razem bę-
dzie urodzony w pobliskich Czechowicach-Dziedzicach pisarz, dziennikarz i scenarzysta, krytyk 
filmowy i historyk kina Stanisław Janicki. Któż nie pamięta cyklu jego znakomitych programów pt. 
„W starym kinie”. Audycja cieszyła się niegdyś ogromną popularnością, nadawano ją w TVP przez 
32 lata (1967-1999). Teraz będziemy mieli okazję posłuchać barwnych opowieści wybitnego znawcy 
X Muzy na żywo. Wstęp wolny.

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

Miejskie Centrum Kultury od kilku lat organizuje w DK Sokolnia imprezy o regionalnym kolorycie, 
prowadzone w gwarze śląskiej, ze śląskim humorem i piosenkami. Chodzi oczywiście o tzw. Biesiady 
Śląskie i Babskie Combry. Na tego typu wydarzenia istnieje spore zapotrzebowanie, cieszą się ogrom-
nym powodzeniem wśród imielińskiej, nie tylko starszej, publiczności. Sala zawsze jest wypełniona 
po brzegi. Miłośników tego rodzaju rozrywki zapraszamy na kolejną Biesiadę Śląską, którą tym razem 
poprowadzi znany artysta kabaretowy, piosenkarz, satyryk i konferansjer Mirek Szołtysek. Bilety na 
tą imprezę w cenie 20 zł będzie można nabyć w placówkach MCK od 27 września. (rj) 

Msza za miasto i mieszkańców 

Kapliczka pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej jest obiektem 
zabytkowym. Zbudowana zo-
stała w 1706 roku w stylu baro-
kowym, jest symbolem miasta 
i znajduje się w jego herbie. To 
najstarsza budowla w Imielinie, 
która wpisana została do katalo-
gu zabytków. (da)

Trzy lata 
w Imielinie

nim udało się to zrobić jego 
13-letniemu synowi Łukaszo-
wi oraz kilku innym uczestni-
kom zabawy. 

- Sądzę, że takie inicjatywy 
łączą wszystkich mieszkańców. 
Dobrze by było, żeby nie tylko 
na Gaci, ale w innych częś-
ciach gminy ludzie również by 
się spotykali. Dzięki darczyń-
com udało nam się upamiętnić 
dwusetną rocznicę powstania 
tej dzielnicy Imielina – zauwa-
żył Krzysztof Hajduczek, rad-
ny ze Starej Gaci.

Rodzinnie i od pokoleń          
z Nową Gacią związany jest 
Mariusz Śliwka, który dodaje, 
że jako organizatorom przy-
świecała im również chęć zbli-
żenia mieszkańców do siebie. 
– W dzisiejszych czasach, gdy 
coraz rzadziej rozmawiamy ze 
sobą, ważne jest by się poznać,  
zintegrować, a taka impre-
za dobrze temu służy – dodał 
radny, zwracając uwagę, że nie 
musi być ona cykliczna oraz że 
są inne formy integracji miesz-
kańców. 

Dzięki dobrej pogodzie, przy-
gotowanym atrakcjom i sponso-
rom piknik zgromadził szero-
kie grono mieszkańców i był 
również dobrym sposobem 
spędzania wolnego czasu i za-
bawy. (zz)  

Jubilatka 

Jadwiga Lipicka 2 września 
miała 90 lat. Z tej okazji odwie-
dzili ją burmistrz Jan Chwiędacz 
i radny Mariusz Śliwka. Wraz      
z najserdeczniejszymi życzenia-
mi przekazali jubilatce piękne 
kwiaty i kosz podarunkowy. (zz)



8

Ku
ri

er
   

 w
rz

es
ie

ń 
20

19

 Witamy we wspólnocie 
Dziecko ochrzczone 10 sierpnia w imielińskim kościele

Najlepsi kolarze w mistrzostwach Imielina z klas III-IV.

Kilkuset uczestników – od przedszko-
laków po seniorów liczących ponad 

50 lat – zgromadziły zmagania kolar-
skie w Imielinie. Ścigano się na trasach 
liczących od kilkuset metrów do 40 km.            
7 września już po raz 15. odbyło się Ogól-
nopolskie Kryterium Uliczne, któremu po 
raz drugi towarzyszyły mistrzostwa rowe-
rowe imielińskich szkół podstawowych. 
Nie zabrakło  zabawy rowerowej dla dzie-
ci. Ogółem w Ogólnopolskim Kryterium 
Ulicznym w Imielinie startowało ponad 
350 zawodników.

- Wyścig jest starszy niż nasz imieliń-
ski klub kolarski, który 15-lecie będzie 
obchodził dopiero w przyszłym roku 
– powiedział nam Piotr Szafarczyk, prezes 
i trener UKKS  Imielin Team. – Nie mamy 
obecnie tak wybitnych zawodników jak 
Justyna Kaczkowska, która reprezento-
wała nasz kraj i Imielin na mistrzostwach 
świata i igrzyskach olimpijskich, ale zdo-
bywamy medale na mistrzostwach Polski 
– dodaje prezes. Wyjaśnia, że to wyni-
ka z decyzji władz miasta, by stawiać 
na sportowy rozwój dzieci i młodzieży,                    
a nie przede wszystkim na wyniki. Dla-
tego powstała klubowa szkółka, w której 

był Zbigniew Czachura przed Jackiem 
Szarym. 

Zabawa rowerowa to były otwarte dla 
wszystkich chętnych wyścigi dziecięce 
– od przedszkolaków, którzy (jakżeby 
inaczej) rywalizowali na trasie wokół 
przedszkola, po 10-latków mających 
do pokonania jedną rundę wyścigową, 
czyli 2 km. Wśród liczących nie wię-
cej niż 6 lat wygrał Aleksander Waj-
da przed Adamem Wieczorkiem (obaj 
Imielin) i Bartoszem Gocyłą z Postępu.                                 
W kategorii dziewczynek klasyfikacja 
była następująca: 1. Michalina Buczek 
(Imielin), 2. Emila Gdak (Chełm Śl.)      
3. Karina Stolarz (Imielin). W gronie               
7-8-latków wygrała Jagoda Stolarz przed 
Emilią Wieczorek (obie Imielin) i Agatą 
Kuczmińską z Krasów.

W mistrzostwach Imielina startowa-
li uczniowie. Chłopcy - kategoria klasy 
I-II 1. Leon Kmiecik, 2. Bartosz Kwaś-
niowski, 3. Mikołaj Stępień. Klasy III-IV          
1. Krystian Księżarczyk, 2. Paweł No-
wak, 3. Alex Weinert. Dziewczęta – kla-
sy III-IV 1. Urszula Gmyrek. Klasy V-VI                   
1. Wiktoria Fajkis, 2. Zuzanna Wójcicki, 
3. Paulina Szarek.

Organizatorami wyścigu byli UKKS 
Imielin Team, Urząd Miasta Imielin          
i Starostwo Powiatowe w Bieruniu. Na-
grody najlepszym wręczali: burmistrz 
Jan Chwiędacz, Tadeusz Hericht, prze-
wodniczący Rady Miasta Imielin, Józef 
Pacwa, przewodniczący Komisji Polityki  
Społecznej RM Imielin oraz radny Da-
riusz Kasperczyk i reprezentujący po-
wiat radny Henryk Komendera. (zz) 

Florian Dariusz Rodzyn urodzony 22 grudnia 2018 r 
syn Joanny i Krzysztofa 
chrzestni: Maksymilian Klisz i Aneta Klisz

szlify kolarskie zdobywa 25 adeptów tej 
dyscypliny sportu, ponadto trenuje ponad 
trzydziestu zawodników. Dzięki udostęp-
nieniu klubowi pomieszczeń w hali wido-
wiskowo-sportowej jest gdzie ćwiczyć w 
zimie na trenażerach, a także przechowy-
wać sprzęt. Podstawowym źródłem finan-
sowania działalności kolarzy są fundusze 
miasta, ale korzysta również z pieniędzy 
Ministerstwa Sportu i Turystyki na zakup 
rowerów, strojów i innego wyposażenia. 

Jubileuszowy wyścig 

wiekowych od najmłodszej czyli żaka 
do amatora i kategorii masters – zawod-
ników  liczących sobie powyżej 50 lat. 
Żacy (chłopcy i dziewczęta) rywalizowali 
na dystansie 4 km. Na 68 startujących re-
prezentujący UKKS Imielin Team zajęli: 
Krystian Księżarczyk 12 miejsce, Paweł 
Nowak 13., Piotr Domagała 16, a Zofia 
Lamik była 5. wśród żakiń.  

Licznie obsadzona była również ka-
tegoria młodzików (49 uczestników), 
którzy jechali na 12 km. W niej 6. był 
Jeremiasz Twardoch, a 11. Łukasz No-
wak. 35 juniorów młodszych stanęło 
na starcie wyścigu na 20 km, a trzeci 
na mecie zameldował się Mikołaj Ży-
mła. W gronie juniorów (na dystansie 
40 km) czwarty był Jan Szary. Na 20 
km ścigały się kobiety w kategorii U-
23 – tu drugie miejsce zajęła Monika 
Piekorz. W grupie amatorów pierwszy 

Łukasz Stęchły z Imielina zaledwie 
od 7 lat pełni funkcje trenerskie,               

a od kilku miesięcy jest już trenerem re-
prezentacji kadry Śląska z rocznika 2008. 
Równocześnie pracuje w klubie LKS Po-
goń Imielin, gdzie zajmuje się chłopcami         
z roczników 2006 i 2007.

Na to, że zaproponowano mu treno-
wanie śląskiej kadry złożyły się wyniki, 
jakie uzyskiwał w Imielinie oraz przez 
ostatnie półtora roku w kadrze podokrę-
gu Katowice. O sukcesach jego zawodni-
ków pisaliśmy w czerwcowym wydaniu 
„Kuriera”. 

- Trzeba zaufać chłopakom, a jednocześ-
nie sprawić, by czerpali radość z gry. Tak 
z nimi pracować, by traktowali trening nie 
jak przymus i ciężką pracę, ale dobrą zaba-
wę – odpowiada na pytanie o metody pra-
cy z młodymi piłkarzami. Z drugiej strony 
uświadamia, że talent to zaledwie 1% tego, 
by piłkarz osiągnął sukces, a reszta zależy 
od jego pracy. Przed trenerem stoi zatem 
niełatwe zadanie, by nie zniechęcić do pił-
ki, ale odpowiednio zmotywować zawod-
ników. Jak widać, jemu się to udaje. 

Renoma klubu sprawia, 
że przyciąga nie tylko za-
wodników z Imielina, ale                    
i z najbliższej okolicy - Kosz-
tów, Mysłowic czy Lędzin. 
Liczy się też doświadczenie 
trenera, który jako mecha-
nik uczestniczy corocznie w 
najważniejszych imprezach 
szosowych i torowych świa-
ta oraz Europy. Jest to kapi-
tał, którym może się dzielić 
na miejscu – w Imielinie, 
szkoląc kolarską młodzież. 

W zawodach kolarskich 
startowano w kategoriach 

Sam też pracuje nad sobą – ukończył 
kurs, zdobywając licencję trenera UEFA 
„A”, która uprawnia go do pracy z klubami 
seniorskimi I i II ligi. Swoje umiejętności 
przekazuje młodzieży, godząc ze sobą pra-
cę w 2 klubach, co też wymaga czasu i sa-
mozaparcia. Droga do sukcesu i dla trenera 
nie jest łatwa, ale nagrodą jest satysfakcja 
z tego, co udało się, mimo młodego wieku, 
już osiągnąć Łukaszowi Stęchłemu. (zz)      

Trenuje kadrę Śląska


