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Będą dodatkowe zajęcia

Rozbudowa szkoły podstawowej

Nowa sala gimnastyczna przy szkole podstawowej - widok od strony ul. Marii Dąbrowskiej.

Rozbudowa polegać będzie 
nie tylko na tym, że powsta-

nie druga sala gimnastyczna, ale 
i łącznik obu budynków szkoły 
(przy ul. K. Miarki i ul. Dobrej 
- były komisariat). Wybudowane 
będą też dodatkowe pomieszcze-
nia. – Inwestycja jest potrzebna 
bez względu na to, czy w najbliż-
szych latach zajdą zmiany w pań-
stwowym systemie oświaty, czy 
też nie i jakie będą to zmiany – 
mówi burmistrz Jan Chwiędacz. 
– Rozbudowa znacznie poprawi 
nasze warunki i ułatwi funkcjo-
nowanie szkoły – stwierdza dy-
rektor Dagmara Kupczyk. 

W wyniku zrealizowania 
miejskiej inwestycji w wolną 
przestrzeń między dwoma bu-
dynkami szkolnymi (jeden to 
były komisariat) wkomponowa-
na zostanie sala gimnastyczna 
z łącznikiem. Łącznik umożli-
wi swobodne przemieszczanie 
się uczniów między budynka-
mi (dziś utrudnione, bo dzieci 
trzeba przeprowadzać do dru-
giego budynku). 

Płyta sali gimnastycznej bę-
dzie miała 15,6 na 30 metrów 

oraz stałą widownię na 200 osób. 
Dzięki temu będzie można wyty-
czyć boisko do koszykówki (14 
x 27 m), do siatkówki (9 x 18 m), 
do piłki ręcznej (14 x 27 m). Gdy 
przedzielimy salę kotarą, boiska 
do koszykówki i siatkówki będzie 
można podwoić lub wytyczyć 4 
boiska do badmintona. – To bar-

dzo ważne – wyjaśnia dyrektor 
D. Kupczyk – gdyż dzisiaj klasy 
młodsze mogą mieć tylko jedną 
godzinę tygodniowo w sali gim-
nastycznej, a klasy 6. wychodzą 
na wf do hali widowiskowo-spor-
towej przy ul. Sapety. 

Na sali będzie można rozło-
żyć scenę w czasie okolicznoś-

ciowych imprez, a stałą widow-
nię powiększyć o dodatkowe 
krzesła. To kolejne ułatwienie 
pracy szkoły. – Dziś wszystkie 
uroczystości szkolne musimy 
ze względu na brak miejsca od-
bywać na dwie tury – wyjaśnia 
dyrektor szkoły. 

- Bardzo ważną częścią no-
wopowstałego obiektu będzie 
szatnia dla 500 uczniów. Obec-
nie szafki, których i tak jest za 
mało, bo bywa że jedna przypa-
da na 3 uczniów, rozmieszczone 
są korytarzach. Uczniowie wę-
drują nieraz po całej szkole, by 
zmienić obuwie. Ze zrozumia-
łych względów szczególnie w 
okresie jesienno-zimowym jest 
to niepraktyczne – tłumaczy D. 
Kupczyk. Przedstawia również 
następne rozwiązania, które 
zamierza wprowadzić: - Obok 
sali gimnastycznej powstaną 
dwa pomieszczenia lekcyjne i 
sala do gimnastyki korekcyjnej. 
Dzięki temu będziemy mogli 
przenieść tu świetlicę szkolną, 
a na powrót z pomieszczeń po 
byłym komisariacie zrobić sale 
lekcyjne, które pierwotnie taką 
funkcję pełniły. Sala do gimna-
styki korekcyjnej służyć będzie 

bowiem również na zajęcia ryt-
miczne, ruchowe, taneczne, któ-
re odbywają się w świetlicy.    

Standardowo sala gimna-
styczna wyposażona będzie w 
przylegający do niej magazyn 
sprzętu. Powstaną umywalnie 
dla dziewczynek i chłopców 
oraz umywalnia dla osób nie-
pełnosprawnych, pomieszcze-
nie dla nauczycieli WF-u wraz z 
węzłem sanitarnym. Zaprojek-
towano również ogólnodostęp-
ny zespół sanitarny z WC dla 
personelu obu płci, przy czym 
WC dla kobiet będzie dostoso-
wane również dla osób niepeł-
nosprawnych. Oprócz schodów 
na pierwsze piętro będzie rów-
nież platforma schodowa dla 
osób niepełnosprawnych. A na 
piętrze znajdą się wspomniane 
dodatkowe pomieszczenia na 
świetlicę i sala do gimnastyki 
korekcyjnej z lustrami. Projekt 
rozbudowy wykonała firma 
„AB-PROJEKT” z Tychów. 

Prace przy rozbudowie szkoły 
rozpoczną się w tym roku, a za-
kończą wiosną 2018 r. Od roku 
szkolnego 2018/19 uczniowie 
będą mogli skorzystać z nowych 
obiektów. (zz)

Łącznik wraz z wejściem od strony północnej.
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1 lutego (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta w godz. 1600 
– 1700 dyżurują radni: Maria Biskupska, Tomasz Kaiser i Tomasz 
Olszewski. Uwaga: radni oczekują na mieszkańców z terenu 
całego miasta. (um)

DYŻURY RADNYCH

Bezpłatna pomoc prawna7 grudnia na ul. Imielińskiej skradziono torebkę z pieniędzmi 
i dokumentami.

12 grudnia na ul. Imielińskiej włamano się do metalowego sto-
jaka, z którego skradziono 9 butli gazowych.

14 grudnia na ul. Św. Brata Alberta uszkodzono kamerę moni-
toringu i zerwano przewody elektryczne zasilające hurtownię.

18 grudnia 33-letni mieszkaniec Imielina wtargnął do domu 
przy ul. Dobrej i kierował groźby karalne wobec zgłaszającego. 
Policjanci zatrzymali podejrzanego o ten czyn 19 grudnia. 

21 grudnia mieszkaniec ul. Sikorskiego zgłosił, że za pośredni-
ctwem sklepu internetowego zakupił kabinę prysznicową o war-
tości 1119 zł, której pomimo wpłaty pieniędzy nie otrzymał, jak 
również nie została zwrócona gotówka. (kpp)

8 grudnia strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku 
jednorodzinnego na ul. Wandy, po dotarciu zastępów na miejsce 
okazało się, że alarm był fałszywy.

9 grudnia strażacy zostali wezwani do potrąconej sarny na ul. 
Leśnej.

29 grudnia strażacy gasili pożar sadzy w kominie nastawni 
PKP przy ul. Brata Alberta.

30 grudnia strażacy gasili pożar sadzy w kominie domu jedno-
rodzinnego przy ul. Hallera. (osp)

Strażacy apelują 
o czyszczenie kominów

Strażacy apelują, aby w celu zachowania bezpieczeństwa czyś-
cić przewody kominowe i wentylacyjne. Pamiętajmy - zwłaszcza 
w okresie mrozów - o wzmożonej czujności i rozwadze przy eks-
ploatacji wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczo-kominowych, 
mogących być przyczyną powstania pożaru bądź zadymienia.

Rozsądek podpowiada, że w okresach wzmożonych mrozów, przy 
intensywniejszym spalaniu materiałów silnie dymiących, należy 
zwiększyć częstotliwość czyszczenia tych przewodów. Zaniechanie 
czyszczenia przewodu dymowego może doprowadzić do osadzania 
się na wewnętrznych ściankach komina dużej ilości sadzy, która ze 
względu na swój skład (praktycznie czysty węgiel) może się zapalić. 
Pożar w kominie powoduje wzrost temperatury od 800 do 1200°C. 
Żar w kominie dzieli od pomieszczeń jedynie cienka ścianka z cegły, 
z której często zbudowany jest komin! 

Strażacy informują również o okresowej kontroli przewodów 
kominowych. (osp)

Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie, które odbędzie 12 
lutego 2016 r. (piątek) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Biblio-
teki Miejskiej w Imielinie.    Radna Maria Biskupska

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW Z OKRĘGU 7

Serdeczne podziękowanie za ufundowanie i zorganizowanie 
spotkania opłatkowego dla samotnych emerytów, które odbyło się 
21 grudnia w restauracji „U Knopka” składają za naszym pośred-
nictwem uczestnicy spotkania. (zz) 

Podziękowanie dla radnych  

4 stycznia rozpoczął funkcjo-
nowanie system nieodpłatnej  

pomocy prawnej realizowany 
przez powiaty. Jego uruchomienie 
to wynik wejścia w życie ustawy 
Ministerstwa Sprawiedliwości. 

W naszym powiecie pomoc ta 
udzielana jest w punktach znaj-
dujących się w Powiatowym Cen-
trum Społeczno-Gospodarczym 
w Lędzinach oraz w Powiatowym 
Zarządzie Dróg w Bieruniu.

Punkt w Lędzinach jest ob-
sługiwany przez adwokatów i 
radców prawnych wskazanych 
przez Okręgową Radę Adwoka-
tów oraz Radę Okręgowej Izby 
Radców Prawnych. Punkt w 
Bieruniu przez Fundację Lep-
szy Świat Dla Niepełnospraw-
nych, która została wyłoniona 
w otwartym konkursie ofert. 
Punkty są czynne przez pięć dni 
w tygodniu, zgodnie z harmo-
nogramem podanym poniżej. Z 
pomocy będą mogły skorzystać 
osoby, które spełniają kryteria 
określone w ustawie.

Kto otrzyma  
pomoc prawną?

Młodzież do 26. roku życia, 
seniorzy po ukończeniu 65 lat, 

pracy, przygotowania do rozpo-
częcia działalności gospodar-
czej, prawa cywilnego, spraw 
karnych, spraw administracyj-
nych, ubezpieczenia społecz-
nego, spraw rodzinnych, prawa 
podatkowego z wyłączeniem 
spraw podatkowych związanych 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowa-
ła spraw z zakresu prawa celne-
go, dewizowego, handlowego i 
działalności gospodarczej, z wy-
jątkiem przygotowywania do jej 
rozpoczęcia.

Kto udziela pomocy?
Nieodpłatnej pomocy praw-

nej udzielają adwokaci i radcy 
prawni, natomiast w punktach 
prowadzonych przez organiza-
cje pozarządowe także doradcy 
podatkowi oraz absolwenci wyż-
szych studiów prawniczych (po-
siadający co najmniej trzyletnie 
doświadczenie), a w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach 
również aplikanci adwokaccy lub 
radcowscy z upoważnienia od-
powiednio - adwokata lub radcy 
prawnego udzielających nieod-
płatnej pomocy prawnej. (pbl)

kombatanci, weterani, zagroże-
ni lub poszkodowani katastrofą 
naturalną, klęską żywiołową 
lub awarią techniczną.

Co obejmuje pomoc?
• poinformowanie o obo-

wiązującym stanie prawnym, 
przysługujących jej uprawnie-
niach lub spoczywających na 
niej obowiązkach;

• wskazanie sposobu roz-
wiązania dotyczącego jej 
problemu prawnego;

• pomoc w sporządzeniu 
wymagającego wiedzy praw-
niczej projektu pisma w za-
kresie niezbędnym do udzie-
lenia pomocy, z wyłączeniem 
pism procesowych w postępo-
waniach przygotowawczym 
lub sądowym i pism w postę-
powaniu sądowo-administra-
cyjnym;

• sporządzenie projektu pis-
ma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub o ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa do-
tyczy?

Uprawnieni mogą uzyskać 
informacje w zakresie: prawa 

Radni na sesji, która odbyła się 
22 grudnia, podjęli uchwałę 

o likwidacji 30 czerwca 2016 r. 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. W treści uchwały znajduje 
się zapis, że mienie, należności i 
zobowiązania po likwidacji przej-
mie Urząd Miasta.  

Uzasadnienie uchwały brzmi 
następująco: „Od 01. 01. 2016 r. 
obsługę MOSIR w zakresie za-
pewnienia obsługi finansowej, 
administracyjnej i organiza-
cyjnej przejmuje Urząd Miasta 
Imielin w ramach struktury Re-
feratu Finansowo-Budżetowego 
Urzędu Miasta. 

W listopadzie 2015 r. zosta-
ła zaadaptowana i otwarta sala 
sportowa wraz z kortami do 

squasha przy Gimnazjum w 
Imielinie, która jest zarządzana 
przez Gimnazjum. Hala Wido-
wiskowo-Sportowa, którą zarzą-
dza MOSIR jest w większości 
wykorzystywana przez uczniów 
Gimnazjum i Przedszkola. Ca-
łość stanowi jeden kompleks: 
Gimnazjum, Hala Widowisko-
wo-Sportowa, korty do Squash, 
sala fitness oraz kompleks boisk 
przy Gimnazjum. W związku 
z powyższym nie ma potrzeby 
pozostawiać jednostki organiza-
cyjnej jaką jest MOSIR do admi-
nistrowania i zarządzania tylko 
jednym obiektem sportowym, 
gdyż z ekonomicznego i organi-
zacyjnego punktu widzenia dal-
sze funkcjonowanie tej jednostki 

jako samodzielnej jednostki stra-
ciło rację bytu. Zaoszczędzone 
środki będą przeznaczone na dal-
szy rozwój sportu i nowe inicja-
tywy w tym zakresie. Miasto od 
lat wspiera rozwój sportu z naci-
skiem na popularne i najbardziej 
dostępne dyscypliny. Ten trend 
nadal powinien być utrzymany w 
oparciu o istniejącą infrastruktu-
rę sportową.”

Uchwałę wnieśli pod obrady 
radni: Tadeusz Hericht, Tomasz 
Lamik, Tadeusz Komandera, Jan 
Jurecki, Tomasz Kaiser, Krzysz-
tof Hajduczek, Tomasz Olszew-
ski i Ireneusz Kotela. 

W głosowaniu poparło ją 8 rad-
nych, przeciw było 4, a 3 wstrzy-
mało się od głosu. (zz)

MOSiR do likwidacji
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Nowa ulica 

Na koniec ubiegłego roku by-
ło 8595 mieszkańców Imielina  
(4402 kobiet i 4193 mężczyzn). 
W 2015 roku zmarło 81 osób, a 
urodziły się 93 (44 dziewczyn-
ki i 49 chłopców). Odnotowano 
zatem przyrost naturalny (prze-
waga urodzeń nad zgonami), 
który wyniósł 12 osób. 

Zameldowało się na pobyt sta-
ły 149 osób, a wymeldowały się 
43 osoby. W porównaniu do roku 
2014  liczba mieszkańców zwięk-
szyła się o 99 osób, gdyż w końcu 
2014 r. zamieszkiwało Imielin 
8496 osób. W ciagu ostatnich 
kilkunastu lat obserwowany jest 
coroczny przyrost liczby osób 
zamieszkaujących Imielin.

Ponad 32 mln zł dochodów 
i wydatki przekraczające 

34,3 mln zł – taki jest budżet 
Imielina na 2016 rok. Przyję-
li go radni na grudniowej sesji 
Rady Miasta. 

- Jest to bardzo dobry bu-
dżet, ponieważ oparty na sta-
bilnych dochodach: podatku 
od nieruchomości i udziałach 
w podatku dochodowym od 
osób fizycznych (PIT), z czego 
otrzymamy 19 mln zł oraz sub-
wencji oświatowej (5,2 mln zł) 
– ocenia burmistrz Jan Chwię-
dacz. – Zamierzamy około 25% 
budżetu wydać na inwestycje i 
to bez brania kredytów - doda-
je. - Dwa najważniejsze tego-
roczne zamierzenia to budowa 
ostatniego etapu kanalizacji 
i drugiej sali gimnastycznej 
wraz z łącznikiem przy szkole 
podstawowej (piszemy o niej 
szerzej na str. 1). 

Po stronie dochodowej naj-
wyższą pozycję zajmuje udział 
w podatku dochodowym od 
osób fizycznych – niespełna 
10 mln, dalej podatek od nie-
ruchomości – 9,4 mln zł, sub-
wencja oświatowa 5,2 mln zł, 
dotacja na pomoc społeczną 

1,3 mln zł, z różnych podatków 
i opłat 0,8 mln zł – to najważ-
niejsze składniki dochodów. 

W wydatkach pierwsze 
miejsce zajmuje oświata 10,6 
mln zł – w tym ponad 1 mln zł 
to inwestycje. 4,2 mln to koszt 
utrzymania szkoły podstawo-
wej, 2,4 – gimnazjum i 2,2 mln 
zł przedszkola. Z porównania 
dotacji na oświatę i wydatków 
miasta wynika, że Imielin do-
kłada na ten cel drugie tyle, co 
dostaje z budżetu państwa. Na 
dział gospodarka komunalna 
przypada 8,3 mln wydatków, 
w tym 4 mln zł na inwestycje. 
4,2 mln zł przeznaczonych 
zostanie na administrację. Na 
pomoc społeczną trafi 2,6 mln 
zł, na kulturę fizyczną 1,6 ml 
zł, na drogi zamierza się wydać 
1,5 mln zł, również kwota 1,5 
mln przypada na kulturę, do-
płaty do komunikacji autobu-
sowej wyniosą 830 tys. zł.   

Budowa kolejnego etapu ka-
nalizacji przesunęła się na ten 
rok ze względu na opóźnienia 
związane z uruchomieniem 
funduszy unijnych. – Liczy-
my, że otrzymamy na ten cel 
dotację w wysokości ok. 5-6 

mln zł, co pokryje około 60% 
kosztów inwestycji – ocenia J. 
Chwiędacz. 

Mamy już decyzję środo-
wiskową oraz pozwolenie na 
budowę czyli spełniamy pod-
stawowe kryteria, które będą 
brane pod uwagę przy przy-
znawaniu dotacji. Konkursy 
związane z jej udzieleniem po-
winny być ogłoszone na wios-
nę. Gdy ta inwestycja (której 
realizacja planowana jest na 
2 lata) zakończy się, wówczas 
– w zależności od jej zakresu 
prawie 90% miasta zostałoby 
skanalizowane. 

Natomiast na 3 lata budże-
towe czyli rok obecny, 2017 i 
2018 rozłożone jest finansowa-
nie budowy sali gimnastycznej 
przy szkole podstawowej. Jest 
już gotowy projekt i pozwole-
nie na budowę, a przetarg po-
winien być ogłoszony w lutym. 
Inwestycję planuje się zakoń-
czyć w czerwcu 2018 r.  

W lutym rozstrzygnie się, 
czy otrzymamy dotację z Pro-
gramu rozwoju dróg lokalnych 
na ponad połowę remontu ul. 
Aptecznej. Prace na tej jednej 
z kluczowych dróg w centrum 

miasta przeprowadzone będą 
w tym roku. Na ulicy zostanie 
wykonana nowa kanalizacja 
deszczowa, nowe oświetlenie, 
jezdnia i nowe będą również 
chodniki, a także przebudo-
wane zostaną parkingi. Po za-
kończeniu prac będzie to nadal 
droga jednokierunkowa. Kolej-
na wspófinansowana z powia-
tem i z pieniędzy rządowych 

Tomasz Lamik zastąpił Ber-
nadetę Ficek na stanowisku 

przewodniczącego Rady Miasta 
Imielin. 

Grudniowa sesja Rady Mia-
sta rozpoczęła się w sposób nie-
spodziewany. Bernadeta Ficek 
odczytała oświadczenie, w któ-
rym stwierdziła, że rezygnuje z 
funkcji przewodniczącej Rady 
Miasta Imielin. Przypomniała, 
że nie tylko 20 lat pracowała 
na rzecz Imielina, ale i zabiega-
ła o jego samodzielność. W tej 
działalności kierowała się „ideą 
zgody i mądrego kompromisu, 
by nie dopuścić do podziałów 
w radzie” oraz by jakiekolwiek 
grupy załatwiały swoje lub cu-
dze interesy. - Nie do przyjęcia 
są dla mnie metody polegające 
na tym, że zastrasza się rad-
nych niebędących w tej grupie 
– stwierdziła i dodała: - Przez 
trzy kadencje prowadziłam rady, 
w których liczył się każdy radny 
i panował wzajemny szacunek. 
(…) Zasmuca mnie fakt, że w tej 
chwili mieszkańców Imielina 
reprezentują ludzie, którzy nie 
mają szacunku do wartości reli-

gijnych (chociaż są katolikami), 
szacunku do starszych, szacun-
ku do wiedzy, bo wniosek przez 
nich przygotowany jest żenują-
cy; wreszcie nie mają szacunku 
sami do siebie. (…) Nie chcę 
być przewodniczącą takiej ra-
dy, która decyzje podejmuje w 
większości nie na sali sesyjnej, 
tylko przy stole biesiadnym.” 

Po tym wystąpieniu zabrał 
głos wiceprzewodniczący To-

masz Lamik, który powiedział, 
że intencją radnych nie było 
przekreślanie pracy przewod-
niczącej. Także nie zgodził się 
ze słowami o zastraszaniu rad-
nych. Do wypowiedzi B. Ficek 
odniósł się również drugi wi-
ceprzewodniczący Krzysztof 
Hajduczek, który stwierdził, że 
jest osobą wierzącą, oraz że na 
komisjach i radzie nie dochodzi 
do biesiad.  

Natomiast radnemu Jerzemu 
Gołaszczykowi nie podobał się 
sposób odwołania przewodni-
czącej. Domagał się poszano-
wania godności wobec osoby i 
jej stanowiska. - Najpierw jest 
rozmowa, dyskusja, ewentual-
ne pretensje, które przedstawia 
się wszystkim i daje możliwość 
wypowiedzi drugiej stronie, 
a tego niestety nie uczyniono 
– powiedział radny.  

Zmiana w Radzie Miasta 
Do jego słów odniósł się z 

kolei radny Tadeusz Hericht, 
który stwierdził, że postepo-
wanie grupy radnych, którzy 
zgłosili wniosek o odwołanie 
przewodniczącej, było zgodne 
ze statutem miasta. Radna Ma-
ria Biskupska zauważyła, że co 
prawda wniosek o odwołanie 
przewodniczącej jest zgodny 
z prawem, ale powinien być 
przedstawiony radzie wraz z 
uzasadnieniem, czego nie było. 

Oświadczenie B. Ficek spo-
wodowało konieczność zmiany 
porządku obrad, w którym pier-
wotnie znalazł się punkt o od-
wołaniu przewodniczącej Rady 
Miasta na wniosek radnych: 
Jana Jureckiego, Tomasza Ol-
szewskiego, Tadeusza Herich-
ta, Tomasza Kaisera, Tomasza 
Lamika, Tadeusza Komandery, 
Ireneusza Koteli, Krzysztofa 
Hajduczka i Józefa Pacwy. 

Jedynym kandydatem do 
objęcia funkcji nowego prze-
wodniczącego Rady Miasta był 
Tomasz Lamik. W tajnym gło-
sowaniu poparło go 11 radnych, 
a 4 było przeciw. (zz) 

Na sesji 22 grudnia Bernadeta Ficek zrezygnowała z przewodniczenia Radzie Miasta Imielin. 

Budżet 2016 i inwestycje
inwestycja to remont ostatnie-
go odcinka ul. Podmiejskiej.  

W następnych latach plano-
wane są takie inwestycje, jak 
budowa nowej remizy Ochot-
niczej Straży Pożarnej przy ul. 
Drzymały, przebudowa ryn-
ku wraz z wyburzeniem sta-
rej remizy OSP oraz budowa 
centrum przesiadkowego przy 
dworcu kolejowym. (zz)

Mieszkańcami miasta są 44 
osoby mające 90 lat i więcej - 
w tym 35 kobiet i 9 mężczyzn. 
2 kobiety w 2016 roku będą 
świętowały 97 urodziny. Naj-
starszy mężczyzna w Imielinie w 
tym roku będzie miał 95 lat. (zz)

O 99 osób więcej

Na sesji, która odbyła się 
22 grudnia, radni postanowili 
nadać nazwę: ulica Szafirowa 
wydzielonej drodze wewnętrz-
nej (działka numer 158), stano-
wiącej drogę boczną od ulicy 
Jerzego Szaniawskiego. Droga 
ta łączy ul. Szaniawskiego z 
ul. Bartniczą. (zz)
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50 lat minęło

Najpiękniejszych kolęd – tych 
znanych i tych mniej znanych – a 
także pastorałek można było po-
słuchać podczas noworocznego 
koncertu w niedzielę 3 stycznia 
w imielińskim kościele Matki 
Boskiej Szkaplerznej.

Już po raz XIX na scenie 
Domu Kultury Sokolnia od-

był się Przegląd Młodych Ta-
lentów zorganizowany przez 
Miejskie Centrum Kultury. 
W tegorocznym Przeglądzie 
swoje talenty zaprezentowało 
prawie trzydziestu młodych 
wykonawców w śpiewie so-
lowym, w grze na fortepia-
nie, ksylofonie, flecie, gita-
rze, skrzypcach, akordeonie, 
klarnecie, fagocie, gitarze, był 
również, po latach przerwy, 
popis baletowy.

Cieszy, że z roku na rok wy-
konawców przybywa i zgłasza-

ją się wykonawcy grający na 
różnych instrumentach. Wszy-
scy młodzi uczstnicy koncer-
tu otrzymali z rąk dyrektor 
Miejskiego Centrum Kultury 
Jadwigi Mikundy i prezesa Sto-
warzyszenia „Sokół” Ireneusza 
Starczynowskiego dyplomy i 
upominki.

Na koncercie, który odbył 
się 20 grudnia, zaprezentowa-
li się muzycznie lub tanecznie: 
Barbara Pudełko, Franciszek 
Siodłok, Piotr Sojka, Wiktor 
Gach, Julia Mańdok, Karol 
Stolecki, Jan Marszołek, Zo-
fia Pielorz, Julia Baranowska, 

8 stycznia uczniowie klasy 
Vb z imielińskiej podstawówki 
dotarli z jasełkami do Hospi-
cjum Cordis. Wśród zaangażo-
wanych aktorów nie zabrakło 
Pasterzy, Mędrców ze Wscho-
du, Świętej Rodziny, Dworzan, 
Króla Heroda, Aniołów, a na-
wet… Diabła. Wypowiadane 
kwestie przeplatały się z rados-
nym śpiewem kolęd, z towarzy-
szeniem gry na instrumentach. 

W PROGRAMIE M.IN.:

Występ zespołu 
"Gwiazdeczki"

Popisy 
taneczne

Największe przeboje XXV-lecia 
w wykonaniu "Koralinek"

Koncert odbędzie się dnia 
22 stycznia 2016 r. 

o godzinie 18:00 
w Domu Kultury "Sokolnia". 

Szkoła Podstawowa 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Imielinie 
serdecznie zaprasza na 

Jubileuszowy

KONCERT
GWIAZDKOWY

25

Jasełka w hospicjum
Wraz z występem i mocą życz-
liwości, uczniowie przywieźli 
ze sobą także ogromne pudło 
pełne słodkości, jako owoc 
akcji charytatywnej świetlicy 
szkolnej pt. „Podaruj czekola-
dę”. Gorące brawa i wzruszenie 
w oczach podopiecznych kato-
wickiego Hospicjum świadczy-
ły o tym, że zarówno występ, 
jak i słodki prezent bardzo się 
podobały. (an)

Koncert noworoczny 

Wykonawcami koncertu by-
li: chór parafialny „Harfa” pod 
dyrekcją Romana Jochymczy-
ka i Imielińska Orkiestra Dęta 
pod dyrekcją Andrzeja Króla. 
Orkiestrze towarzyszyli rów-
nież soliści.

Organizatorem wieczo-
ru kolędowego była parafia i 
Miejskie Centrum Kultury w 
Imielinie. Publiczność, mimo 
dość mroźnej aury, stawiła się 
bardzo licznie, by oklaskiwać 
wykonawców. (da)

Hanna Mulet, Alicja Gwóźdź, 
Oliwia Chmielewska, Franci-
szek Borgiel, Daniel Balicki, 
Małgorzata Nowakowska, 
Anna Kurek, Artur Niesyto, 
Alicja Kłapcia, Damian Bialu-
cha, Piotr Pudełko, Wojciech 
Kania, Marcin Kaiser, Ka-
rina Gawlikowicz, Aleksan-
dra Kupczyk, Maria Kania, 
Weronika Żurek, Wiktoria 
Błaszczyk, Liliana Marszo-
łek, Dominika Iwan, Kamila 
Borkowska, Karolina Niem-
czyk, Anna Sopel oraz zespół 
instrumentalny Gimnazjum z 
Imielina. (da)

Muzyka i balet
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136 Mikołajów 

Tyle prac, których autorami 
są dzieci i młodzież z Imie-

lina oraz powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego, wpłynęło na konkurs 
„Mój Mikołaj”zorganizowany 
przez Bibliotekę Miejską w 
Imielinie.  

W konkursie wzięło udział 
128 autorów indywidualnych 
oraz 8 prac zbiorowych w wie-
ku od 2 do 14 lat. W tegorocz-
nych realizacjach obserwuje 
się dużą różnorodność form i 
indywidualizm, każda z pre-

zentowanych prac jest niepo-
wtarzalna. Do ich realizacji 
użyto materiałów naturalnych 
oraz syntetycznych. Prace 
oceniała komisja w składzie: 
Iwona Simka-Surma - arty-
sta plastyk, Anna Radwańska 
-  artysta plastyk i Jadwiga 
Mikunda, dyrektor Miejskiego 
Centrum Kultury. 

Zgodnie z założeniami ko-
misja konkursowa kierując się 
kryteriami piękna, estetyki, a 
także stopnia samodzielności 

Dzieci i młodzież z Imielina 
mogły wykazać się talen-

tami plastycznymi wykonując 
bożonarodzeniowe stajenki na 
przedświąteczny konkurs ogło-
szony przez MCK. 

Na konkurs przyniesiono 22 
prace: 20 autorów indywidu-
alnych, 4 zbiorowe, w tym 1 
praca wykonana przez dzieci 
z Świetlicy Szkolnej i 1 wyko-
nana przez Modelarnię Imielin 
działającej przy DK Sokolnia.

- Pomysły na stajenki były prze-
różne, od stajeneczek z plasteliny, 
waty, pierniczków po większe 
kartonowe czy z modeliny.

Wszystkie były starannie wy-
konane – pochwaliła wykonaw-
ców Jadwiga Mikunda dyrektor 
MCK. Widać w tych pracach at-
mosferę świąt

- Do wykonania prac użyto 
materiałów naturalnych oraz 
syntetycznych – mówiła Urszu-
la Figiel-Szczepka - dało to taką 
różnorodność u autorów. Co roku 
dzieci starają się wymyślać inne 
techniki i to jest bardzo dobre, że 
chcą to robić, że starają się i znaj-
dują czas, bo na takie wykonanie 
trzeba jednak czasu.

Uwagę jurorów i zwiedzają-
cych przyciągała praca zbiorowa 
Modelarni - dzieci zaaranżowały 
nie tylko samą szopkę, ale całą 
przestrzeń z pustynią i miastem. 
- Piękna jest też szopka na wzór 
krakowski, której autorami są 
dzieci ze świetlicy szkolnej – pod-
kreśliła Urszula Figiel-Szczepka.

Dzieci, które zwiedzały wy-
stawę, były zachwycone praca-
mi. Była ku temu okazja, bo w 
Sokolni przed świętami odbywał 
się pokaz talentów muzycznych, 
więc wystawa stajenek cieszyła 
się ogromnym zainteresowa-
niem. 

- Podobają mi się szopki z wa-
ty kolorowej i z modelarni – po-
wiedziała oglądająca wystawę 
sześcioletnia Klaudia. - Może ja 
też spróbuję za rok coś takiego 
zrobić? Jej mamie Edycie podo-
bały się wszystkie. - Każda w 
sobie coś ma ciekawego – mówiła 
– dlatego nie oceniam osobno, bo 
każda wzbudziła zainteresowa-
nie, a wszystkie tworzą wspania-
ły obraz.

Prace oceniła komisja w 
składzie: ks. Eugeniusz Mura, 
Jadwiga Mikunda oraz plasty-
cy: Urszula Figiel-Szczepka, 
Iwona Simka-Surma i Agniesz-
ka Moryc. (da)

Nagrody przyznane zostały w 
następujących grupach wieko-
wych:
I  GRUPA 5-6 lat
I Miejsce Marysia Marszołek (5,5 
l.), Marta Kurek (6 l.)
II  GRUPA 7-8 lat
I miejsce: Franek Siodłok  (7 
l.),  Mateusz Piekarski (7 l.), II 
miejsce: Staś Stąpel (7 l.), III 
miejsce: Aleksandra Wojtowicz 
(8 l.), Jaś Marszołek (7 l.). Wy-
różnienia: Bartosz Wieczorek (8 
l.), Amelia Boba (7 l.), Przemek 
Chojnowski (8 l.)
III GRUPA 9–10 lat
II miejsce: Magdalena Cichoń (9 
l.), Magdalena Malinowska (10 l.), 
Marta Stolorz (9 l.), III miejsce: 
Victoria Adamidis (10 l.) 
IV GRUPA 11–12 lat
I miejsce: Anna Kurek (12 l.), II 
miejsce: Monika Misiak  (11 l.), 
Amelia Sromek (10 l.)
V PRACE GRUPOWE:
I miejsce Paweł Kuc (10 l.) i 
Martyna Kuc (7 l.), II miejsce 
Krzysztof Mateja (11 l.) i Wojtek 
Mateja (5 l.), III miejsce Mode-
larnia DK Sokolnia – instruktor  
Janusz Musik. 

wykonania postanowiła o przy-
znaniu nagród.

GRUPA 2-4 LATA
I miejsce: Ania Wójcicka, 

Natalia Richter, II miejsce: Ma-
ria Kamińska, III miejsce: Ali-
cja Pacwa. Wyróżnienia: Agata 
Komandera i Wojtek Styziński. 

GRUPA 5-6 LAT
I miejsce Zofia Kamińska, 

II miejsce Małgosia Pielorz, III 
miejsce Mateusz Garbacz. Wy-
różnienia: Wojciech Mateja, 
Marta Kurek, Antonina Woj-
dyło, Małgosia Noras i Jakub 
Komandera

GRUPA KLASY I – III
I miejsce Dominika i Marty-

na Drabek, II miejsce Paulina 
Zawadzka, III miejsce Mate-
usz Piekarski. Wyróżnienia: 
Magda Cichoń, Kuba i Antosia 
Łytko, Martyna Kuc, Zuzanna 
Blachnicka, Wiktoria Noras i 
Wiktoria Richter

GRUPA KLASA IV – VI
I miejsce Paweł Drzyzga, II 

miejsce Anna Kurek, III miej-
sce Monika Misiak. Wyróż-
nienia: Miłosz Płoski, Damian 
Stanisławski, Sebastian Woj-
ciech, Mateusz Pretz, Jakub 
Poprawski i Łukasz Zawadzki

GRUPA GIMNAZJUM 
I miejsce Monika i Olivier 

Kuc, Agata Opitek
PRACE GRUPOWE
Za udział: Kotki, Słoneczka, 

Żabki, Leśne Ludki, Smerfy, 
Jagódki, Pszczółki i Świetlica 
Szkolna SP. 

Pozostali uczestnicy otrzy-
mali nagrody za udział. (bm)

Nagrodzono 
najpiękniejsze szopki
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Nowy sposób: oszustwa „na policjanta” 

Biolog i zegar
Henryk Skóra w 1959 roku 

ożenił się z Wandą Brodą. 
Ślub dawał im ks. Ignacy Jeż, 
późniejszy biskup i kardynał. 
Żona była lekarzem. Początko-
wo pracowała w Szpitalu Miej-
skim w Tychach, a później przez 
34 lata w Chełmie Śl. jako kie-
rownik przychodni lekarskiej. 
Była inicjatorem wybudowania 
nowego budynku przychodni. 
Zmarła w 2009 r. Syn Henry-
ka i Wandy - Jacek Skóra także 
jest lekarzem, specjalistą chorób 
wewnętrznych oraz gastroente-
rologii. Henryk Skóra 1 stycznia 
1997 r. przeszedł na emeryturę. 

Podążający do imielińskiego 
kościoła mijają po prawej stronie 
zegar słoneczny. Nie wszyscy wie-
dzą, że zegar powstał w latach 70. 
XX w. w czasie kadencji probosz-
cza ks. Kazimierza Hurskiego, 
Wtedy też założono ogród z grotą 
lurdzką. Pomysłodawcą całości 
był Henryk Skóra. Konstrukto-
rem i wykonawcą zegara był gne-
molog Tadeusz Przypkowski. 

Mieszkająca w Imielinie 
Katarzyna Cyroń za-

prezentuje na wystawie, której 
wernisaż odbędzie się w sobotę 
30 stycznia, o godz. 17.00, swe 
najnowsze obrazy - prace olej-
ne na płótnie. Ich tematyka jest 
różnorodna. Są na nich pejzaże,  
i konie.

Katarzyna Cyroń zawodowo 
zajmuje się pracą dydaktycz-
no-artystyczną z dziećmi i 
młodzieżą w świetlicy szkol-
nej. Prowadzi również zajęcia 
z deqoupage w MCK w Imie-
linie. Technika ta wraz z ma-
larstwem olejnym jest dla niej 
obszarem eksperymentów i 
poszukiwań. 

Artystka ma na swym koncie 
kilka wystaw indywidualnych i 
zbiorowych prezentujących nie 
tylko malarstwo, ale również 
fotografię (2002 r. DK Sokol-
nia). W 2011 r. mogliśmy oglą-
dać jej wystawę indywidualną  
pt. „W świetle indygo”.

Prezentowana wystawa jest 
całkowicie odmienna w kolo-
rystyce i sposobie kładzenia 

Z okazji jubi-
leuszowych 

90 lat Agnieszki 
Hamik, soleni-
zantkę odwie-
dził burmistrz 
Jan Chwiędacz, 
by złożyć uro-
dzinowe życze-
nia i przekazać 
pani Agnieszce 
prezent. W in-
tencji pani Ag-
nieszki została 
też odprawiona 
msza w imie-
lińskim kościele 

Był on jednym z nielicznych 
na świecie znawców zegarów 
słonecznych. Zaprojektował 
słoneczne czasomierze na koś-
ciele Mariackim w Krakowie, 
na zamku Królewskim w War-
szawie. Najważniejszym jego 
dziełem jest zespół siedmiu 
zegarów słonecznych zdobią-
cych budynek obserwatorium 
w Greenwich pod Londynem 

na zerowym południku. Jego 
zegary znajdują się także przed 
planetarium w Chorzowie oraz 
w jego rodzinnym Jędrzejowie.

Tadeusz Przypkowski zmarł 
w 1977 roku. Na łożu śmierci 
dokonał ostatnich obliczeń ze-
gara dla Imielina. 

Zegar imieliński jest zega-
rem horyzontalnym, gnomom 
czyli wskazówka zegara jest 
szerokością geograficzną Imie-
lina. Długość i kierunek cienia 
pozwala wyznaczyć deklinacje 
i azymut słońca.

Położenie gnomonu musi 
być idealne północ – południe. 
Przypkowski obliczył kąt pomię-
dzy padaniem cienia a gnomo-
nem. Zegar słoneczny w Imielinie 
powstał dzięki osobistemu zaan-
gażowaniu Henryka Skóry, który 
współpracował z Przypkowskim 
do ostatnich chwil jego życia. 
Imieliński zegar jest zarejestro-
wany w Muzeum Zegarów Sło-
necznych w Jędrzejowie.

Bernard Kopiec

1 tys. zł miesięcznie przez 
rok, od 2016 roku otrzyma-
ją rodziny, którym urodzi się 
dziecko, a które do tej pory nie 
mogły skorzystać z urlopu ro-
dzicielskiego lub macierzyń-
skiego.

Jak to wygląda dziś?
Obecnie do zasiłku macie-

rzyńskiego uprawnieni są ro-
dzice będący pracownikami, 
a także osoby niebędące pra-
cownikami, jednak podlega-
jące ubezpieczeniu chorobo-
wemu.

Kto skorzysta ze świadcze-
nia lub komu będzie przy-
sługiwało świadczenie?

Świadczenie rodzicielskie 
będzie przysługiwać rodzi-
com, którzy nie otrzymują za-
siłku macierzyńskiego.

Z nowego świadczenia będą 
mogli skorzystać:

- studenci,
- osoby bezrobotne (nieza-

leżnie czy są zarejestrowane w 
urzędzie pracy czy nie),

- osoby pracujące na umo-
wach cywilno-prawnych.  

O przyznanie świadczenia 
będą mogły również ubiegać 
się osoby zatrudnione lub pro-
wadzące pozarolniczą działal-
ność gospodarczą, jeżeli nie 

farby jak również w obiera-
nych tematach prac. - Maluję 
obrazy, ponieważ czuję taką 
potrzebę. Kiedy zabieram się 
do pracy, jest we mnie ogrom-
na wewnętrzna siła, dynamizm 
i wiem, że to jest ten moment 
żeby powstał obraz! To jak-
by ocean różnych kombinacji, 
wcześniej widzę efekt końco-
wy i wiem, co chcę osiągnąć 
- właśnie gdy mam ową pew-
ność, biorę się do pracy. Poru-
sza mnie ekspresja, ruch, dyna-
mizm – mówi artystka. (ufs)

będą pobierały zasiłku macie-
rzyńskiego.

Skorzystają z niego również 
ci rodzice, których dziecko 
urodziło się przed 1 stycznia 
2016 r., a którzy nie mają pra-
wa do zasiłku macierzyńskie-
go w sytuacji, gdy nie minął 
jeszcze okres 52 tygodni od 
urodzenia dziecka, a w przy-
padku ciąży mnogiej – 72 
tygodni – w takim przypad-
ku, świadczenie rodzicielskie 
będzie im przysługiwało od 1 
stycznia 2016 r. do ukończe-
nia przez dziecko 1 roku życia 
(odpowiednio dłużej w przy-
padku wieloraczków). 

Ile wynosi świadczenie?
Świadczenie wynosi 1 tys. 

zł miesięcznie na rękę.

Na jakich zasadach będzie 
przyznawane świadcze-
nie?

Nowe świadczenie będzie 
przyznawane niezależnie od 
dochodu rodziny i będzie moż-
na je pobierać przez rok (52 ty-
godnie) w przypadku urodzenia 
bądź przyjęcia na wychowanie 
jednego dziecka. Natomiast 
będzie przyznawane przez 65 
tygodni w przypadku dwójki 
dzieci, na 67 tygodni - trójki 
dzieci, na 69 tygodni - czwór-

ki dzieci, a przy piątce dzieci i 
więcej - na 71 tygodni.

 Kto nie skorzysta ze świad-
czenia?

- osoby otrzymujące zasiłek 
macierzyński;

- gdy jeden rodzic otrzymuje 
zasiłek macierzyński,

- osoby, które korzystają z 
tego typu świadczeń - z tytułu 
urodzeniu dziecka w innych 
systemach niż powszechny 
system ubezpieczeniowy (np. 
funkcjonariusze służb mundu-
rowych).

Kiedy zgłosić się po świad-
czenie?

Rodzic po świadczenie bę-
dzie mógł się zgłosić w ciągu 
3 miesięcy od porodu. Jeżeli 
zrobi to w późniejszym ter-
minie, świadczenie będzie mu 
przysługiwało od momentu 
złożenia wniosku. 

Kiedy i gdzie będzie można 
składać wnioski o przyzna-
nie świadczenia?

Wniosek można już składać 
w MOPS w Imielinie.

Wzór wniosku o świadcze-
nie rodzicielskie jest określony 
w rozporządzeniu wykonaw-
czym do ustawy o świadcze-
niach rodzinnych. (mops)

Świadczenie rodzicielskie już od stycznia 

90-letnia solenizantka

Wystawa Katarzyny Cyroń

Matki Bożej Szkaplerznej.
Solenizantka urodziła się 14 

grudnia 1925 roku w Imieli-
nie. Pracowała w „Porcelanie” 
w Mysłowicach-Brzezince, 
stamtąd odeszła na emeryturę. 
Wychowała troje dzieci - dwie 
córki: Teresę i Krystynę i sy-
na Alojzego. Ma też czworo 
wnucząt i dziesięcioro pra-
wnucząt.

Pomimo swojego wieku czu-
je się dość dobrze; na zdrowie, 
na szczęście, nie narzeka. Lubi 
wyjść z domu, by jak sama mó-
wi: „trochę się rozruszać”. Sa-
ma jeszcze, gdy jest dobra po-

goda, idzie do kościoła, choć to 
daleka droga. Lubi też przejść 
się do sklepu, a od wiosny do 
jesieni pracować w ogrodzie, 
który jest za domem. Zawsze 
lubiła pracować w polu, które 
kiedyś mieli, a teraz został jej 
ogród z kwiatami i warzywa-
mi. 

W domu ma wspaniałe wa-
runki, dlatego że mieszka w 
ośmioosobowej rodzinnie, w 
której otaczają ją opieką i mi-
łością, a co najważniejsze: ma 
się do kogo odezwać, a w razie 
potrzeby może liczyć również 
na pomoc. (da)
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SOKOLNIA

Porady w sprawie wstrząsów

17 stycznia (niedziela) godz. 18:00
Jasełka Polskie - Teatr Komanderów

Jak co roku Teatr Komanderów zaprasza na tradycyjne przedstawie-
nie „Jasełek Polskich”. Przypomnijmy, że spektakl ten został przygo-
towany jeszcze przez założyciela teatru Józefa Komanderę i oparty jest 
na tekstach jasełek salezjańskich, schillerowskich i rydlowskich oraz 
na fragmentach Pisma Świętego. Wystawiany był niegdyś w „szopie” 
na Pasieczkach. Bierze w nim udział ponad 30 osób, przy czym każ-
dego roku pojawiają się nowe twarze, zwłaszcza wśród najmłodszych 
odtwórców ról aniołków, pastuszków itp. Wstęp wolny.

24 stycznia (niedziela) godz. 18:00
Kabaret „Łowcy.B”

Jak sami o sobie piszą: działalność rozpoczęli z przytupem, 
wygrywając w ciągu pierwszych dwóch lat działalności niemal 
wszystkie liczące się festiwale kabaretowe.

Ponad rok temu z Łowcami pożegnał się Mariusz Kałamaga 
(żółty sweterek o niezapomnianym designie), który po ponad 12 
latach wspólnych występów postanowił pójść własną drogą arty-
styczną. W związku z tym kabaret występuje w składzie: Bartosz 
Gajda, Bartosz Góra, Maciej Szczęch i Sławomir Szczęch. Ich 
najnowszy program z 2015 roku nosi tytuł „Także tego...” i ten 
właśnie spektakl zobaczymy w Imielinie.  

Na występ kabaretu obowiązują wejściówki w cenie 10 zł.

30 stycznia (sobota) godz. 18:00
Koncert na akordeon i skrzypce

Sokolnia zaprasza na niezwykły koncert dwóch artystek z 
Czech, którymi są Marcela Halmová – akordeon i Daniela For-
manová – skrzypce. Koncertują z powodzeniem w Czechach i w 
całej Europie, do czego przyczynia się ciekawy repertuar, perfek-
cyjne wykonania i … cieszący oko image młodych artystek.

Akordeon i skrzypce to dość nietypowy zestaw instrumentów - spo-
tykany w muzyce rozrywkowej, ludowej (np. cygańskiej), ale raczej 
nie w klasycznej. Instrumenty te pochodzą bowiem z dwóch odległych 
epok: skrzypce z czasów bardzo zamierzchłych, zaś akordeon z poło-
wy XIX wieku. Dlatego oryginalnej literatury muzycznej napisanej na 
ten zestaw prawie nie ma. Stąd też artystki będą grały przede wszyst-
kim popularne utwory klasyczne i rozrywkowe we własnych opraco-
waniach na taki właśnie duet instrumentalny. Wstęp wolny.

7 lutego (niedziela) godz. 18:00
Babski Comber

Od kilku lat karnawał kończymy tzw. Babskim Combrem. Prze-
znaczony jest głównie dla pań, ale panowie są również mile widzia-
ni. Tym bardziej że imprezę poprowadzi Joanna Bartel - niekwe-
stionowana gwiazda śląskiego kabaretu. W programie niezliczona 
ilość dowcipów, piosenek i wspólna zabawa okraszona słodkim 
poczęstunkiem. Na występ obowiązują wejściówki w cenie 10 zło-
tych dostępne w placówkach MCK od 25 stycznia.

13 lutego (sobota) godz. 18:00
Zespół „Cisza taka jak ta”

Oto co sami artyści piszą o sobie: „Od dwunastu już lat podróżu-
jemy wspólnie po ścieżkach gór, poezji i muzyki, ubierając w nuty 
słowa wielkich polskich poetów. Tych najbardziej znanych i tych, 
których twórczość warto poznać bardziej. Podążamy brukowanym 
ulicami miast, ścieżkami górskich szlaków, śladami ludzkiej wraż-
liwości, ze słowem i muzyką, by pokazywać świat prozy w pięk-
niejszy, pełen poetyckiej mądrości sposób. Mieliśmy ponad pięćset 
koncertów, a droga ciągle nie przestaje być celem. O spirytus mo-
vens naszej wędrówki - miłości we wszystkich odcieniach, barwach 
i aspektach opowiedzą wam słowa autorskie zespołu oraz wiersze 
Jonasza Kofty, Agnieszki Osieckiej, Bolesława Leśmiana, Wojt-
ka Bellona, Edwarda Stachury, Haliny Poświatowskiej, Wiesławy 
Kwinto-Koczan i wielu innych. Zapraszamy na poetycko-muzyczną 
wędrówkę po Krainie Łagodności.” Wstęp wolny. (rj)

Ona czuje muzykę, ma ogrom-
ny zapał do pracy i potrafi 

pociągnąć za sobą ludzi – mówi o 
jubilatce Roman Jochymczyk, or-
ganista i dyrygent chóru Harfa. – 
Była spontaniczna, porywająca, a 
na próby chóru chciało się chodzić 
ze względu na atmosferę – zauwa-
ża Hanna Stolorz, była uczennica, 
obecnie kierująca zespołem Fara-
dajs. - Łączy pokolenia - dyrygu-
je chórem, grupą ludzi w różnym 
wieku, których pochłonęła pasja 
śpiewania. - To prawdziwa dusza 
artystyczna, mistrz z charyzmą, 
bez niej nie powiodłoby się żadne 
muzyczne przedsięwzięcie – do-
daje Anna Kubica, dyrektor gim-
nazjum w Imielinie. 

Chwilo trwaj, jesteś piękna
Pracę w szkole dzieli z prowa-

dzeniem chórów: Fatima w We-
sołej (już od 19 lat) i parafialnego 
w Chełmie Śl. W gimnazjum 
założyła chór Czerwono-Czar-
ni i kieruje chórem w szkole w 
Wesołej. R. Jochymczyk doda-
je, że współpracowała z chórem 
parafialnym w Imielinie. Czy 
nie za dużo tego? Z. Kostorz 
odpowiada, że też ma takie wra-
żenie i czasami chciałaby mieć 
wolne. - Ale jak przychodzę na 
próbę, to tak się dobrze czuję, że 
mogłabym powiedzieć „chwilo 
trwaj…” – odpowiada i tłuma-
czy, dlaczego lubi dyrygować 
dużymi grupami śpiewaków - 
połączonymi chórami: - To jest 
coś kapitalnego, jak oni reagują 
na jedno moje skinienie. I to, jak 
obserwuję tych 70-latków, którzy 
stojąc obok gimnazjalistów do-
stają takiej werwy, że zaczynają 
młodnieć w oczach i śpiewać tak 
samo żywiołowo jak młodzież.

Czuje muzykę
R. Jochymczyk wyjaśnia, jak 

to jest z chórem: - Dyrygent musi 
kochać to, co robi, bo zespół zaraz 
wyczuje, że jest inaczej i sobie od-
puści. A Zosia ma godny podziwu 
zapał do pracy, pasję dążenia do 
doskonałości. Tę ikrę, by pociąg-
nąć ludzi za sobą. Jest fachowcem 
dużej klasy. Poza tym ona czuje 
muzykę – potrafi wydobyć to coś, 
co jest poza nutami. Bo nuty to 
tylko zapis, a głębia kryje za nimi. 
Odegrać nuty potrafi nawet kom-
puter – ale wyjdzie z tego martwa 
muzyka.  

- Jest profesjonalna w każdym 
calu, a dla mnie jest niedoścignio-
nym wzorem – mówi H. Stolorz 

i wspomina, że gdy śpiewała w 
gimnazjalnym chórze, nauczy-
cielka tworzyła luźną atmosferę 
na próbach, ale jednocześnie trzy-
mała w ryzach. - Potrafi przyciąg-
nąć młodzież. Ma coś w sobie, co 
powoduje, że młodzi chcą śpie-
wać. Większość w naszym ze-
spole Faradajs wyszła spod skrzy-
deł pani Zosi - są wyćwiczeni w 
Czerwono-Czarnych. Ona tworzy 
bazę, którą my wykorzystujemy. 
Jest dla mnie zagadką, jak potrafi 
połączyć śpiew gimnazjalistów z 
70-latkami i to wszystko brzmi. 

Syzyfowa praca
- Mam wielkie uznanie dla niej 

– dodaje R. Jochymczyk – że wy-
konuje w gimnazjum właściwie 
syzyfową pracę, bo jak ktoś po 
roku-dwóch się osłucha i zacznie 
śpiewać, to zaraz kończy szkołę. 
– To prawda – przyznaje nauczy-
cielka – jak tylko uda mi się wy-
ćwiczyć basy, to chłopcy zaraz 
znikają ze szkoły, ale wracają 
potem w Faradajsie. 

Nie przypisuje sobie aż takich 
zasług: - W podstawówce pani 
Krystyna Paluch świetnie przygo-
towuje dzieci, żeby się rozwijały 

w gimnazjum – zauważa skrom-
nie. Chwali też młodzież: - Łapią 
w mig, bez nut potrafią śpiewać. 
Wśród przychodzących na próby 
są i tacy, którzy kierują się pasją. 

- Śpiewanie w szkolnym chó-
rze to zaszczyt dla uczniów, bo 
zawsze uzyskują wyrazy uznania 
publiczności, co więcej, działal-
ność muzyczna chóru zapewniła 
mu opinię „ambasadora muzyki” 
nie tylko w naszym mieście – do-
daje dyrektor A. Kubica. 

O poziomie artystycznym 
połączonych chórów, które po-
prowadzi Zofia Kostorz, może-
my się przekonać w sobotę 16 
stycznia o godz. 18, w kościele 
parafialnym w Imielinie, w cza-
sie charytatywnego koncertu 
kolędowego zorganizowanego w 
roku jubileuszu pracy zawodowej 
dyrygentki. (zz)

Uwaga: Podczas koncertu 
zostaną zebrane dary na rzecz 
Domu Dziecka im. Ojca Pio w 
Mysłowicach. Opiekunowie 
Domu Dziecka szczególnie bę-
dą wdzięczni za środki czysto-
ści oraz słodycze dla dzieci. Bę-
dzie również możliwość prze-
kazania ofiary pieniężnej.

Kancelaria Radcy Prawnego 
Alicja Bobiec od 18 stycznia do 
26 lutego prowadzić będzie dy-
żury, w ramach których można 
zyskać informacje o przysługu-
jących prawach oraz sposobie 
dochodzenia swoich roszczeń w 
związku z wstrząsami górniczy-
mi oraz szkodami górniczymi.

Udzielane informacje dotyczyć 
będą trybu w jakim można do-
chodzić swoich praw, dokumen-
tacji, jaką należy przygotować, 
aby wykazać swoje racje, insty-
tucji do której należy kierować 
swoje wnioski lub roszczenia. 

Jubileusz z koncertem

Udzielane informacje mają 
na celu uświadomienie w jaki 
sposób skutecznie zabezpie-
czyć swój prawny interes lub 
uzyskać należne odszkodo-
wanie.

Dyżury odbywać będą się w 
każdy wtorek od godz. 16.00  
do godz. 17.00 oraz w każdą 
środę od godz. 16.00 do godz. 
17.00 od 18.01 do 26.02 br. w 
Imielinie przy ul. Imielińskiej 
87 (pierwsze piętro).

Radca prawny obecny na dy-
żurze będzie udzielać informa-
cji nieodpłatnie. (ab)
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MKS Imielin nie wygrał turnieju, ale był najpiękniejszym jego zespołem.

 

Dzieci ochrzczone 12 grudnia 
w imielińskim kościele

Witamy we wspólnocie 

W lokalu „U Knopka” podsumowa-
no sezon skatowy 2015 roku. W 

rozgrywkach uczestniczyło 42 zawod-
ników. Spotkanie połączone zostało z 
opłatkiem. Gościem honorowym uro-
czystości był burmistrz Jan Chwiędacz, 
który wręczył nagrody oraz upominki 
wyróżnionym zawodnikom. Przed spot-
kaniem odbył się Turniej Masters o Pu-
char Prezesa Klubu SOKÓŁ Imielin. 
Zwycięzcą został Piotr Cholewiński, 
drugie miejsce zajął Bogdan Gorczyca, 
a trzecie Marian Ganc. 

Na spotkaniu podsumowano również 
sezon 2015, który przedstawia się na-
stępująco: mistrzem sezonu został Piotr 

Osiem drużyn z Imielina, Chełmu 
Śl., Tychów i Bytomia rozegrało 

tuż przed świętami amatorski turniej 
siatkówki. W pierwszym etapie rywali-
zacja toczyła się w dwóch grupach po 
4 drużyny. Zwycięzcą grupy A została 
drużyna Papa Dance. Zaciekła rywa-
lizacja toczyła się o drugie miejsce, 
premiujące awansem do półfinału, po-
między drużyną Hanysy z Imielina z 
sąsiadami z Chełm Śl. – drużyną Kul-
tywator, która zakończyła się zwycię-
stwem Hanysów.

W grupie B najlepszym zespołem 
okazała się drużyna ZWS Bytom, a 
drugie miejsce zajęła drużyna Bażanty 
Tychy. Trzecie miejsce w tej grupie za-
jęła drużyna MKS Imielin, która skła-
dała się wyłącznie z przedstawicielek 
płci pięknej. 

W półfinałach wygrały zespoły Papa 
Dance i ZWS Bytom, a zwycięzcą okazali 
się ci pierwsi. W meczu o trzecie miejsce 
Bażanty spotkały się z Hanysami.  Mecz 
był bardzo wyrównany i stał na wysokim 
poziomie. Pierwszego seta wygrały Hany-
sy 29:27. Niestety drugi gładko przegrali 
10:25. Stawiali duży opór w trzecim secie, 
w którym stoczyli twardą walkę. Ostatecz-
nie uznali wyższość gości z Tychów i prze-
grali rywalizację w tie-breaku 13:15. 

Wszystkie drużyny otrzymały pa-
miątkowe puchary oraz dyplom, nato-
miast zwycięzcy otrzymali nagrodę od 
siłowni Body Star Gym.

Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został wybrany Radosław Wawrzyń-
ski z zespołu Papa Dance. Sędzinami 
turnieju były: Katarzyna Sajdok oraz 
Klaudia Lebiecka. (bk)

Miłosz Marcin Klanowski urodzony 6 listopada 
Syn Marcina i Barbary
Chrzestni: Michał Klanowski i Justyna Płaszewska

Marcel Błażej Morcinek urodzony 1 października
Syn Tomasza i Alicji
Chrzestni: Robert Morcinek i Kamila Komandera

Hubert Konrad Stolorz urodzony 18 października 
Syn Zbigniewa i Agnieszki
Chrzestni: Konrad Stolorz i Daria Rogowska

Filip Adrian Synowiec urodzony 24 września 
Syn Adriana i Doroty
Chrzestni: Łukasz Poniszko i Iwona Poniszko

Turniej siatkarski 

Cholewiński z Górnika Wesoła, który 
uzyskał 637 punktów, wicemistrzem 
Marian Ganc z Sokoła Imielin (618 punk-
tów), a drugim wicemistrzem Marian 
Marciniak z klubu MIŚ Mysłowice (615 
punktów). Dalsze miejsca zajęli: Marek 
Feliks z Sokoła Imielin (562 pkt.), Rudolf 
Jacek z Amicusa Katowice, Roman Pio-
skowik z Sokoła Imielin, Andrzej Lasoń 
z klubu MIS Mysłowice, Bogdan Gor-
czyca z Górnika Wesoła, Jerzy Saternus 
z Sokoła Imielin i Zbigniew Rak również 
z Sokoła. 

Burmistrz życzył zawodnikom dalszych 
sukcesów w rozgrywkach skata sportowe-
go w sezonie 2016. (si)

Podsumowanie sezonu skatowego


