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KALENDARZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH
PRZEZ MCK W IMIELINIE 2018/2019

ANDRZEJ GRABOWSKI
23 września 2018
Dom Kultury Sokolnia
Inauguracja sezonu artystycznego

DETEKTYWISTYCZNA 
GRA TERENOWA
06 października 2018
Impreza plenerowa

GRAŻYNA ZIELIŃSKA
18 października 2018
Biblioteka Miejska
Jesienny Imieliński Tercet Literacki

THE ORIGINS
ZGON NA LEKCJI CHEMII
KEDAR
20 października 2018
Dom Kultury Sokolnia

SKARB DE GAULLE’A
Teatr dla dorosłych
21 października 2018
Dom Kultury Sokolnia

GRZEGORZ POLOCZEK
Biesiada Śląska
04 listopada 2018
Dom Kultury Sokolnia

NARODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
Imielińska Orkiestra Dęta
11 listopada 2018
Imielin Rynek

IX IMIELIN BLUES 
FESTIVAL
wyst. m.in. Chaz de Paolo
17-18 listopada 2018
Dom Kultury Sokolnia

ROCKOWA 

SOBOTA

TOMASZ 
STOCKINGER
28 października 2018
Dom Kultury Sokolnia

VI IMIELIŃSKI 
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
9 grudnia 2018 
Parking przy ul. Floriana
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Szeroko pojęta kultura, także ta określana 

mianem kultury fizycznej, tylko wtedy 

spełnia swoje zadanie, jeżeli jest dostępna 

dla jak najszerszego grona odbiorców 

i w jak najlepszym wydaniu. W naszym 

mieście staramy się tą ideę konsekwentnie 

realizować od początku odzyskania przez 

Imielin samorządności w roku 1995. 

Przypomnę, że jedną z pierwszych decyzji 

nowych władz samorządowych było 

doprowadzenie do dawnej świetności 

i rozbudowa Domu Kultury Sokolnia, który rozpoczął działalność już 

w roku 2000. Potem przyszła kolej na wybudowaną od podstaw 

Bibliotekę Miejską, która dzisiaj zaliczana jest do najlepszych 

w kraju. Równolegle wznoszone i modernizowane były obiekty 

stricte sportowe. Nowe zaplecze socjalne, murawę i dodatkowe 

oświetlone boisko treningowe otrzymał LKS „Pogoń” Imielin, przy 

szkole „na Górce” powstała imponująca hala widowiskowo-

sportowa, a w sąsiadującej z nią Szkole Podstawowej nr 1 oddano do 

użytku korty do squasha. Ostatnim przejawem dbałości władz 

miasta o rozwój kultury fizycznej jest nowa sala gimnastyczna dla 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, której otwarcie nastąpi we 

wrześniu 2018 r.

To tylko niektóre z inwestycji sportowo-rekreacyjnych realizo-

wanych, bądź planowanych przez miasto. Dzięki nim dostęp do 

kultury fizycznej stał się dla mieszkańców Imielina znacznie 

ułatwiony. Wspomniane obiekty umożliwiają również organizację 

ogólnokrajowych, a nawet międzynarodowych imprez sportowych, 

co z kolei przyczynia się do promocji i popularyzacji Imielina na 

arenie nie tylko lokalnej, ale ogólnopolskiej. Z pewnością nasze 

miasto pod względem jakości i dostępności całej infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej należy do wyróżniających się gmin nie tylko 

w naszym regionie.

Jan Chwiędacz

Burmistrz Miasta Imielin
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Już po raz drugi oddajemy w ręce miesz-

kańców Imielina informator kulturalno-

sportowy na sezon 2018/2019. Jest w nim 

z konieczności skrótowo zaprezentowana 

bardzo szeroka oferta różnego rodzaju 

zajęć oraz wydarzeń kulturalnych i spor-

towych zaplanowanych na najbliższe 

miesiące. Miejskie Centrum Kultury z racji 

swego charakteru zajmuje się przede 

wszystkim sferą edukacyjno-artystyczną, 

co wyraża się m.in. działalnością różnego 

rodzaju kursów, warsztatów, kółek zainteresowań, aż po organizację 

wielkich spektakularnych koncertów, czy przedstawień teatralnych 

i kabaretowych. Imprezy publiczne odbywają się praktycznie w każdą 

niedzielę od września do czerwca, czyli podczas tzw. sezonu 

artystycznego. Zapowiedzi niektórych z nich zostały zamieszczone 

w niniejszym informatorze, dla wielu po prostu zabrakło miejsca, 

dlatego prosimy o śledzenie miesięcznych harmonogramów naszej 

działalności zamieszczanych w gablotach, Kurierze Imielińskim oraz 

na naszej stronie internetowej www.mck.imielin.pl.

Można również zasięgnąć informacji telefonicznie dzwoniąc na 

numery: 32/225 59 92, lub 32/225 60 92. 

Teraz tylko krótko informuję, że do istniejących już stałych zajęć 

doszły jeszcze następujące: Zumba i trampjumb dla dzieci, Aktywny 

Senior, Aktywna Ciąża, zaś gościem cieszących się wielkim powo-

dzeniem koncertów karnawałowych będzie tym razem Jacek Wójcicki 

(5 i 6 stycznia 2019). Zapraszamy również do uczestnictwa w naszej 

akcji pt. „Turystyka kulturalna”. Przynajmniej raz w miesiącu MCK 

organizuje grupowe wyjazdy autokarowe do różnych Teatrów, 

NOSPR i in. Zaplanowane są także wyjazdy do Sandomierza 

i Kazimierza nad Wisłą oraz na Jarmark Adwentowy do stolicy 

Słowenii Lublany w ostatni weekend listopada. Myślę, że w tej bogatej 

ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.

Serdecznie zapraszam.

Jadwiga Mikunda

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie



MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W IMIELINIE

BIBLIOTEKA MIEJSKA

DOM KULTURY SOKOLNIA

Biblioteka Miejska koncentruje swoją działalność wokół zaspo-

kajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców. 

Dokonuje tego poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz 

dostęp do Internetu. Prowadzi Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. 

Organizuje spotkania autorskie ze znanymi pisarzami, imprezy 

czytelnicze dla dzieci np. „Noc z Andersenem” i dla dorosłych. Przy 

bibliotece organizowane są wystawy tematyczne w izbie regionalnej.

Dom Kultury Sokolnia jest siedzibą organizacji pozarządowych oraz  

Imielińskiej Orkiestry Dętej i Teatru Komanderów. Działają w nim 

różnego rodzaju kółka zainteresowań, prowadzone są kursy i nauka 

gry na instrumentach. Odbywają się imprezy takie jak: - koncerty, 

spektakle teatralne i kabaretowe, biesiady, wystawy, przeglądy, 

zawody oraz warsztaty.

IMIELIŃSKI INFORMATOR KULTURALNO-SPORTOWY
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AKADEMIA ARCHITEKTURY

733 414 726

Biblioteka Miejska - 
-sala konferencyjna

Zajęcia odbywać się będą
w każdy poniedziałek

 ● 18.30 - 20.00

Czym jest Akademia Architektury?

Akademia Architektury jest cyklem spotkań dla młodzieży, mającym 

na celu uwrażliwianie na zagadnienia z zakresu urbanistyki, 

architektury i wzornictwa. Dla autorów scenariusza oraz prowadzą-

cych warsztaty ważne jest, aby inspirować do niezależnego, 

krytycznego i odpowiedzialnego myślenia o naszym otoczeniu. 

Istotnym zamiarem jest to, by młodzi ludzie mogli możliwie jak 

najwcześniej dowiedzieć się o tym jak ważny, złożony i fascynujący 

może być proces kształtowania naszej przestrzeni.

 

Jak wyglądają zajęcia?

Cykl spotkań odbywa się w rytmie kalendarza roku szkolnego; raz 

w tygodniu przez dwie godziny lekcyjne (od października do 

czerwca). Każde zajęcia to oprócz przekazywanej w formie wykładów 

atrakcyjnej porcji wiedzy teoretycznej, także indywidualne lub 

zespołowe ćwiczenia dopasowane do omawianej tematyki. Treść 

zajęć dotyczy architektury, urbanistyki oraz designu, oraz dziedzin 

pokrewnych, takich jak: historia sztuki, malarstwo, grafika, fotografia 

itp.

Kogo zapraszamy?

Młodzież powyżej 13 roku życia.

4
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AKADEMIA ARCHITEKTURY

5

Kto prowadzi zajęcia?

Sonia Łysek i Bartłomiej Pochopień są absolwentami Wydziałów 

Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej i Krakowskiej oraz 

praktykującymi projektantami. Jako architekci współpracowali 

z takimi twórcami jak: Marek Dunikowski, Stanisław Niemczyk, 

Oskar Grąbczewski i Tomasz Konior. Od 2015 r. tworzą  autorską 

pracownię projektową „Studio Styczna". Ponadto Bartłomiej 

Pochopień w latach 2014-2015 był twórcą odpowiedzialnym za 

stworzenie projektu koncepcyjnego  „Nowej Wystawy Głównej" 

w Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau. Obecnie, oprócz 

prowadzonej praktyki projektowej oboje są silnie zaangażowani 

w misję edukacji architektonicznej. 

Koszt zajęć:

100 zł za miesiąc. 

Serdecznie zapraszamy na pierwsze, bezpłatne zajęcia, które odbędą 

się 1 października o godz. 18.30 w Bibliotece Miejskiej w Imielinie.

ZAPISY ORAZ WIĘCEJ INFORMACJI: 

tel. 733 414 726 lub akademia.architektury.krakow@gmail.com
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ROBOKIDS

510 387 012, 884 387 012

Biblioteka Miejska - 

-sala konferencyjna

Zajęcia odbywać się będą w środy
 ● 17.00 - 19.15
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RoboKids to rozwijająca zabawa dla dziecka, jak również doskonała 

inwestycja w przyszłość dzieci. Dzieci podczas kursu na poziomach: 

Adept, Konstruktor i Programista, konstruują roboty oraz programu-

ją  je za pomocą tabletów.  Podczas zajęć wykorzystywany jest 

profesjonalny sprzęt komputerowy, materiały dydaktyczne oraz  

zestawy do budowy robotów LEGO MINDSTORMS EV3®   

wyposażone w sterownik, silnik, czujniki ruchu, koloru oraz żyroskop. 

Podczas zajęć dzieci poznają zasady budowania przekładni 

zębatych, mechanizmu silnika, skrętów, konstruują roboty bojowe 

i strzelające, poznają zasady budowania robotów na gąsienicach. 

Wszystko to urozmaicone zostanie o zawody strzeleckie oraz 

wyścigi. Ponadto, dzieci nauczą się budować robota kreatywnego, 

którym będą mogły sterować za pomocą tabletu. 

Zajęcia przeznaczone są dla grupy w wieku 7-12 lat 

Cena: 140 zł za dziecko za 4 zajęcia 

ZAPISY ORAZ WIĘCEJ INFORMACJI: 

 tel. 510 387 012, 884 387 012

www.kreatywnosc.org www.robokids.pl  



Sekcja szachowa o nazwie „Diagonalia Imielin” powstała w 2002 r. 

Jej założycielem był Krystian Klimczok, który nadal jest związany 

z klubem poprzez społeczną pomoc prowadzącemu. 

Zajęcia prowadzi instruktor dyscypliny sportu szachy – Natalia 

Paluch. Tematy zajęć prowadzone są na specjalnej tablicy 

demonstracyjnej z magnetycznymi szachami oraz na tradycyjnych 

szachownicach, poparte specjalistyczną literaturą szachową. 

Aktualnie klub liczy ok. 35 zawodników, którzy posiadają licencje 

zawodnicze Polskiego Związku Szachowego oraz z turnieju 

na turniej zdobywają coraz wyższe kategorie szachowe.

Ponadto członkowie klubu „Diagonalia” uczestniczą w różnego 

rodzaju turniejach drużynowych i indywidualnych rozgrywanych na 

terenie Śląska i poza nim, praktycznie w każdy weekend. Zdobywają 

tam czołowe lokaty i coraz wyższe kategorie szachowe.

IMIELIŃSKI INFORMATOR KULTURALNO-SPORTOWY

MŁODZIEŻOWA SEKCJA
SZACHOWA DIAGONALIA IMIELIN

502 218 588

Dom Kultury Sokolnia - 
-świetlica

Zajęcia odbywać się będą
w poniedziałki, wtorki i piątki
 ● 17.00 - 20.00
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Instruktor - Janusz Bilczyński - fotografią zajmuje się od wielu lat, 

będąc w swoim czasie członkiem Katowickiego Towarzystwa 

Fotograficznego.

Zajęcia kółka fotograficznego w Domu Kultury Sokolnia obejmują :

-  podstawy fotografii kolorowej i czarno-białej

-  naukę robienia poprawnych i ciekawych zdjęć

-  komputerową obróbkę zdjęć

-  wspólne wykonywanie zdjęć w plenerach oraz podczas imprez

   odbywających  się w Imielnie 

-  zapoznawanie się z dorobkiem znanych fotografików 

-  historię fotografii 

-  wspólne wyjazdy na wystawy fotograficzne

-  udział w konkursach fotograficznych i wystawach własnych.

Na  zajęciach mile widziane są osoby już fotografujące, w celu 

wspólnej wymiany doświadczeń i pozyskania nowych umiejętności.

W tym sezonie w nowo przygotowanej ciemni fotograficznej 

uczestnicy zajęć będą się mogli zapoznać się z fotografią analogową  

oraz z pełnym procesem uzyskania zdjęć: od wywołania negatywów 

po odbitki czarno-białe na papierze fotograficznym.

IMIELIŃSKI INFORMATOR KULTURALNO-SPORTOWY

KÓŁKO FOTOGRAFICZNE

604 980 868

Dom Kultury Sokolnia - 

- pracownia fotograficzna

Zajęcia odbywać się będą w środy
 ● 17.00 - 20.00
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KÓŁKO MODELARSKIE

600 288 409

Dom Kultury Sokolnia - 
-pracownia modelarska

Zajęcia odbywać się będą we wtorki
 ● 15.00 - 18.00
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Nasze zajęcia pozwolą Ci spełnić twoje modelarskie pragnienia 

i rozwinąć zainteresowania. Tu udoskonalisz swoją dokładność 

i precyzję, przy jednoczesnym rozwoju kreatywności.

W naszej pracowni znajdzie się miejsce dla każdego miłośnika 

modelarstwa. Pracownia modelarska da Ci możliwość zaprezen-

towania swoich modeli na licznych zawodach i pokazach.

Pod okiem profesjonalisty możesz poznać tajniki budowania modeli 

lotniczych, kołowych i pływających.

Instruktor -  - modelarstwem zajmuje się od ponad Janusz Musik

40 lat. Jest absolwentem wielu specjalistycznych kursów w tej 

dziedzinie, posiada tytuł instruktora modelarskiego III klasy. Obecnie 

prowadzi pracownie modelarskie w Lędzinach  i w Imielinie. Modele 

wykonane przez jego podopiecznych regularnie zdobywają czołowe 

nagrody na różnego rodzaju konkursach, zawodach, przeglądach 

o zasięgu ponadregionalnym i wojewódzkim. Janusz Musik posiada 

także uprawnienia sędziego modelarstwa.



Instruktor Monika Madejczyk - plastyk, grafik, pedagog z zamiło- 

wania, malarka i podróżniczka. Ukończyła Uniwersytet Śląski - 

wydział artystyczny w Cieszynie ze specjalizacją malarstwo oraz 

studia podyplomowe z grafiki komputerowej w Bielsku-Białej. 

Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć m.in. malarstwa, rysunku, 

organizacją warsztatów i wystaw. Zajmuje się również projekto-

waniem graficznym.

Zajęcia obejmują:

Dzieci w wieku 4-6 (zapraszamy również rodziców)

- malowanie,rysowanie, wyklejanie,

- tworzenie ozdób z masy solnej,

- tworzenie kukiełek i makiet,

- plastyka w plenerze,

- ceramika.

Dzieci 7-12

- malarstwo i rysunek w różnych technikach,

- bibułkarstwo, tworzenie biżuterii,

- spotkania ze sztuką w plenerze,

- ceramika.

IMIELIŃSKI INFORMATOR KULTURALNO-SPORTOWY

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
(DZIECI MŁODSZE)

798 399 356

Dom Kultury Sokolnia - 

- świetlica

Terminy zajęć do ustalenia

10
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KÓŁKO PLASTYCZNE,
CERAMIKA

32 225 60 92

Dom Kultury Sokolnia - 
-świetlica, pracownia ceramiki

11

Terminy zajęć do ustalenia

Instruktor - Urszula  Figiel-Szczepka   -   plastyk,  pedagog. 

Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu 

oraz  Grafikę  Komputerową  w  Cieszynie. Posiada uprawnienia 

pierwszej kategorii instruktorskiej oraz wieloletnie doświadczenie 

w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (wykładowca hist. sztuki 

i projektowania w Studium Kulturalno Oświatowym w Katowicach). 

Brała udział w jury konkursowym wielu przeglądów plastycznych. 

Jest laureatką nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego Clemens 

Pro Arte 2013.

Sztuka jest nieodzownym czynnikiem w procesie kształtowania 

osobowości i postawy otwarcia na świat. Umożliwia zdobycie 

umiejętności, ponieważ malarstwo, rysunek wypływają ze spontani-

cznej potrzeby dziecka znajdującego zadowolenie z tworzenia 

swoich prac. Akt tworzenia dziecka jest działaniem spontanicznym, 

choć nakierowywanym przez instruktora pobudzającego wyobraź-

nię, inspirującego postawionym tematem, zastosowaniem techniki. 

Reszta jest wynikiem kształtującej się w zabawie plastycznej 

spostrzegawczości, wyobraźni, myślenia, a w konsekwencji 

świadomości twórczej. Zajęcia plastyczne pozwalają kształtować 

wrażliwość estetyczną, gusty, wychowują przyszłego odbiorcę - 

człowieka odczuwającego potrzebę obcowania ze sztuką.



Instruktor - Katarzyna Cyroń - stylistka, pedagog, malarka.  

Prowadzi własną Galerię Pod Aniołami, zajmuje się malarstwem 

olejnym, projektuje i wykonuje elementy dekoracyjne do wnętrz. 

Jej najnowszą pasją jest decoupage z elementami arteterapii. 

Zawodowo pracuję w Szkole Podstawowej w Imielinie jako 

nauczyciel plastyki i muzyki. Prowadzi również koło plastyczne.

Decoupage to technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu 

na odpowiednio spreparowaną powierzchnię (praktycznie każda 

powierzchnia: drewno, metal, szkło, tkanina, plastik, ceramika) 

wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej (technika 

serwetkowa).

Do techniki decoupage stosuje się materiały, które zazwyczaj 

są dostępne w każdym gospodarstwie domowym:

- przedmioty do ozdabiania: pudełka, skrzynki, świeczniki, 

   doniczki, ramki  do zdjęć, albumy, ceramika;

- motywy do nanoszenia na przedmioty wycięte lub wyrwane 

   z serwetek papierowych, ozdobnego papieru itp.

- narzędzia: nożyczki, nóż do tapet, żyletka, pędzle, a także gąbka  

   kuchenna, waciki i patyczki kosmetyczne;

- klej typu wikol.
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KOŁO DECOUPAGE 
Z ELEMENTAMI ARTETERAPII

32 225 50 70

Biblioteka Miejska - 

- sala konferencyjna

Zajęcia odbywać się będą 
w poniedziałki

 ● 16.00 - 17.00
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GRUPA TEATRALNA

503 051 021
Dom Kultury Sokolnia - 
-scena

Zajęcia odbywać się będą w piątki
 ● 17.00 - 19.00
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Opiekun grupy Stanisława Szczepanik - pasjonatka dawnej sztuki  - 

teatralnej, córka znanego Józefa Komandery, założyciela 

autorskiego teatru “Na Pasieczkach” (obecnie “Teatr Komanderów”). 

Kontynuuje dzieło ojca na deskach sceny  Domu Kultury  Sokolnia.

Utalentowana aktorsko, muzycznie i plastycznie, jest autorką 

większości dekoracji scenicznych sztuk, które również reżyseruje.

Ze sceną  Domu Kultury Sokolnia jest związana od początku tj. od 

2000 r. - od tego roku również prowadzi pracę instruktorską 

z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi realizując przedstawienia teatralne 

m.in. “Trzewiki szczęścia”, “Gwiazda Betlejemska”, “Królowa śniegu” 

i  wiele  innych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych teatrem na próby, które 

odbywają się w piątki o godz. 17.00 w Domu Kultury Sokolnia.



Kształtuj głos, ćwicz słuch, poznawaj teorię muzyki, ucz się nowych 

utworów, a następnie występuj na scenie. Jeśli myślisz o nauce 

śpiewu bez blokad, bez stresu, chcesz rozwijać swój talent wokalny 

pod okiem fachowca, zapraszamy na zajęcia:

- indywidualne lub zespołowe,

- osoby w każdym wieku,

- osoby na różnym poziomie zaawansowania.

W ramach zajęć oferujemy:

- pedagogiczne podejście  i przyjazną atmosferę,

- pracę z repertuarem odpowiadającym indywidualnym   

  oczekiwaniom,

- pracę nad interpretacją piosenki,

- podstawy kształcenia słuchu i rytmiki,

- ćwiczenia dykcyjne,

- naukę emisji głosu.

Prowadząca -  - wokalistka, dyrygent, pedagog, Henryka Pałus

nauczycielka muzyki, śpiewu i emisji głosu. Absolwentka kierunku 

Wychowanie Muzyczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Filia 

w Cieszynie). Od wielu lat pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami 

dorosłymi, których pasją jest muzyka.

IMIELIŃSKI INFORMATOR KULTURALNO-SPORTOWY

NAUKA ŚPIEWU I RECYTACJI 

604 050 314

Dom Kultury Sokolnia - 

- scena
Zajęcia odbywać się będą 

we wtorki i czwartki
 ● od godz. 15.00
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IMIELIŃSKI INFORMATOR KULTURALNO-SPORTOWY

GITARA

604 694 072

Dom Kultury Sokolnia - 
-scena

Zajęcia odbywać się będą w środy
 ● 14.00-16.00
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Instruktor -   -  absolwent Wydziału Jazzu Grzegorz Kapołka

i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w  Katowicach. 

Od blisko 30 lat współpracuje z Irkiem Dudkiem, grał w formacjach 

Young Power oraz  Golec Orkiestra. Jako muzyk sesyjny udzielał się 

na ponad 50 płytach. Współpracował m.in. z Krystyną Prońko, 

Jorgosem Skoliasem. Nagrał krążek Mr DJ z Frankiem Gambale 

i Robertem Eubanksem. Solową dyskografię gitarzysty tworzą: Jazz a 

go go  (1994), I'm Believing (1996), Blue Blues (1999), Blue Blues 2 

(2001), Grzegorz Kapołka Bluelive (2002), Blue Blues 3 (2008), 

Blues4You (2013). Na Gali Blues Top 2014  przyznano muzykowi tytuł 

“Najlepszego Gitarzysty Roku”. 

Otrzymujesz profesjonalne, pełne pasji lekcje gry na gitarze dla 

dzieci i młodzieży o różnym stopniu zaawansowania. Masz 

możliwość nauki różnych technik oraz stylów.



Instruktor - Jacek Piłatyk – absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej 

im. M. Karłowicza w Katowicach w klasie waltorni i fortepianu.  

Od ponad 20 lat prowadzi ożywioną działalność artystyczną grając 

w różnego rodzaju zespołach rozrywkowych i orkiestrach dętych. Od 

20 lat zajmuje się również pedagogiką jako instruktor gry na 

fortepianie, keyboardzie, akordeonie, instrumentach dętych. 

Prowadzi także zespoły chóralne. Jako nauczyciel muzyki pracował 

m.in. w Ośrodkach Kultury w Mysłowicach i Katowicach-

-Giszowcu.

Obecnie uczy gry na instrumentach w Domach Kultury w Lędzinach 

i w Imielinie.

IMIELIŃSKI INFORMATOR KULTURALNO-SPORTOWY

KEYBOARD, AKORDEON, 
FORTEPIAN

503 752 092

Dom Kultury Sokolnia 

Do ustalenia z instruktorem

16



IMIELIŃSKI INFORMATOR KULTURALNO-SPORTOWY

TANIEC TOWARZYSKI

609 864 201

Dom Kultury Sokolnia - 
-scena
Zajęcia odbywać się będą 
w poniedziałki
 ● 18.00-19.00

17

Marzena Lozinszek  – instruktorka prowadzi zajęcia tańca klasy-

cznego wykorzystując min. elementy tańców latynoamerykańskich. 

W prostych układach na bazie podstawowych kroków i figur 

energicznej samby, zmysłowej rumby, radosnego jive’a, dzieci 

od lat 5, młodzież i dorośli, uczą się tańca.

W naszej ofercie znajduje się także taniec użytkowy, który pozwoli 

Wam przetańczyć całą noc, bez podeptanych butów, a także 

zapraszamy wszystkie Młode Pary na indywidualne lekcje tańca 

weselnego.

Chętnych zapraszamy w poniedziałkowe popołudnia do Domu 

Kultury Sokolnia.



IMIELIŃSKI INFORMATOR KULTURALNO-SPORTOWY

STUDIO  TAŃCA IFLY

517 700 964

Biblioteka Miejska - 
-sala II p.

fb.me/studioIFLY 
facebook.com/StudioTancaIFly

Studio Tańca IFLY – placówka założona w 2012 roku w Mysłowicach, 

szkoląca tancerzy od 2 roku życia, posiadająca na swoim koncie wiele 

sukcesów, medali i wyróżnień na szczeblu ogólnopolskim. 

Zatrudniani przez nas instruktorzy to prawdziwi pasjonaci tańca, 

ciągle poszerzający swoje umiejętności, uczestniczący w ogólno-

światowej scenie tanecznej, występujący w różnego rodzaju 

programach (m.in. Got To Dance – Tylko Taniec, Mam Talent), 

teledyskach, projektach tanecznych czy ogólnopolskich a nawet 

ogólnoświatowych zawodach.

W swojej ofercie studio posiada zajęcia taneczne i fitness dla dzieci, 

młodzieży, dorosłych, kobiet w ciąży oraz seniorów, letnie i zimowe 

obozy młodzieżowe, wyjazdy i szkolenia dla dorosłych, porady 

w zakresie zdrowego trybu życia, oprawę taneczną eventów, zajęcia 

indywidualne czy kursy pierwszego tańca weselnego.

Michał Majkel Knafel, członek grupy Fresh Flava, z BBoyingiem 

(breakdance) związany od 13 lat. Poszczycić może się 7 letnim 

stażem instruktorskim. 

Paulina Czech, tancerka z ponad 10 letnim doświadczeniem 

tanecznym, instruktor fitness, instruktor Medical Fitness, uczestni-

czka wielu warsztatów oraz szkoleń m.in. Mobility – automasaż 

powięziowy, Aktywna Ciąża, Ćwiczenia w okresie Ciąży, Połogu i po 

Ciąży, Mięśnie Dna Miednicy i wile innych.



517 700 964

Biblioteka Miejska - 
-sala II p.

Zajęcia odbywać się będą
w każdy poniedziałek
 ● 16.00 - 16.45

517 700 964
NOWOŚĆ

Biblioteka Miejska - 
-sala II p.

Zajęcia odbywać się będą
w każdy poniedziałek
 ● 16.50 - 17.50

IMIELIŃSKI INFORMATOR KULTURALNO-SPORTOWY

DANCE KIDS (4-6) LAT

ZUMBA (DZIECI + MŁODZIEŻ)

19

Dance Kids zajęcia przeznaczone dla najmłodszych tancerzy 

(4-6 lat), łączą w sobie naukę tańca oraz doskonałą zabawę. Oparte 

o różne techniki taneczne takie jak taniec klasyczny, jazz, taniec 

nowoczesny, disco dance, afro. Jest to doskonałe wprowadzenie 

w świat tańca i rytmu. Zajęcia Dance Kids poza nauką poszczegól-

nych kroków tanecznych pozwalają poprawiać rytmikę, rozwijają 

wyobraźnię oraz uczą dyscypliny i pracy.

Zumba  połączenie tańca i fitnessu z elementami choreografii. Kroki 

są łatwe do zapamiętania, a głównym celem zajęć jest dobra zabawa.



IMIELIŃSKI INFORMATOR KULTURALNO-SPORTOWY
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517 700 964

Biblioteka Miejska - 
-sala II p.

Czwartek
 4-6 lat ● 16.00 - 16.45

dzieci + młodzież ● 16.50 - 17.50

BREAKDANCE / AKROBATYKA 
(4-6) LAT   (DZIECI + MŁODZIEŻ)

Breakdance to zajęcia zarówno dla chłopców jak i dziewczynek, 

opierające się mocno o rytmikę ruchu oraz elementy akrobatyczne 

dostosowane do wieku uczestników. Na zajęciach poznawać 

będziemy zarówno praktyczną jak i teoretyczną wiedzę na temat tej 

techniki. Jest to doskonały sposób na wyładowanie drzemiących 

w nas pokładów energii!

517 700 964
NOWOŚĆ

Biblioteka Miejska - 
-sala II p.

Zajęcia odbywać się będą
w każdy poniedziałek

 ● 17.55 - 18.55

TRAMPJUMP (DZIECI + MŁODZIEŻ)

Trampjump to pełne energii zajęcia z wykorzystaniem trampolin 

fitness, nie mają konkurenta w dziedzinie podnoszenia poziomu 

endorfin. Choreografie taneczne zmienione na rytmiczne skoki 

szaleńczo poprawiają humor, koordynacje ruchową oraz wpływają 

na pracę tak  niezwykle ważnych - mięśni głębokich.

  

517 700 964
NOWOŚĆ

Biblioteka Miejska - 
-sala II p.

Zajęcia odbywać się będą
w każdy poniedziałek

 ● 18.55 - 19.55

ZUMBA (DOROŚLI)



Akrobatyka rozwija podstawowe zdolności motoryczne, takie jak: 

siła, wytrzymałość, szybkość, zwinność. Kształtuje sylwetkę, grację

i elegancję ruchu. Ćwiczenia akrobatyczne działają ogólnorozwo-

jowo, wszechstronnie i są idealnym przygotowaniem do zajęć 

tanecznych oraz świetnie wspomagają wszelkie aktywności 

taneczne. Rozwija orientacje przestrzenną, wzrost i rozwój dziecka.

IMIELIŃSKI INFORMATOR KULTURALNO-SPORTOWY

AKTYWNY SENIOR
(Medical Fitness Senior)

517 700 964
NOWOŚĆ
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Aktywny senior -  to zajęcia dla seniorów chcących zadbać o swoje 

zdrowie i samopoczucie.  Zajęcia grupowe umożliwiają w  gronie 

znajomych zadbać o swoją kondycję w niezwykle przyjemny sposób. 

Na zajęciach skupimy  się na poprawie równowagi, zwiększeniu siły 

mięśni, zminimalizowaniu dolegliwości bólowych oraz poprawieniu 

ruchomości stawów. Nie zabraknie też szaleństwa, śmiechu 

i odrobiny relaksu na zakończenie. Zajęcia będą prowadzone przez 

instruktora Medical Fitness.

Biblioteka Miejska - 
-sala II p.

Zajęcia odbywać się będą
w każą środę
 ● 12.00 - 13.00



IMIELIŃSKI INFORMATOR KULTURALNO-SPORTOWY

AKTYWNA CIĄŻA

517 700 964

Biblioteka Miejska - 
-sala II p.

Zajęcia odbywać się będą
w każą środę

 ● 11.00 - 12.00

Aktywna Ciąża – zajęcia dla kobiet ciężarnych oraz kobiet po 

porodzie wraz z pociechami. Aktywność w ciąży jest niezwykle ważna 

dla zdrowia maluszka oraz jego mamy. Niesamowicie wiele 

pozytywów niesie za sobą aktywność m.in. niwelowanie bóli 

kręgosłupa, nabywanie świadomości ciała, uelastycznienie mięśni 

dna miednicy, nauka kontroli oddechu i technik relaksacyjnych. 

Zajęcia przeplatają różnorodne ćwiczenia, dostosowane do 

możliwości i potrzeb kobiet w ciąży. Trening w ciąży wymaga 

obniżenia intensywności dlatego przerwy wykorzystamy na 

ploteczki o nowościach ze świata niemowlaków.

22

NOWOŚĆ



Zajęcia skierowane są do mam z dziećmi od 0 do 3 roku życia.

Działania obejmują:

- zajęcia plastyczne i muzyczne,

- spotkania ze specjalistami ds. dziecka,

- zabawy, rozmowy, wspólne spacery,

- spotkania na placu zabaw i na basenie,

- czytanie książek dzieciom,

   oraz wiele innych aktywności.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona.

Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu.

Spotkanie organizacyjne: 11 września, godz. 10:00

Koordynator zajęć: Monika Madejczyk - plastyk, grafik, pedagog 

z zamiłowania malarka i podróżniczka. Ukończyła Uniwersytet Śląski 

-wydział artystyczny w Cieszynie ze specjalizacją malarstwo oraz 

studia podyplomowe z grafiki komputerowej w Bielsku-Białej.

Serdecznie zapraszamy!

IMIELIŃSKI INFORMATOR KULTURALNO-SPORTOWY

MAMA AKTYWNA

798 399 356

Biblioteka Miejska - 

- sala II p.

Zajęcia odbywają się 
dwa razy w tygodniu
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Pilates to trening całego ciała, w skład którego wchodzą ćwiczenia 

inspirowane jogą, baletem i treningiem siłowym.  Ich istotą jest 

rozciąganie, spinanie i rozluźnianie mięśni. Każdy uczestnik 

potrzebuje czasu, aby nauczyć się poprawnie wykonywać ćwiczenia; 

dosyć często dopiero po kilku sesjach poczujesz, że twoje ciało 

naprawdę pracuje. Dlaczego Pilates wymaga czasu? Przede 

wszystkim dlatego, że tutaj wszystko się liczy: prawidłowy oddech, 

kąt nachylenia, odpowiednie ustawienie. Mały błąd i trening 

rzeczywiście może być bez sensu. Dlatego ważne jest to, by dobrze 

współpracować z instruktorem, który poprawi nas w trakcie zajęć 

i podpowie, co robimy źle.   

Rezultatem jest:

- stworzenie równowagi w ciele,

- korzyści psychiczne,

- poprawa wyglądu całej sylwetki,

- wpływa korzystnie na nasze samopoczucie,

- niweluje bóle kręgosłupa i stawów,

- uczy nawyków poprawnego oddychania.

IMIELIŃSKI INFORMATOR KULTURALNO-SPORTOWY

PILATES

504 338 155

Biblioteka Miejska - 

- sala II p.

Terminy zajęć do ustalenia
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IMIELIŃSKI INFORMATOR KULTURALNO-SPORTOWY

JOGA KRĘGOSŁUPA

Zajęcia odbywać się będą 
w każdą środę
 ● 17.45 - 19.15

537 585 444

Biblioteka Miejska - 

- sala II p.

25

Serdecznie zapraszamy na zajęcia jogi.

Jest to praktyka w stylu Vinyasa Krama ukierunkowana na ruch 

połączony z oddechem. Zwracamy szczególną uwagę na 

zbudowanie lub utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Wyko-

nujemy ćwiczenia ukierunkowane na uelastycznienie i wzmo- 

cnienie mięśni kręgosłupa, zwiększenie ruchomości w stawach, 

ścięgnach i powięziach. Uczymy się prawidłowego oddychania, 

redukowania stresu, świadomej pracy z ciałem. W efekcie 

uzyskujemy zdrowe, elastyczne ciało, lepszy nastrój, dobry sen 

i większą radość życia.

Zajęcia odbywają się w małej grupie, w zindywidualizowanym 

podejściu do każdego uczestnika. Ćwiczenia są dla osób w każdym 

wieku, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Atmosfera jest przyjazna 

i serdeczna.

Jeśli myślisz, że jesteś za sztywny na jogę, to właśnie joga jest dla 

ciebie!

Nauczyciel - Agnieszka Krygowska



Instruktor salsation - Justyna Kontny

Twórcą programu jest Alejandro Angulo. Nazwa "Salsation" 

powstała poprzez połączenie dwóch słów: "salsa" i "sensation". 

Słowo "salsa" użyte zostało nie jako nazwa pochodzącego z Ameryki 

Łacińskiej stylu tańca, ale przede wszystkim w znaczeniu sosu 

(z języka hiszpańskiego salsa=sos), czyli mieszanki wielu stylów, 

rytmów i kultur.

Program kładzie silny nacisk na zabawę, połączoną z rozwijaniem 

własnej świadomości ciała i muzykalności - dlatego w nazwie użyte 

zostało słowo "sensation", oznaczające odczucia i wrażenia.

Salsation opiera się na radości, którą niesie taniec i ruch, oraz kładzie 

nacisk na muzyczną interpretację poszczególnych choreografii 

połączonych z niesamowitą zabawą. Zawiera elementy treningu 

funkcjonalnego, dzięki czemu można tańczyć i ćwiczyć jednocześnie.

IMIELIŃSKI INFORMATOR KULTURALNO-SPORTOWY

SALSATION

513 980 781

Biblioteka Miejska - 

- sala II p.

Zajęcia odbywać się będą 
w każdy wtorek

 ● godz. do ustalenia
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IMIELIŃSKI INFORMATOR KULTURALNO-SPORTOWY

AEROBIC

Zajęcia odbywać się będą 
w każdy czwartek
 ● 19.00 - 20.00

512 126 787

Biblioteka Miejska - 

- sala II p.

27

Instruktor - Bożena Plewniok

Aerobik to system treningu opartego na intensywnej wymianie 

tlenowej. Ćwiczenia wykonywane są w rytm muzyki w dość szybkim 

tempie i wielokrotnie powtarzane - dominują kroki taneczne 

połączone z elementami gimnastyki. Odpowiedni dobór ćwiczeń 

angażuje kolejno wszystkie partie mięśniowe, a odpoczynkiem są 

ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.

Uzyskasz:

- poprawę wydolności układu sercowo-naczyniowego,

- wzmocnienie aparatu mięśniowego,

- poprawę sprawności ogólnej,

- wzrostu wytrzymałości i wydolności kondycyjnej,

- zgrabną sylwetkę ciała.



IMIELIŃSKI INFORMATOR KULTURALNO-SPORTOWY

UNIWERSYTET TRZECIEGO
WIEKU W IMIELINIE

503 923 604, 32 22 54 134

Biblioteka Miejska

Dom Kultury Sokolnia

Zajęcia odbywają się 
według harmonogramów

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest dla wszystkich, bez względu na 

posiadane wykształcenie. Jak sama nazwa wskazuje, podstawowym 

obszarem działalności UTW jest edukacja. Tutaj jednak wiedzę 

i umiejętności nabywa się w sposób lekki, łatwy i przyjemny. Gdy już 

nie ciążą obowiązki rodzicielskie, rodzinne  i zawodowe, wtedy jest 

czas na samorealizację, można oddać się robieniu tego, co daje 

przyjemność i satysfakcję. Taką propozycją jest Uniwersytet 

Trzeciego Wieku. 

Wszystkie organizowane wykłady i zajęcia warsztatowe finansowane 

są przez miasto Imielin. Słuchacze ponoszą jedynie koszty czesnego.

W październiku br. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Imielinie, 

działający obecnie przy Jezuickim Centrum Kształcenia Zawodo-

wego i Ustawicznego w Mysłowicach,  rozpoczyna 4 rok akademicki.

 

Formą działalności UTW są wykłady i warsztaty planowane na każdy 

semestr. Wykłady proponowane są z zakresu różnych dziedzin, m.in.  

psychologii, fizjoterapii, kultury regionalnej Śląska, ekologii 

i turystyki, historii i filozofii, religii, zdrowia i dietetyki. Odbywają się 

w Domu Kultury Sokolnia i przeznaczone są nie tylko dla słuchaczy 

UTW, ale każdego mieszkańca, którego zainteresuje tematyka 

wykładu.     
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IMIELIŃSKI INFORMATOR KULTURALNO-SPORTOWY

UNIWERSYTET TRZECIEGO
WIEKU W IMIELINIE

29

Z kolei w ramach warsztatów organizowane są zajęcia rehabilita-

cyjno-ruchowe, dietetyczno-kosmetologiczne, komputerowe, 

rękodzielnicze, taneczne, a także lektoraty z języka angielskiego 

i niemieckiego. Odbywają się w grupach, w salach Biblioteki 

Miejskiej, obiektach szkolnych i sportowych na terenie miasta. 

Słuchacze sami wybierają te warsztaty, które są zgodne z ich 

zainteresowaniami. Harmonogram wykładów i warsztatów ustala się 

na początku każdego semestru.

Zapisy na rok 2018/2019 odbywać się będą od września do 

października 2018r. 

Informacji dotyczących zapisów udzielają: 

- koordynator UTW  –  Anna Kubica-Wojtyra – tel. 503 923 604

- Kierownik Ref. EZKS Urzędu Miasta Imielin – Mirosława Strojny –

   tel. 32 22 54 134  

- pracownicy Biblioteki Miejskiej tel. 32 22 55 070.

Druki formularzy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Imielin/zakładka oświata/ Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Dotychczasowi słuchacze także potwierdzają chęć dalszego 

uczestnictwa na formularzu deklaracji  wybierając zajęcia warsztat-

owe.

Ponadto, w dniu 21.09.2018r. /piątek/ i 5.10.2018r. /piątek/ w godz.        

16.00 – 17.00 w trakcie dyżuru koordynatora UTW w budynku 

Biblioteki Miejskiej w Imielinie, ul.Imielińska 92 będzie można 

uzyskać szczegółowe wyjaśnienia, jak również otrzymać druki 

formularzy.

Formularze należy składać w Bibliotece lub w pok. 34 Urzędu Miasta 

Imielin do dnia 10 października 2018r.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Imielinie odbędzie się 15 października 2018 roku  

o godz. 16.00 w Domu Kultury Sokolnia. 



HALA SPORTOWA

IMIELIŃSKI INFORMATOR KULTURALNO-SPORTOWY

MIEJSKIE OBIEKTY SPORTOWE

Hala Sportowa jest położona w centrum miasta,  przy ul. Karola 

Miarki 7. Została oddana do użytkowania we wrześniu 2018 roku. 

Zastosowane rozwiązania architektoniczne pozwoliły na wkom-

ponowanie projektowanej kubatury hali sportowej w wolną 

przestrzeń pomiędzy dwa odrębne i położone blisko siebie budynki 

szkoły podstawowej. Powstał nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt 

zapewniający dogodne warunki prowadzenia lekcji wychowania 

fizycznego i innych zajęć sportowych np. siatkówka, piłka nożna 

halowa, koszykówka, piłka ręczna, badminton, gimnastyka 

artystyczna.

By zwiększyć funkcjonalność boiska pod sufitem zamontowano dwie 

kotary, z których pierwsza dzieli płytę boiska na pół, a druga daje 

możliwość podzielenia go na 1/3 i 3/2 powierzchni. Platforma 

schodowa wewnątrz, wejście z poziomu zero to zastosowane 

rozwiązania, które mają pomóc osobom niepełnosprawnym w czasie 

korzystania z hali.

Hala sportowa jest ogólnodostępnym obiektem umożliwiającym 

również organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów 

i konkursów przez cały rok.
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MIEJSKIE OBIEKTY SPORTOWE

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

Hala widowiskowo-sportowa w Imielinie została oddana do 

użytkowania w październiku 2014 roku. W hali głównej mieści się 

pełnowymiarowe boisko, które umożliwia prowadzenie gier 

zespołowych, takich jak: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, 

halowa piłka nożna, tenis ziemny oraz badminton. Na terenie 

obiektu dodatkowo znajduje się siłownia, dwie sale fitness oraz 

pomieszczenia rehabilitacji. Hala stała się głównym miejscem 

działalności klubów sportowych: UKS Energia Imielin oraz MKS 

Imielin. Hala również udostępniana jest mieszkańcom miasta.

SQUASH

Korty do squash’a oficjalnie zostały oddane do użytku w listopadzie 

2015 roku.  Na terenie obiektu znajduje się sala fitness oraz dwa 

korty do squash’a wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Kompleks 

udostępniany jest również mieszkańcom Imielina.
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MIEJSKIE OBIEKTY SPORTOWE

STADION MIEJSKI

Ośrodek posiada płytę główną boiska o wymiarach 102 m x 65 m 

z trybunami na 500 miejsc. Dodatkowo na terenie obiektu znajdują 

się dwa boiska treningowe (w tym jedno z oświetleniem) oraz boisko 

do siatkówki plażowej. Kompleks sportowy uzupełnia budynek 

zaplecza sportowo-biurowego. Stadion Miejski jest siedzibą 

Ludowego Klubu Sportowego Pogoń Imielin.

PLAC ZABAW 
I SIŁOWNIA PLENEROWA



REZERWACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

730 67 87 87, 32 708 03 60

ul. Sapety 8a

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

HALA SPORTOWA

514 100 714

SQUASH

730 67 87 87, 32 708 03 60

ul. Sapety 8

pełnowymiarowa hala sportowa (40x20 m)

2 sale fitnes, pomieszczenia rehabilitacyjne

hala sportowa (27x14 m)

2 korty do squash’a

sala fitnes

ul. Karola Miarki 7
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LKS Pogoń Imielin aktualnie prowadzi zajęcia w 2 grupach 

seniorskich, 1 grupa juniorów, 2 drużyny z rocznika 2006/2007,

3 drużyny z rocznika 2008/2009, 1 drużyna z rocznika 2010/2011,

1 drużyna rocznik 2011/2012 oraz od 1 sierpnia zajęcia zaczęła 

drużyna z rocznika 2013. Klub prowadzi także treningi specja-

listyczne dla bramkarzy trenujących w naszym klubie.

Klub posiada dwie strony internetowe pogon.imielin.pl oraz 

pogonimielin.futbolowo.pl dodatkowo każda z grup młodzieżowych 

posiada swoje grupy na facebooku.

LKS Pogoń Imielin ogłasza nabór do grup młodzieżowych 

w rocznikach:
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LKS POGOŃ IMIELIN

32 225 62 32

Stadion Miejski
ul. Hallera 37a

www.pogon.imielin.pl

www.pogonimielin.futbolowo.pl

trener Marcin Polarz tel. 501 926 627

trener Marcin Bereza tel. 609 516 275

trener Łukasz Stęchły tel. 517 240 300

trener Jacek Stęchły tel. 695 826 113

trener Robert Haponiuk tel. 508 142 608

trener Marek Fąfara tel. 502 214 659

2002/2003 

2004/2005

2006/2007

2008/2009

2010/2011

2012/2013
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Uczniowski Klub Sportowy „ENERGIA” Imielin istnieje od 2014 r. 

i trenuje w nim ponad 100 dziewczynek. 

Klub zatrudnia profesjonalną kadrę zagranicznych trenerów 

z Białorusi oraz Ukrainy a także nauczycieli tańca klasycznego  – 

absolwentów  Ogólnokształcącej Szkoły  Baletowej.

 

Nasze zawodniczki reprezentują nasze miasto na arenie ogólno-

polskiej oraz międzynarodowej udowadniając, że ich ciężka praca 

przynosi wymarzone efekty. 

Serdecznie zapraszamy na dni otwarte w naszym klubie, które 

odbędą się 10.09.2018 r. o godzinie 16.30 na hali widowiskowo-

sportowej w Imielinie. W tym dniu zarówno rodzice jak również dzieci 

będą mogły zobaczyć jak wygląda nasz codzienny trening oraz 

występy naszych zawodniczek wyczynowych, które reprezentują 

nasze miasto w zawodach ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

Już od września rozpoczynamy nabór do dwóch grup 

naborowych (3-5 lat) oraz (6-7). 

Serdecznie Wszystkich zapraszamy :)

IMIELIŃSKI INFORMATOR KULTURALNO-SPORTOWY

Uczniowski Klub Sportowy 
„ENERGIA” Imielin

/gimnastykaimielin

795 426 808

Hala Widowiskowo-Sportowa
ul. Sapety 8a 



PRO-SQUASH - jesteśmy stowarzyszeniem propagującym szybko 

rozwijającą się dyscyplinę sportu jaką jest SQUASH.

Oferujemy pomoc:

- w stawianiu pierwszych kroków,

- w doborze sprzętu,

- w kupnie sprzętu,

- szkolenie i rozwój umiejętności,

Organizujemy:

- Imielińską Ligę Squash - rozgrywki dla każdego i w każdym wieku,

- Turnieje o punkty Mistrzostw Polski,

Gwarantujemy:

- świetną zabawę i dobry humor,

- przygodę na wiele miesięcy,

Zapraszamy

- osoby dorosłe - niezależnie od płci i wieku,

- dzieci i młodzież - za zgodą rodziców od 7 roku życia.
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PRO-SQUASH

601 965 466

prosquash.imielin@gmail.com

/prosquash imielin



W sezonie 2018/2019 treningi będą prowadzone 
w następujących sekcjach i grupach.

 

Miejski Klub
 Sportowy w Imielinie 

to trzy dynamicznie rozwijające się sekcje
 – piłka siatkowa, piłka ręczna oraz badminton.

BADMINTON:
        - dzieci (roczniki od 2012)
        - parabadminton

PIŁKA RĘCZNA
        - młodzicy (roczniki 2004-2008)

PIŁKA SIATKOWA
        - siatkarskie przedszkole (roczniki 2012-2013)
        - minisiatkówka (roczniki 2006-2011)
        - młodziczki (roczniki 2004-2005)
        - kadetki (roczniki 2002-2003)

www.mks.imielin.pl

509 478 897  klub@mks.imielin.pl f/mksimielin





Tel. 604 930 768

www.bodystargym.pl

facebook.com/bodystargymimielin

Siłownia Body Star Gym, zaprasza serdecznie 
wszystkich, którzy chcą aktywnie i w miłej atmosferze 
spędzić swój wolny czas, a przy tym popracować nad 
swoją sylwetką.  

 

 

Jesteśmy do 

Państwa dyspozycji 

codziennie w godz. :

Pn - Pt  7:00 – 22:00

Sb 8:00 – 18:00

Nd 8:00 – 16:00 

Siłownia honoruje karty Multi Sport, OK System, Fit Profit, Fit Sport.

► wykwalifikowaną kadrę trenerską

 ► miłą  obsługę

 ► treningi personalne 

 ► porady żywieniowe 

► plany treningowe i dietetyczne

 ► suplementy i odżywki

 ► pyszną kawę, soki wyciskane 

     i fit koktajle w „Cafe Star”

Naszym klientom oferujemy:



Tenis – nauka i doskonalenie gry 
w tenisa dla dzieci i dorosłych - wynajem 
kortów tenisowych.

Pływanie -  nauka i doskonalenie 
pływania dla dzieci i dorosłych. Zajęcia 
odbywają się na pływalni w II LO 
im. M Konopnickiej oraz AWF w Kato-
wicach. (Istnieje możliwość dowozu 
dziecka na zajęcia)

Obozy rekreacyjno-sportowe - zimowe 
obozy narciarsko snowboardowe oraz 
weekendowe wyjazdy ze szkoleniem - 
letnie obozy tenisowo pływackie oraz 
półkolonie i warsztaty tenisowe

AKADEMIA SPORTU I REKREACJI

ASIR

www.asir.net.pl
tel.: 606 146 891
       600 366 891



Oferta kursów językowych (język angielski, 
niemiecki, hiszpański, włoski, francuski) 
dla grup, słuchaczy indywidualnych, rm 
i instytucji.

Nowość  w ofercie 2018/2019 
Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

www.szkolaomega.pl  
www.facebook.com/szkolaomega

●

Omega Happy Kids oferta skierowana jest dla 
dzieci przedszkolnych w wieku od 4 do 6 lat.

●
Omega Fun Kids oferta skierowana dla  dzieci 
szkolnych od 7 do 9 lat. 

●

Omega Cool Kids oferta skierowana dla dzieci 
szkolnych w wieku od 10 do 13 lat. 

●

Omega Clasicc oferta skierowana dla 
młodzieży i dorosłych w grupach od 4 osób.

●
Omega Top oferta skierowana dla grup 
2 –osobowych.

●

Oferta dla rm, instytucji w zakresie 
tematycznym ustalonym z zainteresowanym.

●

Omega Special oferta skierowana dla  
słuchaczy indywidualnych.

●
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Jedna z największych szkół językowych 
w Polsce oferuje:



Miejskie Centrum Kultury w Imielinie
zaprasza na wyjazdy organizowane

w ramach turystyki kulturalnej.

Są to wyjazdy do NOSPR, 
teatru, opery, wyjazdy turystyczne

na kiermasze adwentowe do krajów 
europejskich oraz wycieczki krajoznawcze.

Szczegóły na plakatach.
Bliższe informacje dotyczące aktualnej oferty

 i zapisy w Bibliotece Miejskiej.



Kulturalny Sklepik

Zapraszamy do zakupu wydawnictw 
Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie. 
Aktualnie w swojej ofercie posiadamy 
gadżety, grafiki, poplenerowe obrazy

i publikacje związane z Imielinem.  

Nasze artykuły można nabyć bezpośrednio
w placówkach MCK w Imielinie. 

Wydawca: Miejskie Centrum Kultury w Imielinie, Urząd Miasta Imielin

Nakład: 3000 egz.

Zdjęcia Imielina: Andrzej Stanek, Krzysztof Kocierz  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam przesłanych

przez podmioty zewnętrzne i opublikowanych na łamach informatora.

Wydawnictwo bezpłatne 



KALENDARZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH
PRZEZ MCK W IMIELINIE 2018/2019

III KONCERT NOWOROCZNY

JĘDROWSKI SHOW
Babski Comber
3 marca 2019
Dom Kultury Sokolnia

DZIEŃ KOBIET
Z PIOSENKĄ CYGAŃSKĄ
10 marca 2019
Dom Kultury Sokolnia

SOBÓTKA NA KOPCU
10 czerwca 2019 
Kopiec Wolności ul. Wyzwolenia

MARIUSZ KALAGA
26 maja 2019 
Dom Kultury Sokolnia

ROBERT KORÓLCZYK
10 lutego 2019 
Dom Kultury Sokolnia

MICHAŁ BAJOR
16 czerwca 2019
Dom Kultury Sokolnia
Zakończenie sezonu 
artystycznego

SYLWIA GRZESZCZAK
XXI DNI IMIELINA
06 lipca 2019 
Stadion Miejski ul. Hallera 37a

JERZY KRYSZAK
XXI DNI IMIELINA
07 lipca 2019 
Stadion Miejski ul. Hallera 37a

POPARZENI KAWĄ TRZY
XXI DNI IMIELINA
07 lipca 2019 
Stadion Miejski ul. Hallera 37a

Imielińska Orkiestra Dęta
gościnnie JACEK WÓJCICKI
5 i 6 stycznia 2019
Dom Kultury Sokolnia



Urząd Miasta Imielin

ul. Imielińska 81
41-407 Imielin

tel. 32 225-41-20
www.imielin.pl

Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury 
i Sportu

tel. 32 225-41-34
      32 708-03-60 
      730 67 87 87
e-mail: sport@imielin.pl
www.imielin.pl

MCK w Imielinie

ul. Imielińska 92
41-407 Imielin

tel. (32) 225-59-92
e-mail: mck@imielin.pl
www.mck.imielin.pl

Dom Kultury Sokolnia

ul. Imielińska 29
41-407 Imielin

tel. 32 225-60-92
e-mail: sokolnia@imielin.pl
www.sokolnia.imielin.pl
facebook.com/SokolniaDomKultury

Biblioteka Miejska w Imielinie

ul. Imielińska 92
41-407 Imielin

Tel. 32 225-50-70
       516-430-389
e-mail: biblioteka@imielin.pl
www.biblioteka.imielin.pl
facebook.com/bibliotekaimielin
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