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Będą dodatkowe zajęcia

Zespół „Faradajs” w dniu 10. koncertu - 27 grudnia 2014 r.

Grzegorz Kapołka z Imieli-
na zdobył tytuł najlepszego 

polskiego gitarzysty bluesowego 
w ankiecie czasopisma „Tylko 
Blues”. - Sądzę, że to zasługa 
mojej ostatniej płyty, która uka-
zała się dzięki wsparciu Urzędu 
Miasta Imielin i Starostwa Bie-
ruńsko-Lędzińskiego oraz osób 
prywatnych i miała bardzo do-
bre recenzje, ale i wynik sporej 
liczby koncertów – stwierdza 
imieliński wirtuoz gitary. 

Jeśli o występach mowa, to 
warto zauważyć, że podczas 
ostatniego festiwalu Rawa Blues 
odbył się koncert w nowej sali 
NOSPR w Katowicach, do któ-
rego Irek Dudek zaprosił właśnie 
Grzegorza Kapołkę, by zagrał w 
jego czteroosobowym zespole. 
Orkiestrą NOSPR-u dyrygował 
wówczas Krzesimir Dębski. 

Oprócz koncertów, które za-
zwyczaj imieliński muzyk gra 
wraz z muzykami swego „Grze-
gorz Kapołka Trio”, wspiera rów-
nież talentem Golec uOrkiestrę. 
Zazwyczaj miesiące letnie wystę-
puje z Golcami, a jesienią i wios-
ną ma czas na muzykowanie pod 
własnym nazwiskiem. 

Jak przyjął wyróżnienie? 
Oczywiście bardzo się ucieszył, 
zwłaszcza, że o nagrodzie zde-
cydowali czytelnicy, którzy żeby 
zagłosować, musieli wyciąć ku-
pon z czasopisma. A zatem nie 
byli to przypadkowi uczestnicy 
różnych internetowych rankin-
gów, tylko miłośnicy tego rodzaju 
muzyki. Niezwykłe były też oko-
liczności, w jakich dowiedział się 
o nagrodzie. – O godz. 11 przed 
południem zadzwonił do mnie z 
tą informacją naczelny czasopis-
ma „Tylko Blues”. Nie wiedział 

tylko, że w tym czasie koncerto-
wałem z Golcami w USA. Więc 
w Chicago była wtedy 4 rano. 

Ta nagroda dla G. Kapołki 
(nie pierwsza zresztą) utwierdza 
go w przekonaniu, że muzyczna 
droga, którą obrał po studiach 
w Akademii Muzycznej, była 
właściwa. – Mam kolejny do-
wód na to, że warto być wier-
nym temu, co się postanowiło 
w młodości – mówi z przeko-
naniem. Wierność oznacza słu-
chanie bluesa i jazzu oraz inspi-
rację tymi gatunkami muzyki, 
w których ceni przede wszyst-
kim możliwość improwizacji. 
Zawdzięcza im określenie się i 
znalezienie własnego miejsca 
w muzyce. Z innej strony cechą 
naszych czasów jest możliwość 
czerpania z bogatej tradycji 
bluesowej i jazzowej oraz przy-
zwolenie na łączenie i mieszanie 
gatunków, które jeszcze sto lat 
temu byłoby nie do pomyślenia. 

Takie podejście do muzyki 
cechuje zapewne i jego kolegów 
z tria – Dariusza Ziółka (gitara 
basowa) i Ireneusza Głyka (per-
kusja), z którymi doskonale się 
rozumie, do których ma zaufanie 
i których bardzo ceni. Mimo że 
zwykle większość utworów na 
płycie to jego kompozycje, jednak 
zwraca uwagę, że są to nagrania 
tria, a nie jego własne, docenia-
jąc autonomię i twórczy wkład 
kolegów – W tak małym zespole 
„wszystko słychać”, nic się nie da 
ukryć, każdy musi być znakomi-
ty. Mam w trio duży komfort gra-
nia – dodaje imieliński muzyk. 

Wysokiemu poziomowi, któ-
ry osiągnął, zawdzięcza również 
możliwość grania z najlepszymi 
– tak jak z muzykami legendarnej 
grupy SBB (Józef Skrzek, Jerzy 
Piotrowski, Antymos Apostolis), 
Irkiem Dudkiem, nie wspomina-
jąc o czołówce polskich muzy-
ków bluesowych. 

Dla każdego artysty ważnym 
tematem jest proces tworzenia, 
lub – mówiąc banalnie: odpo-
wiedź na pytanie skąd czerpie 
pomysły. – Te pochodzą z wysłu-
chanej muzyki, czasem zainspi-
ruje jakaś melodia, wystarczą 3-4 
dźwięki, które zaraz nagrywam 
na dyktafon w telefonie lub po 
prostu zapisuję na kartce papieru. 
Te pomysły, szkice muzyczne, łą-

czy ze sobą (niektóre czekają na 
realizację nawet parę lat). Oprócz 
muzyki inspiracją jest też miłość. 
– Mam dwójkę dzieci i bardzo je 
kocham. Ta miłość równoważy 
moje działania i wpływa nie tyl-
ko na to co gram, ale i jak gram 
– mówi. 

Nasze spotkanie nie obejdzie 
się też bez pytania o plany. 20 
marca Trio zagra koncert w ka-
towickim klubie Katofonia. W 
kwietniu będzie to koncert z Go-
lec uOrkiestrą w bazylice w kra-
kowskich Łagiewnikach, w rocz-
nicę kanonizacji Jana Pawła II. W 
tym samym miesiącu w chorzow-
skim Centrum Kultury wystąpi 
wraz z innymi laureatami plebis-
cytu „Tylko Bluesa”, w maju jest 
to koncert w „Leśniczówce” w 
Chorzowie. Dużo grania będzie 
też jesienią - w Zakopanem, w 
Szczawnicy… Ma już też umó-
wione koncerty na wiosnę 2016 
roku. W przyszłym roku zamie-
rza zabrać się za nagranie kolej-
nej płyty. Czy jest wobec tego 
rozchwytywanym artystą? Przy-
znaje, że o występy trzeba zabie-
gać, a nominacje, wyróżnienia i 
nagrody, jak ta ostatnia, bardzo 
w tym pomagają. Opowiada też 
żart: - Jaka jest różnica między 
ławką w parku, a muzykiem blue-
sowym? Ławka potrafi utrzymać 
całą rodzinę. (zz)

Najlepszy gitarzysta

Grzegorz Kapołka w rankingu „Gitarowy Top” w roku 2002 
został uznany za najlepszego gitarzystę bluesowego w 
Polsce, natomiast płyta „Blue Blues II” zajęła 1 miejsce w 
kategorii „Najlepsza płyta gitarowa Blues”. Z kolei „Blue 
Blues” została uznana przez prestiżowe czasopismo „Mu-
zyk” za „najlepszą polską płytę bluesową, jaka kiedykol-
wiek się ukazała”, a przedostatnia płyta Tria otrzymała 
nominację do nagrody „Fryderyk” w kategorii „Najlepszy 
album roku – Blues”. Ostanie jego wydawnictwo to wy-
dany w październiku 2013 roku czwarty studyjny album 
Grzegorz Kapołka Trio „Blues4You”. 
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Nasze sprawy
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13 kwietnia (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta w godz. 
1600 – 1700 dyżurują radni: Jan Jurecki, Barbara Orzeł, Krzysz-
tof Hochuł. 
Uwaga: radni oczekują na mieszkańców z terenu całego miasta. 

PORADY NOTARIUSZA

17 zadań za ponad 2,1 mln zł 
– takie są plany remontów ulic, 
chodników i kanalizacji desz-
czowej w Imielinie na ten rok. 

Przede wszystkim przygoto-
wane zostaną zmiany centrum 
miasta – rynku i ul. Aptecznej 
(tu jest już projekt remontu, 
potrzeba zaprojektować zmia-
nę sieci elektroenergetycznej 
wraz z oświetleniem). 

W ciągu ostatnich lat mia-
sto przejęło od PKP teren przy 
dworcu na ul. Dunikowskiego, 
na którym powstanie centrum 
przesiadkowe (typu P+R - Park 
and Ride czyli „zaparkuj sa-
mochodem i jedź pociągiem”). 
W tym roku wykonana będzie 

9 marca br. weszła w życie 
ustawa z 29 sierpnia 2014 roku 
o charakterystyce energetycznej 
budynków. Ustawa określa mię-
dzy innymi zasady sporządza-
nia świadectw charakterystyki 
energetycznej, zasady kontroli 
systemu ogrzewania i systemu 
klimatyzacji w budynkach, jak 
również wymogi wobec osób, 
które mogą sporządzać to świa-
dectwo. W myśl ustawy charak-
terystyka energetyczna budyn-
ków jest to głównie zbiór danych 
i wskaźników energetycznych 
budynku lub części budynku, 
określających całkowite zapo-
trzebowanie na energię niezbęd-
ną do ich użytkowania. 

Zgodnie z nowymi przepisa-
mi właściciel, zarządca budyn-
ku lub części budynku, osoba, 
której przysługuje spółdzielcze 
własnościowe lub lokatorskie 
prawo do lokalu, a także na-
jemca, będzie musiał zapewnić 
sporządzenie świadectwa cha-
rakterystyki energetycznej dla 
budynku lub części budynku:

1. Zbywanego na podstawie 
umowy sprzedaży;

2. Zbywanego na podstawie 
umowy sprzedaży spółdzielcze-
go własnościowego prawa do 
lokalu

3. Wynajmowanego.
Obowiązek ten nie będzie 

dotyczył już osób budujących 
nowy dom na własny użytek. 
Świadectwa nie są wymaga-
ne także dla budynków prze-
znaczonych do mieszkania nie 
dłużej niż 4 miesiące w roku 

oraz domów wolnostojących o 
powierzchni użytkowej poniżej 
50 m. Świadectwo charakte-
rystyki energetycznej będzie 
ważne przez 10 lat od dnia je-
go sporządzenia. Wcześniejsze 
odnowienie będzie konieczne, 
jeżeli przeprowadzone zostaną 
roboty budowlano-instalacyj-
ne mające wpływ na zmianę 
charakterystyki energetycznej 
budynku. Tak jak to było do tej 
pory, do uzyskania pozwolenia 
na budowę lub rozbudowę nadal 
wymagana jest projektowana 
charakterystyka energetyczna 
informująca o potencjalnym zu-
życiu energii przez dom. Dzięki 
temu właściciel nadal będzie 
miał możliwość prawie bez-
kosztowego naniesienia zmian 
poprawiających parametry ener-
getyczne domu, jeszcze na etapie 
jego projektowania.

Minister Infrastruktury i 
Rozwoju będzie prowadzić cen-
tralny rejestr charakterystyki 
energetycznej budynków, który 
obejmie wykazy: świadectw, 
osób uprawnionych do ich spo-
rządzania, protokołów z prze-
glądów systemów grzewczych i 
klimatyzacyjnych i osób upraw-
nionych do ich prowadzenia oraz 
wykaz niektórych budynków 
publicznych. Rejestr posłuży 
do weryfikacji świadectw i pro-
tokołów z kontroli okresowych 
(około 250 losowo wybranych 
świadectw rocznie), ale także 
usprawni wyszukiwanie osób 
posiadających uprawnienia do 
wydawania świadectw energe-

tycznych. Świadectwa charakte-
rystyki energetycznej budynków 
obowiązują w Polsce od 2009 r. i 
określają całkowite zapotrzebo-
wanie na energię niezbędną do 
użytkowania budynku lub jego 
części. Biorą one pod uwagę pa-
rametry techniczne konstrukcji 
oraz instalacji, a także źródła 
ciepła. Właścicielowi, nabyw-
cy, lub nowemu lokatorowi po-
zwalają sprawdzić, ile wyniosą 
koszty eksploatacyjne domu, 
czy mieszkania.

Ceny świadectw charakte-
rystyki energetycznej nie są 
określone w Ustawie. Ostatecz-
ny koszt uzyskania świadectwa 
wynika z takich czynników, 
jak: wielkość budynku, jego 
przeznaczenie, stopień skompli-
kowania budynku, kompletność 
istniejącej dokumentacji tech-
nicznej dotyczącej budynku, a 
także liczby osób chętnych do 
sporządzania świadectw i kon-
kurencji między nimi.

Na koniec warto dodać, że 
nie będzie konieczności spo-
rządzania świadectwa charak-
terystyki energetycznej przed 
wizytą u notariusza, ponieważ 
z brzmienia ustawy wynika, że 
obowiązek ten może i powi-
nien być dokonany również do 
12 miesięcy od zbycia budyn-
ku/lokalu, tym samym obo-
wiązkiem notariusza będzie 
pouczenie stron o treści art. 11 
powyższej ustawy i wynikają-
cych z niego obowiązkach.

Paulina Siekańska 
Notariusz w Imielinie

Nowe przepisy: charakterystyka 
energetyczna budynków

koncepcja architektoniczno-
budowlana tego centrum. 

Doczeka się remontu komo-
ra zbiorcza kanalizacji desz-
czowej przy ul. Imielińskiej na 
wysokości skrzyżowania z ul. 
Olszewskiego, natomiast na ul. 
Turystycznej przebudowany 
będzie przepust.

Ulica Ściegiennego zostanie 
wyremontowana wraz z łącz-
nikiem od ul. Sapety do ul. 
Wróblewskiego. Natomiast na 
ul. Akacjowej wykonana bę-
dzie podbudowa tłuczniowa z 
asfaltową warstwą wyrównaw-
czą. Asfalt położony zostanie 
również na ulicy bocznej Hal-
lera. 

Powstanie projekt remontu 
ul. Sikorskiego; natomiast na ul. 
bocznej Wyzwolenia zaprojek-
towane zostanie odwodnienie. 
Na tej samej ulicy (w rejonie ul. 
Heweliusza) odtworzony zosta-
nie rów przydrożny oraz wyko-
nany remont ul. Marka i asfalt na 
ul. Drzymały (od ul. Dobrej do 
ul. Baranowicza).

Na liście rezerwowej znalazło 
się zarurowanie rowu odwadnia-
jącego i poszerzenie drogi bocz-
nej do ul. Br. Alberta. Zostanie 
ono wykonane, jeśli przetargi na 
zaplanowane remonty i projekty 
zostaną rozstrzygnięte po niż-
szych cenach, niż te zapisane w 
budżecie miasta. (zz)

Co wyremontuje miasto?

21 lutego na terenie prywatnej posesji na ul. Sapety znany 
pokrzywdzonemu mieszaniec Imielina uderzył go dwukrotnie 
siekierą, czym spowodował obrażenia w postaci złamania oraz 
rozcięcia nogi, zadrapania ręki i ucha.

25 lutego na ul. Brata Alberta policjanci zatrzymali 49-let-
niego mieszkańca Imielina, który kierował motorowerem w 
stanie nietrzeźwości – wynik badania 0,41 mg/l.

6 marca na ul. Ściegiennego policjanci zatrzymali 20-letnie-
go mieszkańca Imielina, który kierował rowerem w stanie nie-
trzeźwości – wynik badania 0,67 mg/l.

6 marca włamano się do domu jednorodzinnego przy ul. Ku-
socińskiego, skąd skradziono złotą i srebrną biżuterię. Wartość 
strat 6 tys. zł.

7 marca na ul. Nowozachęty policjanci zatrzymali 35-letnie-
go mieszkańca Imielina, który kierował rowerem w stanie nie-
trzeźwości – wynik badania 0,78 mg/l.

7 marca na ul. Malczewskiego policjanci zatrzymali 49-let-
niego mieszkańca Lędzin, który kierował rowerem w stanie 
nietrzeźwości – wynik badania 1,11 mg/l.

8 marca na ul. Podmiejskiej policjanci zatrzymali miesz-
kańca Lędzin, który kierował rowerem w stanie nietrzeźwości 
– wynik badania 0,26 mg/l.

17 lutego strażacy OSP Imielin dostali wezwanie do pożaru 
domu jednorodzinnego w Chełmie Śl. na ul. Orkana. Po dotar-
ciu pierwszych jednostek okazało się, że…  płonie duże ognisko 
na prywatnej posesji. Działania polegały na ugaszeniu ogniska i 
pouczeniu właścicieli.

19 lutego strażacy OSP Imielin zostali wezwani do pożaru 
pustostanu w Chełmie Śl. przy ul. Kolberga. Po ugaszeniu og-
nia budynek został przeszukany w celu sprawdzenia, czy nie 
znajdują się w nim osoby postronne. W akcji brało 5 jednostek 
straży pożarnej. 

23 lutego strażacy gasili pożar suchej trawy na ul. Wandy. 
Spaleniu uległo ok. 50m² trawy.

Aż 10 ton bezpłatnych jabłek 
trafiło 12 marca do imielińskich 
gimnazjalistów. - To pierwszy 
z transportów smacznych owo-
ców wprost w Mazur, który 
przyjechał do Imielina – poin-
formowała nas Anna Kubica, 
dyrektor szkoły. – Jabłka ode-
brali rodzice uczniów, którzy 
odpowiedzieli na naszą ofertę. 
Natomiast część owoców zosta-

ła przeznaczona do przetworze-
nia w szkolnej kuchni. 

Szkoła otrzymała ten dar 
od Agencji Rynku Rolnego, 
gdyż przed kilkoma laty zgło-
siła swój udział do programu 
„Owoce dla szkół”. 

Kolejne transporty tych 
owoców z polskich sadów spo-
dziewane są w następnych ty-
godniach. (zz)

Jabłka dla uczniów
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W związku z powtarza-
jącymi się na terenie 

naszego miasta przypadkami 
wałęsania się zwierząt domo-
wych, przypominamy osobom 
utrzymującym te zwierzęta o 
ich obowiązkach wynikają-
cych z Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
gminy Imielin (przyjęty został 
Uchwałą Nr XXV/148/2012 
Rady Miasta Imielin 28 listopa-
da 2012 r.)

W Rozdziale 6 Regulaminu 
wprowadzono zapis, iż utrzy-
mywanie zwierząt domowych 
nie może stanowić zagrożenia 
lub uciążliwości dla ludzi. Tym 
samym osobom utrzymującym 
zwierzęta domowe, w szcze-
gólności psy, zabrania się prze-

Pierwszego marca weszły w 
życie nowe ustawy: Prawo 

o aktach stanu cywilnego, Usta-
wa o dowodach osobistych oraz 
Ustawa o ewidencji ludności. 

Od 1 marca urzędy pracu-
ją na jednym, dostępnym dla 
wszystkich gmin Systemie 
Rejestrów Państwowych. Zy-
skały tym samym dostęp do 
ogólnopolskiej bazy danych. 
Oznacza to, że sprawy zwią-
zane z dowodami osobistymi 
czy aktami stanu cywilnego 
załatwimy w dowolnym urzę-
dzie gminy lub USC na terenie 
całego kraju. 

Dzięki integracji baz PE-
SEL, dowodów osobistych 
oraz aktów stanu cywilnego, 
adres zameldowania nie decy-
duje już o właściwości urzędu, 
w którym chcemy załatwić 
swoją sprawę. 

Rejestracja stanu 
cywilnego i odpisy aktów 
stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w 
Imielinie jest właściwy, jak 
dotychczas, dla rejestracji uro-
dzeń, małżeństw i zgonów, 
które miały miejsce w gminie 
Imielin. Natomiast w nowej 
ustawie określono, iż odpisy 
aktów stanu cywilnego pobrać 
można w każdym urzędzie sta-
nu cywilnego na terenie kraju, 
niezależnie od tego, gdzie na-
stąpiło urodzenie, zgon czy za-
warcie małżeństwa. Np.: osoba 
urodzona w Warszawie odpis 

aktu urodzenia będzie mogła 
pobrać w dowolnym Urzędzie 
Stanu Cywilnego w kraju.  
Trzeba jednak pamiętać, że od-
pisy nie są wydawane od ręki, 
wiąże się to z oczekiwaniem 
kilku dni, które są potrzebne 
na wprowadzenie do central-
nego rejestru aktu przez właś-
ciwy urząd stanu cywilnego.

 
Zawarcie związku 
małżeńskiego poza 
urzędem stanu cywilnego 

Jedną z wprowadzonych 
zmian w ustawie jest możli-
wość zawarcia małżeństwa po-
za lokalem urzędu stanu cywil-
nego. Trzeba jednak wziąć pod 
uwagę, że musi być to miejsce 
gwarantujące zachowanie po-
wagi i doniosłości ceremonii 
oraz bezpieczeństwa wszyst-
kich uczestników. 

Decyzja o tym, czy zapropo-
nowane miejsce spełnia te wy-

mogi, będzie należała do kie-
rownika USC. W myśl nowych 
przepisów za zorganizowanie 
takiej uroczystości przyszli 
małżonkowie, będą musieli za-
płacić 1000 zł. 

Dowody osobiste
Nowa ustawa o dowodach 

osobistych daje możliwość 
składania wniosku o wydanie 
dowodu osobistego oraz zgła-
szania utraty dowodu osobiste-
go w formie dokumentu elek-
tronicznego. Wniosek trzeba 
opatrzyć bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym weryfiko-
wanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu 
lub podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP.

Do wniosku o wydanie do-
wodu osobistego trzeba załą-
czyć jedną kolorową fotografię 
(wykonaną nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed dniem złożenia 

de wszystkim wypuszczania 
ich bez dozoru poza teren nie-
ruchomości. Wyprowadzanie 
psa w miejsca publiczne jest 
możliwe po spełnieniu nastę-
pujących warunków:

1. Właściciel lub opiekun psa 
zobowiązany jest do wyprowa-
dzania psa na smyczy, przy 
czym psy ras dużych i uznanych 
za agresywne lub zachowujące 
się w sposób agresywny winny 
być wyprowadzane na smyczy 
i w kagańcu, wyłącznie przez 
osoby dorosłe.

2. Zwolnienie psa ze smy-
czy dozwolone jest tylko wte-
dy, gdy pies jest w kagańcu w 
miejscach mało uczęszczanych 
przez ludzi i tylko wtedy, gdy 
opiekun psa ma możliwość 

sprawowania bezpośredniej 
kontroli nad jego zachowa-
niem.

3. usuwania zanieczyszczeń 
spowodowanych przez te zwie-
rzęta w miejscach publicz-
nych.

Z  uwagi na bezpieczeństwo 
mieszkańców zabronione jest 
także:

1. Pozostawianie psa bez do-
zoru, gdy nie jest on należycie 
uwiązany, nie znajduje się w 
pomieszczeniu zamkniętym 
lub na terenie ogrodzonym; 

2. Puszczanie psów na place 
zabaw dla dzieci,

3. Wprowadzanie psów do 
sklepów, lokali gastronomicz-
nych, aptek, obiektów użytecz-
ności publicznej oraz innych 

obiektów, których administra-
cje wprowadziły ten zakaz (z 
wyjątkiem psów przewodni-
ków osób niewidomych).

Wzorem lat ubiegłych, tak-
że w roku bieżącym zawarta 
została umowa z firmą wetery-
naryjną na świadczenie usług 
polegających m.in. na wyłapy-
waniu zwierząt pozostających 
bez opieki właściciela w miej-
scach publicznych. Po każdo-
razowym zgłoszeniu takiego 
faktu zwierzęta te umieszcza-
ne zostają w schronisku dla 
zwierząt lub oddane do ad-
opcji. Właściciel będzie mógł 
odebrać zwierzę ze schroni-
ska, jednak dopiero po uisz-
czeniu kosztów związanych z 
wyłapywaniem, szczepieniem, 

odrobaczeniem i utrzymaniem 
go w schronisku.

W trosce o nasze dobro, jak 
również naszych zwierząt, 
zwracamy się do wszystkich 
posiadaczy zwierząt domo-
wych o zastosowanie się do 
przywołanych zapisów Regu-
laminu. 

Jednocześnie informuje-
my, że zgodnie z art. 10 ust. 
2a ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst 
jednolity z 2013r. poz. 1399 z 
późniejszymi zmianami), kto 
nie wykonuje obowiązków 
określonych w regulaminie 
utrzymania czystości i po-
rządku w gminie, podlega ka-
rze grzywny. (um)

wniosku) odpowiadającą wy-
mogom jak do dokumentów 
paszportowych.

Do złożenia wniosku o wy-
danie dowodu osobistego nie 
ma już znaczenia miejsce za-
meldowania na pobyt stały, 
można go złożyć w dowolnym 
urzędzie w kraju.

Od 1 marca obowiązuje no-
wy wzór dowodu osobistego. 
W dowodzie osobistym nie 
zamieszcza się już adresu za-
meldowania jego posiadacza, 
ani jego podpisu. Zrezygno-
wano również z umieszczania 
danych dotyczących wzrostu i 
koloru oczu posiadacza dowo-
du osobistego. 

Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych uruchomiło e-
usługę, która pozwoli spraw-
dzić on-line na jakim etapie 
realizacji jest dowód osobisty. 
Wystarczy wejść na stronę  
www.obywatel.gov.pl  i wpisać 
numer wniosku o wydanie do-
wodu osobistego.

Uwaga: Wszystkie dowody 
osobiste wydane dotychczas, 
w oparciu o poprzednio obo-
wiązujące przepisy, zachowują 
ważność do czasu upływu ter-
minów w nich zawartych lub 
do momentu zmiany danych 
zawartych w dowodzie. Zmia-
na danych nie dotyczy jednak 
zmiany adresu zameldowania. 
Nadal w obrocie prawnym po-
zostaną dowody osobiste wy-
dane bez oznaczenia terminu 
ich ważności (tzw. beztermi-

nowe). Nie ma obowiązku wy-
miany tych dokumentów 

Ewidencja ludności
Istotną zmianą w ustawie jest 

możliwość wymeldowania się 
z miejsca pobytu stałego bądź 
czasowego, a także zgłoszenia 
wyjazdu poza granice RP oraz 
powrotu z wyjazdu poza gra-
nice RP w formie dokumentu 
elektronicznego. Wniosek trze-
ba opatrzyć bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym weryfi-
kowanym przy pomocy ważne-
go kwalifikowanego certyfikatu 
lub podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP.

Uwaga! 
Nowe rozwiązania, mimo że 

docelowo mają być dla klien-
tów korzystne, to w pierwszym 
okresie po ich wprowadzeniu 
czas załatwiania spraw może 
się wydłużyć.

Utrudnienia, jakie mogą wy-
stąpić w obsłudze klientów w 
zakresie ewidencji ludności, wy-
dawania dowodów osobistych i 
rejestracji stanu cywilnego, ma-
ją związek z działaniem aplika-
cji ŹRÓDŁO, która przetwarza 
dane gromadzone w Systemie 
Rejestrów Państwowych. 

W razie wątpliwości w po-
wyższych sprawach kontakto-
wać się można telefonicznie z 
Urzędem Miasta Imielin - Re-
ferat Spraw Obywatelskich 32 
2254126, Urząd Stanu Cywil-
nego 32 2254127. (um)

Nowe dowody i inne zmiany

Pilnujmy swego zwierzaka!

Wzór nowego dowodu osobistego. 
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Z nauką i kulturą za pan brat

Bartosz Kilijański sędziuje w Spodku podczas meczu Niemcy - Korea Płd. 

Aleksandra Hachuła z Imieli-
na wygrała konkurs na logo 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. Autorka z tym większą 
radością przyjęła wynik, że po raz 
pierwszy wzięła udział w takiej 
rywalizacji. Jest z wykształcenia 
grafikiem. Ukończyła studia z 
grafiki cyfrowej i warsztatowej w 
Uniwersytecie Śląskim w Cieszy-
nie i pracuje zgodnie ze swoim 
wykształceniem w firmie produ-
kującej płytki ceramiczne, w któ-
rej projektuje dekory. 

- Moje logo wyraża dynamikę, 
pokazując człowieka w ruchu, a 
kolory nawiązują do istniejącego 
już logo innej imielińskiej insty-
tucji: Miejskiego Centrum Kul-
tury – powiedziała nam autorka, 
która w nagrodę otrzymała ku-
pon do sklepu sportowego. Na 

pewno jej się przyda, gdyż sama 
uprawia CrossFit (sprawdzamy 
w internecie, że jest to „program 
treningu siłowego i kondycyjne-
go, który opiera się na wzroście 
dziesięciu najważniejszych zdol-
ności siłowych uznanych przez 
specjalistów. Podczas ćwiczeń 
rozwija się siłę i masę mięśni, 
aby wzmocnić siłę ruchu mięś-
ni”). 

Na konkurs wpłynęło 29 
projektów, przesłanych przez 

28 marca w hali widowisko-
wo-sportowej w Imielinie od-
będzie się pierwszy turniej z 
cyklu „Slōnskŏ Liga Sztyrech 
Fusbalplacōw”. Są to cztery 
amatorskie turnieje piłki noż-
nej, z których każdy jest roz-
grywany na boisku, o innej 
nawierzchni. Dwa turnieje z 
tego cyklu odbędą się w Imieli-
nie, kolejne dwa w Katowicach. 
Planowane terminy i miejsca 
turniejów: 

10 osób, a oceniało je jury w 
składzie: Bartosz Kilijański - 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, burmistrz Jan 
Chwiędacz, Mirosława Strojny 
- kierownik Referatu Edukacji, 
Zdrowia, Kultury i Sportu w 
Urzędzie Miasta, Urszula Figiel-
Szczepka – plastyk, pracownik 
Miejskiego Centrum Kultury. 
Jak głosi informacja ogłaszająca 
wynik konkursu – „obrady jury 
były burzliwe”. (zz)

Zwycięskie logo 

28 marca (sobota) - hala wi-
dowiskowo-sportowa w Imieli-
nie - piłka halowa (futsal); 

26 kwietnia (niedziela) - boi-
sko sportowe Gimnazjum nr 23 
w Katowicach ul. Medyków 27 
– sztuczna trawa;  

30 lub 31 maja (sobota lub 
niedziela) - ośrodek „Bugla” w 
Katowicach ul. Żeliwna 26 d - 
piłka plażowa; 

27 czerwca (sobota) – Stadion 
Miejski w Imielinie - trawa. 

Organizatorem cyklu turnie-
jów jest Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Imielinie oraz Sto-
warzyszenie Ellgoth z Katowic. 
Chęć współorganizacji turnieju 
wyraziły Miasta Imielin oraz 
Katowice, natomiast patronat ho-
norowy nad turniejem objął Jan 
Olbrycht - poseł do Parlamentu 
Europejskiego. Patronat medial-
ny oraz nazwę cyklu turniejów 
zapewnił „Górnoślązak” – gazeta 
Związku Górnośląskiego. Patro-

nat medialny sprawować będzie 
również imieliński „Kurier”. Po-
informujemy na naszych łamach 
o każdym z turniejów. Szczególy 
na stronie mosir.imielin.pl

Turniej piłkarski to kolejna z 
propozycji zajęć sportowo-rekre-
acyjnych w mieście. W następ-
nym numerze napiszemy o jesz-
cze jednej dyscyplinie sportowej 
(dostępnej zarówno dla dziewcząt 
jaki chłopców), którą wprowadza 
MOSiR. 

***
MOSiR ma już swoją stronę 

internetową. Pod adresem mosir.
imielin.pl znajdziemy między 
innymi aktualności, informację 
o obiektach sportowych, cennik 
wynajęcia hali, boisk i innych po-
mieszczeń, dane kontaktowe oraz 
inne podstawowe informacje o tej 
instytucji. Tam też są propozycje 
imprez i zajęć sportowych. (zz)

Liga Fusbalplacōw

Imielin ma ponad sześćset lat, 
gdyby liczyć jego historię od 

pierwszej wzmianki, ale w tym 
roku przypada 20-lecie samo-
rządności miasta. W 1995 roku 
Imielin odzyskał samodzielność 
po ponad dwudziestu latach od 
czasu jak w 1975 r. najpierw  
włączono go do Tychów, a po 2 
latach do Mysłowic. Stąd dwu-
dziesta rocznica, która przypa-
da w 2015 r. 

Z tej okazji 19 marca odbę-
dzie się w Sokolni uroczysta 
sesja Rady Miasta, natomiast 
msza św. planowana jest w nie-
dzielę 22 marca. 

Konkurs fotograficzny, któ-
ry zorganizowało Miejskie 
Centrum Kultury, upamięt-
niający to wydarzenie, wygra-
li Łukasz Tworek i Szymon 
Koziorz (obaj z Imielina). 
Obok jedna z prac Sz. Kozio-
rza. (zz)

XX-lecie 
Imielina
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Grzegorz Chudy i Jadwiga Mikunda, z tyłu Ewa Parma. 

Grupa „Koniec Świata” 22 marca (niedziela) 
godz. 18.00
To na szczęście nie koniec świata w Imielinie, ale nazwa bardzo 
popularnego zespołu młodzieżowego. Grupa powstała w stycz-
niu 2000 roku w Katowicach, z inicjatywy Jacka Stęszewskiego 
(śpiew, gitara). Po siedmiu miesiącach wspólnego grania, Koniec 
Świata nagrał swój pierwszy album pt. „Korzenie”, zaczął też 
coraz więcej koncertować, pojawiać się na znanych festiwalach 
i występować w Europie (Niemcy, Czechy, Słowacja), gdzie zo-
stał entuzjastycznie przyjęty. Później były kolejne płyty (w su-
mie 7), Przystanek Woodstock, teledyski, występy w TVP, setki 
koncertów w całym kraju i za granicą i oczywiście rosnąca popu-
larność, poparta rzetelnym warsztatem wykonawczym. 
W tym roku zespół obchodzi swoje 15-lecie. Na jubileuszo-
wej trasie koncertowej znalazł się również nasz Dom Kultury. 
Na koncercie w Imielinie Koniec Świata zagra w składzie: 
Jacek Stęszewski „Dżeki” –  śpiew, gitara, Jacek Czepułkowski 
„Czepek” – gitara, śpiew, Szymon Cirbus „Szymek” – trąbka, 
chórki, Marek Mrzyczek „Melo” – gitara basowa, Michał 
Sobczyk – perkusja.
Wstęp wolny za okazaniem bezpłatnej wejściówki, którą można 
nabyć od 16 marca w bibliotece lub DK Sokolnia.

Misterium Męki Pańskiej – Teatr Komanderów 
29 marca (niedziela) godz. 18.00. 
Jak co roku w Niedzielę Palmową rozpoczynającą Wielki 
Tydzień, Sokolnia zaprasza na Misterium Męki Pańskiej w wy-
konaniu Teatru Komanderów. To tradycyjne przedstawienie, 
oparte na tekstach ewangelicznych zaadaptowanych przez nie-
żyjącego już Józefa Komanderę, jest wystawiane nieprzerwanie 
od 50 lat, niegdyś w „szopie” na Pasieczkach, a od 2001 roku 
w Domu Kultury „Sokolnia” – w nowej inscenizacji, z nową 
oprawą muzyczną, światłami, efektami akustycznymi. 
Ze starego spektaklu w szopie pozostała jednak cała warstwa 
tekstowa oraz większość dekoracji i strojów, wykonanych jesz-
cze przez autora przedstawienia i jego żonę Elżbietę. Adaptacji 
Misterium do warunków scenicznych „Sokolni” dokonała 
obecna szefowa teatru Stanisława Szczepanik. Przedstawienie 
składa się z 10 obrazów, trwa ok. 2 godz., bierze w nim udział 
ponad 30 aktorów. 

Franciszek Mikunda z Imie-
lina zachwycił perfekcyjną 

grą na harmonijce ustnej juro-
rów i publiczność mysłowickie-
go konkursu „Mam talent 2” - w 
gronie prawie 50 uczestników 
zdobył drugie miejsce. Publicz-
ność nagrodziła jego występ 
ogromnymi brawami 6 marca, 
gdy w Miejskim Centrum Kul-
tury swoje umiejętności prezen-

Z okazji Dnia Kobiet bibliote-
ka zaprosiła panie w piątko-

wy wieczór 6 marca na „Akade-
mię Kobiecości”.

Spotkanie rozpoczęto życze-
niami oraz poczęstunkiem. Na-
stępnie pani Monika - brafitter-
ka Vanilla Body Shop doradzała 
gościom: co nosić i w jaki spo-

ryzują się kosmetyki, zwróciła 
uwagę na rodzaje skóry, omó-
wiła kosmetyki dopasowane do 
każdego rodzaju cery. Na przy-
kładzie jednej z uczestniczek 
pokazała, jak zadbać o skórę i 
nałożyć perfekcyjny makijaż. 
Nie obyło się również bez nie-
spodzianek. Losowo wybrane 
uczestniczki otrzymały zestawy 
kosmetyków, a każda z pań mo-
gła skorzystać z małego zabiegu 
kosmetycznego oraz porad in-
dywidualnych. 

Wieczór można było zaliczyć 
do udanych i ciekawych – tak 
stwierdziła jedna z uczestniczek 
po zakończeniu spotkania. Py-
tano także, jakie są zamierzenia 
biblioteki, co do przyszłorocz-
nego Dnia Kobiet. (bp)

Akademia Kobiecości 

Pod takim tytułem prezento-
wane były w Sokolni akwa-

rele Grzegorza Chudego. Artysta 
oprócz zdolności plastycznych 
ma również muzyczne, ponad-
to jest folklorystą. Ukończył fi-
lologię polską i uczy w V LO w 
Katowicach. Jest też rodowitym 
Ślązakiem i prowadzi zajęcia pod 
hasłem „Bajtle godajom”, pod-
czas których uczy śląskiej godki 
w przedszkolach, prowadzi też te-
atr młodzieżowy. Po zajęciach w 
szkole i poza szkołą gra w zespole 
muzycznym Beltaine - śpiewa, jest 
konferansjerem, gra na akordeo-
nie, fletach, piszczałkach. Koncer-
tu tej grupy można było posłuchać 
zaraz po otwarciu wystawy Grze-
gorza Chudego. Jego dzieła pla-
styczne zdobią okładki płyt wielu 
muzyków i śląskie książki. Artysta 
jest zatem wszechstronny.

Podczas wernisażu autor wraz 
zaproszoną do Sokolni poetką 

Ewą Parmą czytali wiersze – ona 
w polskim oryginale, on zaś w 
przekładzie na gwarę śląską.

Prace, które można oglądać 
w Sokolni to głównie akwarele, 
gdyż w tej technice czuje się naj-
lepiej. W malarstwie przedstawił 
efekt swojej podróży poślubnej do 

Bretanii, celtyckiej części Francji, 
ale największą część ekspozycji 
stanowią obrazy ze Śląska. Pod 
takim też tytułem – „Obrazki ze 
Śląska” - wraz z Ewą Parmą wy-
dał tomik wierszy będący połą-
czeniem malarstwa akwarelowe-
go z  poezją. (das)

Obrazki ze Śląska i z Bretanii

towali miłośnicy śpiewu, muzy-
ki, tańca i innych dziedzin.

Spośród zgłoszonych uczest-
ników do ścisłego finału za-
kwalifikowała się tylko dzie-
siątka uczestników. Z niej jury 
wyłoniło trójkę największych 
młodych talentów, a wśród nich 
Franciszka. Przewodniczącą 
jury była dr Dorota Luber, na-
uczycielka akademicka; Adam 

Radosz, dyrektor MOK i sopra-
nistka Katarzyna Skulska. 

F. Mikunda uczy się od czte-
rech lat gry na harmonijce pod 
okiem mistrza Zygmunta Zgrai, 
lidera grypy Trio con Brio. Po-
kochał harmonijkę i stał się w 
grze na niej perfekcyjny. Nie 
bardzo chciał – jak wyznał 
skromnie - wziąć udział w kon-
kursie, ale w końcu się zdecy-
dował. Z. Zgraja ucieszył się z 
decyzji Franciszka, bo od po-
czątku wierzył, że mu się uda i 
tak też się stało. (da)

Zachwycił widzów

sób, jak dobrze dobrana bielizna 
pomaga ukryć mankamenty i 
uwypuklić zalety każdej z pań 
oraz zwiększa wygodę i wpływa 
na prawidłową postawę ciała.

Kolejnym wykładowcą była 
pani Anna - przedstawicielka 
firmy Mary Kay. Najpierw  po-
informowała czym charakte-
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z kart historii Imielina

W ciągu mego rektoratu byłem w normalnej korespondencji z pryma-
sem Polski. Z licznych listów, które od niego otrzymałem, powyższy 
jest ostatnim.  

Wkrótce po powstaniu ra-
dzieckiej komendantury 

wojennej, 30 stycznia 1945 roku 
w Imielinie ukonstytuowała się 
nowa władza. Grupa około 10 
osób (m.in.: Aleksander Gniełka, 
Tomasz Mikunda, Konstanty Rak 
i Antoni Syska) wybrała spośród 
siebie pierwszego powojennego 
naczelnika gminy. Został nim A. 
Syska z Polskiej Partii Socjali-
stycznej. Nowa władza zajęła się 
przede wszystkim pogrzebaniem 
ciał żołnierzy obu stron, którzy 
zginęli w walkach o Imielin.

Nieomalże równocześnie z 
utworzeniem rady gminy powstał 
posterunek Milicji Obywatelskiej. 
Pierwsi milicjanci – podobnie jak 
w całej Polsce – nie byli umundu-
rowani, a ich jedynym wyróżni-
kiem były biało-czerwone opaski 
z odręcznie wypisanymi literami 
M.O. noszone na rękawie mary-
narki. Szybko stali się kolejnym 
po komendanturach wojennych, 
źródłem przemocy. Milicja na 
całym Górnym Śląsku aktywnie 
uczestniczyła w organizowaniu 
akcji internowania i deportacji 
Górnoślązaków, aktywnie wal-
czyła także z podziemiem nie-
podległościowym. 

Do dziś nierozstrzygniętym 
przez historyków problemem jest 
ustalenie, na ile nowe służby były 
świadome swej niechlubnej roli, 
a na ile wierzyły, że działając w 

ten sposób, zapewniają porzą-
dek i bezpieczeństwo. Pamiętać 
należy, że szeregi milicji w du-
żej części zasilili ludzie prości, 
często wręcz półanalfabeci, a 
szybko zmieniające się warunki 
powojennej zawieruchy nie uła-
twiały racjonalnej oceny sytuacji. 
W milicyjnej służbie widzieli dla 
siebie szansę na karierę, która w 
przedwojennej Polsce byłaby dla 
nich całkowicie nieosiągalna. 

Milicjanci imielińscy nie byli 
pod tym względem wyjątkiem. 
Jeden z zachowanych dokumen-
tów wystawionych na posterunku 
Milicji Obywatelskiej został zapi-
sany tak łamaną polszczyzną, że 
w roli swoistego kuriozum trafił 
na łamy Dziennika Zachodniego: 

„ZASWIACZYNIE, Nineszym 
zaswiacza sie ze Oby Siodlok 
Franciszek z Imielinia zostau 
przes M, O, Przyczemanyj W 25, 
5, 1945. Milicia Imieliniu”.

Przestępczość i samosądy, do-
konywane często w majestacie 
nowego prawa, były jednym z 
najpoważniejszych problemów 
gminy. Równie dotkliwym była 
kwestia aprowizacji. Leon Pudeł-
ko zanotował: „Wygłodzona lud-
ność szuka w pierwszym rzędzie 
żywności dla swych najbliższych. 
Zboże, ziemniaki, chleb, mąka 
nabierają wartości bez ceny. Ko-
rzystając z tego chwilowego cha-
osu, spekulanci podwyższają z 
każdym dniem ceny na żywność. 
Kilku starych spółdzielców z Ka-

sy Raiffeisen, Stefczyka zbiera 
się u naczelnika gminy Antonie-
go Syski. Radzą nad sytuacją, w 
wyniku czego postanawiają w 
możliwie krótkim terminie zor-
ganizować spółdzielnię, której 
zadaniem będzie zaopatrzenie 
miejscowej ludności, tym samym 
ukróci się spekulacje żywnościo-
we.”

W pierwszej kolejności zabez-
pieczono żywność, która znaj-
dowała się w sklepach na Jam-
nicach oraz mąkę i ziarno prze-
chowywane we młynie Ryszki 
na dzisiejszej ul. Adamskiego. 
Mąka natychmiast zostaje wy-
korzystana do wypieku chleba 
w piekarni Błotkiego. Franciszek 
Hericht i Franciszek Byczek ot-
wierają pierwszy sklep spółdziel-
czy. Wreszcie 5 marca 1945 roku 
spółdzielcy po wielu dyskusjach 
przyjmują statut, tym samym 
tworząc oficjalnie Spółdzielnię 
Spożywców „Jedność”. Głównym 
celem statutowym było organizo-
wanie i prowadzenie zakładów 
gospodarczych: produkcyjnych, 
przetwórczych i handlowych, 
mających dostarczać nie tylko 
żywność, ale także wszelkie ar-
tykuły niezbędne w prowadzeniu 
domu i gospodarstwa.

„Zaczyna się walka o zdobycie 
maksymalnej ilości towaru, przy 
czym obok braku towarów na ryn-
ku, brak jest odpowiedniej [ilości 

– J.K.] gotówki, brak jest środka 
transportowego, w wyniku cze-
go wszyscy jeżdżą za towarami, 
wożą je na rowerach, na wózku 
ręcznym, w plecakach, a każde 
sprowadzone kilo soli czy cukru, 
mydła – uważane jest za sukces, 
za który uzyskuje się pochwały 
i uznanie” – zanotowano w Kro-
nice Robotniczej Spółdzielni Za-
opatrzenia i Zbytu w Imielinie. 
Działalność spółdzielców przy-
czynia się do uspokojenia sytua-
cji i wyeliminowania jednego ze 
źródeł przestępczości.  

Stare porządki mieszają się z 
nowymi. Pierwszy sklep teks-
tylny otwiera wprawdzie Zwią-
zek Bojowników o Wolność i 
Demokrację, ale wkrótce potem 
handlować zaczynają kupcy 
prywatni. Powstaje Spółdzielcza 
Kasa Pożyczkowa i Związek Sa-
mopomocy Chłopskiej, do które-
go przystąpiło wielu przedwojen-
nych działaczy ludowych. Miesz-
kańcy, co charakterystyczne dla 
wszystkich społeczeństw tuż po 
wojnie, z energią zabierają się za 
uporządkowanie swojego życia i 
otoczenia. Niemiecką mniejszość 
ze Starej i Nowej Gaci zastępują 
przesiedleńcy z Kresów, którzy 
stopniowo wtapiają się w lokalną 
społeczność i ze swoimi nowymi 
sąsiadami uczą się nowych zasad 
i nowego ustroju... 

dr Joanna Knapik 

Początki nowego ustroju 

Leon Pudełko - jeden z inicjatorów ruchu spółdzielczego w Imielinie.

Przynoszą efekty akcje profi-
laktyczne, które policja pro-

wadzi w związku z oszustwami 
„na wnuczka”. Jest coraz więcej 
zgłoszeń od starszych osób, które 
nie dały się okraść. Niepokojąca 
jest jednak liczba zgłoszeń doty-
cząca nowej metody kradzieży 
– „na policjanta”. 

Jak działają sprawcy?
Najpierw wykonują telefon, 

podając się za członka rodziny 
(najczęściej wnuczka). Tłuma-
czą zmieniony głos chorobą lub 
wzbudzają poczucie winy w star-
szej osobie, z powodu tego, że go 
nie poznaje. Proszą o pożyczenie 
dużej sumy pieniędzy. Zazwyczaj 
pieniądze mają zostać wykorzy-
stane w celu pokrycia szkód po 
wypadku drogowym, na ważną 
operację, na zakup samochodu al-
bo wakacji w promocyjnej cenie. 

Umiejętnie manipulują rozmową 
tak, by uzyskać jak najwięcej 
informacji. Chwilę po zakończe-
niu pierwszej rozmowy do ofiary 
dzwoni kolejna - podając się za 
funkcjonariusza CBŚ lub Policji. 
Przestępca informuje rozmówcę 
o tym, że jest potencjalną ofiarą 
oszustwa. Mówi, że poprzednia 
rozmowa telefoniczna była próbą 
wyłudzenia pieniędzy. Informuje 
o tym, że oszust został namierzo-
ny. Nalega, aby osoba pokrzyw-
dzona wypłaciła pieniądze z 
banku i przekazała je wyznaczo-
nej osobie lub prosi o wykonanie 
przelewu bankowego na wskaza-
ny numer konta.

Fałszywy funkcjonariusz po-
daje często wymyślone nazwisko, 
a nawet numer odznaki, prosi aby 
nie przerywać rozmowy telefo-
nicznej i wybrać numer na Poli-
cję. Wtedy inny głos w słuchawce 

przekonuje ofiarę, że bierze udział 
w akcji rozpracowania oszusta.

Sprawcy oszustw wywierają 
na ofiarach presję czasu. Nie da-
ją chwili na zastanowienie się, 
czy sprawdzenie informacji o 
dzwoniącym. Przekonują, że ich 
pieniądze pomogą w schwytaniu 
przestępców. Mówią, że gotówka 
przechowywana na koncie nie 
jest bezpieczna, a oszust ma do 
nich łatwy dostęp. Przestępcy po-
dając się za funkcjonariuszy, gro-
żą konsekwencjami prawnymi, 
jeżeli ich rozmówca nie będzie 
współpracował. Tuż po przekaza-
niu pieniędzy kontakt się urywa, 
a przestępcy znikają ze wszystki-
mi oszczędnościami ofiary.

Jak nie stać się ofiarą 
oszustów?

Jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto 
podszywa się pod członka naszej 

rodziny i prosi o pieniądze, nie 
podejmujmy żadnych pochop-
nych działań. Nie informujmy 
nikogo telefonicznie o ilości pie-
niędzy, które mamy w domu lub 
jakie przechowujemy na koncie. 
Nie wypłacajmy z banku wszyst-
kich oszczędności.

Zadzwońmy do kogoś z rodzi-
ny, zapytajmy o to czy osoba, któ-
ra prosiła nas o pomoc, rzeczywi-
ście jej potrzebuje. Pamiętajmy, 
że nikt nie będzie nam miał za 
złe tego, że zachowujemy się roz-
sądnie. Nie ulegajmy presji czasu 
wywieranej przez oszustów.

W szczególności pamiętajmy 
o tym, że funkcjonariusze Policji 
NIGDY nie informują o prowa-
dzonych przez siebie sprawach 
telefonicznie! Nigdy nie proszą 
też o przekazanie pieniędzy nie-
znanej osobie.

W momencie, kiedy ktoś bę-

dzie chciał nas oszukać, podając 
się przez telefon, za policjanta – 
zakończmy rozmowę telefonicz-
ną! Jeżeli nie wiemy jak zareago-
wać powiedzmy o podejrzanym 
telefonie komuś z bliskich. (kpp)

Nowy sposób: oszustwa „na policjanta” 

Imielin gościł uczestników 
jednego z 17 turniejów rozgry-
wanych z okazji 90-lecia Śląskie-
go Związku Szachowego. W 9-
rundowych rozgrywkach wzięło 
udział ponad 60 zawodników w 
różnych kategoriach wiekowych. 
W gronie juniorów trzecie miej-
sce zajął Sebastian Bialucha z 
„Diagonalii” Imielin. Natomiast 
najmłodszymi uczestnikami byli 
reprezentanci Imielina: Piotr Ba-
naczyk i Alicja Proksa. Nagrody i 
puchary wręczał Krystian Klim-
czok, prezes Śl.ZSz. (da)

Młodzi przy szachach
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Piotr Klimczok na szczycie Mount Blanc. Na drugim zdjęciu wśród 
nepalskich dzieci. 

Od września uczniowie 
imielińskiej podstawówki 

znają go jako nowego wuefistę. 
Pewnie nie wszyscy wiedzą, że 
na niedługo przed rozpoczęciem 
kolejnego roku szkolnego Piotr 
Klimczok zdobył Mount Blanc 
– najwyższy szczyt Europy. 

W Nepalu
Zresztą wspomniana wy-

prawa, to jeden z mniej eg-
zotycznych kierunków, do 
których podróżował młody 
imieliński nauczyciel. Pomysł 
pierwszej dużej wyprawy 
zrodził się na ściance wspi-
naczkowej. Piotr trenował z 
kolegą, którego tata zaliczył 
wiele „szalonych” wypadów. 
- Jechaliśmy w cztery osoby. 

Wszyscy zawsze chcieliśmy 
zobaczyć ośmiotysięczniki. 
Byliśmy na studiach, więc 
był to dobry czas na tego ty-
pu wypady – wspomina. I tak 
kiedy koledzy i koleżanki z 
AWF-u bronili prace licen-
cjackie, wspomniana czwór-
ka znajdowała się na jednej z 
przełęczy pośród gór Nepalu. 
- Trasa wokół Anapurny to 
jeden z ciekawszych trekkin-
gów, jeśli chodzi o walory wi-
dokowe. Można ją przejść w 
trochę ponad 20 dni. Najwy-
żej znajduje się przełęcz Tho-
rung La Pass (5416m n.p.m.). 
Różnica wysokości jest duża, 
ale teren wnosi się stopniowo, 
więc jest czas na aklimatyza-
cję - wspomina Piotr.

Góry Atlas 
Aklimatyzacja jest potrzeb-

na, bo przy wchodzeniu na 
takie miejsca jak wspomniana 
przełęcz, czy Dżabal Tubkal 
(4165 m n.p.m.) - najwyższy 
szczyt Atlasu, organizm musi 
się przyzwyczaić. - Na więk-
szych wysokościach z powodu 
mocno rozrzedzonego powie-
trza mogą się dziać z człowie-
kiem dziwne rzeczy. Ja np. 
miałem cały czas wrażenie, że 
ktoś na mnie patrzy – wyjaśnia 
Piotr. Wspomniany szczyt to 
jeden z punktów wyprawy do 
Afryki Północnej. - Góry At-
lasu, na które się wspinaliśmy, 
wyglądają jak kopczyki. Jakby 
wielkolud wziął wielką łopat-
kę i usypał coś z piasku. Na 
pustkowiu oprócz gór rozsiane 
są domy. Ekipa Piotra nie była 
pierwszymi śląskimi turystami 
na tym terenie. - Na szczycie 
Dżabal jest konstrukcja z żela-
za w kształcie piramidy. Zna-
leźliśmy na niej wlepkę Ruchu 
Chorzów i duży napis „Górny 
Śląsk” - wspomina.

Na bambra
Jednak w podróżach Piotra 

wyczyny i niesamowite widoki 
nie są najważniejsze. W czasie 
rozmowy łapie się na tym, że 
opowiada nie tyle o widzianych 
miejscach, co o spotkanych lu-
dziach. Nic dziwnego skoro ce-
lem pierwszej poważnej wypra-
wy był Nepal – kraj o zupełnie 
odmiennej od naszej kulturze. 

W poznawaniu ludzi pomaga 
sposób podróżowania. - Podró-

żujemy na bambra, czyli bez 
wcześniejszego przygotowania. 
Nie zaklepujemy hoteli itp. - 
mówi imieliński podróżnik. W 
ten sposób udaje się nie tylko 
zbić koszty podróży, ale rów-
nież zobaczyć miejsca niedo-
stępne dla zorganizowanych 
turystów. - Widzieliśmy dzieci, 
które o drugiej nad ranem bie-
gały po wsi i bawiły się. Mówi-
liśmy Nepalczykom, że u nas 
jak o godz. 22 zostawisz dzie-
ciaka na osiedlu to jest problem. 
Nie rozumieli. Pytali się, czy 
grasują u nas dzikie zwierzęta. 
Odpowiedzieliśmy, że nie ale są 
inni ludzie. A oni, że dobrze, bo 
skoro są ludzie, to dzieci są bez-
pieczne. Nie rozumieli, że bez 
powodu jeden człowiek drugie-
mu może zrobić krzywdę.

Szkolna historia
Piotr ma też w zanadrzu 

bardzo pouczającą „szkolną” 

5 stypendiów naukowych i aż 
16 sportowych ufundowało 

miasto dla uczniów zdobywają-
cych wybitne osiągnięcia. Sty-
pendia naukowe (przyznawa-
ne na rok szkolny) otrzymuje 
się za uzyskanie tytułu finali-
sty lub laureata wojewódzkich 
lub ogólnopolskich konkursów 
przedmiotowych. Natomiast 
stypendia sportowe fundowane 
są na rok kalendarzowy za wy-
sokie wyniki sportowe. 

W tym roku szkolnym sty-
pendystą naukowym został 
Przemysław Cepa za uzyska-
nie tytułu finalisty w konkur-
sie z wiedzy o społeczeństwie 
dla uczniów gimnazjów. Pa-

trycja Jochemczyk zdobyła 
tytuł laureatki z olimpiady 
wiedzy o społeczeństwie. We-
ronika Mazurkiewicz została 
finalistką konkursu z matema-
tyki z elementami przyrody 
dla uczniów szkół podstawo-
wych. Szymon Miszczak jest 
finalistą konkursu wiedzy o 
społeczeństwie dla uczniów 
gimnazjum, natomiast kolejny 
gimnazjalista Łukasz Wcisło 
osiągnął dwa tytuły laureata - 
w konkursie matematycznym 
i chemicznym oraz finalisty 
olimpiady matematycznej. 
Uczniowie ci otrzymują sty-
pendium w wysokości 250 lub 
300 zł miesięcznie. 

Najwięcej stypendiów spor-
towych otrzymali w tym ro-
ku kolarze i szachiści – po 6 
osób. Kolarze to: Weronika 
Kasperek, Adam Gajerski, 
Ewa Gajerska, Karolina Honc, 
Weronika Misterek i Monika 
Piekorz. Szachy reprezentują: 
Sebastian Bialucha, Szymon 
Ficek, Dominika Górecka, 
Weronika Górniak, Karoli-
na Klisz i Paweł Komandera. 
Jest również trójka pływaków: 
Karolina Buda, Emilia Krosta 
i Jakub Walczysko oraz jeden 
przedstawiciel zapasów – to 
Marcin Jakubik. Wymienie-
ni odbierają od 100 do 300 zł 
miesięcznie. (zz)

Imielok na krańcu świata

Stypendyści naukowi i sportowi W sobotę 14 marca Spół-
ka Master – Odpady i 

Energia w Tychach zaprasza 
do odwiedzenia swojego za-
kładu, który mieści się w Urba-
nowicach. Na miejsce zawiezie 
chętnych specjalny autobus, 
a po zwiedzeniu odwiezie do 
gminy. 

Zwiedzanie odbywa się pod-
czas 4 wyznaczonych godzin. 
W przypadku indywidualnego 
przyjazdu, godziny wejścia to 
8.45, 9.45, 10.45 i 11.45 (osoby 
indywidualne zostaną dołączo-
ne do grupy, która przyjedzie 
autobusem).  

Specjalnie na ten dzień, dla 
mieszkańców gmin wspólni-
ków: Tychy, Bieruń, Bojszowy, 
Chełm Śląski, Imielin, Lędzi-
ny, Wyry i Kobiór Master pla-

historię. - W jednej z nepal-
skich wiosek chłopczyk pytał 
się w jakim języku chcemy z 
nim rozmawiać. Wybraliśmy 
angielski, a kolega pochwalił 
go, że świetne mówi w tym 
języku, na co ten odparł, że to 
nic dziwnego, przecież chodził 
trzy lata do szkoły! Myślę, że 
komentarz nie jest potrzebny – 
śmieje się Piotr. Ciekawych hi-
storii nasz bohater ma całkiem 
sporo. - W czasie studiów nie 
szalałem jakoś strasznie mocno 
na imprezach, ale dzięki temu 
zaoszczędziłem pieniądze na 
podróże. Myślę, że będę miał z 
nich dużo lepsze wspomnienia 
- podsumowuje Piotr.

W najbliższym czasie nasz 
podróżnik planuję powrót do 
Szwajcarii i zdobycie szczytu 
o nazwie Dom (4545 m n.p.m.), 
kolejne miejsca to Słowenia i 
Chorwacja. Trzymamy kciuki! 

Jan Pioskowik 

nuje uruchomić bezpłatną linię 
autobusową.

Rozkład jazdy autobusu na te-
renie Imielina: Grzybowa 9:58, 
Hallera 9:59, Rynek 10:02, Tury-
styczna 10.04, Most 10:05, Tury-
styczna 10:06, Rynek 10:08, Ośr. 
Zdrowia 10:09, Dworzec PKP 
10:10, Św. Brata Alberta 10:11. 

Zwiedzanie zakładu trwać 
będzie od około 40 min. do go-
dziny. Podczas zwiedzania au-
tobus będzie przewozić gości z 
miejsca na miejsce na terenie 
zakładu, następnie odwiezie 
na teren gminy. Ze względu na 
zachowanie bezpieczeństwa 
zwiedzanie będzie odbywać 
się określoną trasą, zwartą 
grupą z przewodnikiem. Po-
wrót do miejsca zamieszkania 
tą samą trasą. (master)

Dzień otwarty Mastera 
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 Witamy we wspólnocie 
Dzieci ochrzczone 14 lutego
w imielińskim kościele

Mistrzowie grilla polecają:

Śledzie po bosoku 
Karina Kornelia Stolarz córka Sławomira i Moniki
Urodzona 28 października
Chrzestni: Adam Bielas i Renata Bojdys

Amelia Urszula Szymańska córka Adama i Magdaleny
Urodzona 4 listopada 
Chrzestni: Michał Spyra i Dorota Wartok

Laura Sonia Kulita urodzona 29 września
córka Łukasza i Soni
chrzestni: Marcin Pacwa i Aleksandra Kulita

Kajetan Rafał Lamik urodzony 2 stycznia
syn Dawida i Karoliny
chrzestni: Rafał Lamik i Natalia Sieja

Hanna Aleksandra Pijanowska urodzona 20 stycznia
córka Łukasza i Iwony
chrzestni: Walerian Frank i Izabela Michalska

Wojciech Szymon Sobański urodzony 14 grudnia
syn Łukasza i Marty
chrzestni: Grzegorz Turczyński i Karolina Siedlaczek

Na czas Wielkiego Postu propo-
nujemy przepis na „śledzie po 

bosoku z pieczonymi kartoflami w 
mundurkach“, aby czas oczekiwania 
na Święta WIELKANOCNE upłynął 
nam postnie, a zarazem smacznie i 
zdrowo. 

Przepis na 4 osoby

Składniki:
- 2 paczki płatów śledziowych w oleju
- 3 cebule
- 4 duże ziemniaki
- natka pietruszki
- ziele angielskie
- liście laurowe
- pieprz ziarnisty kolorowy (ewentual-
nie czarny)
- sól
- olej rzepakowy

Sposób przygotowwnia:
Śledzie wyciągamy z opakowania, 

myjemy pod zimną wodą i kroimy na 

trzycentymetrowe kawałki. Cebule 
kroimy w paseczki, natkę pietruszki 
siekamy grubo. Składniki mieszamy 
razem, dodając 2 liście laurowe, 4 ziela 
angielskie,  6 ziaren kolorowego pie-
przu. Wszystko to wkładamy do litro-
wego słoika i zalewamy olejem. Odsta-
wiamy na minimum 24 godziny.

Ziemniaki gotujemy w mundur-
kach na półtwardo. Następnie od-
cedzamy ziemniaki i czekamy, aby 
wystygły, nacieramy je olejem, a na-
stępnie dużą ilością soli. Wkładamy 
je do piekarnika nagrzanego do 220 
stopni C na około 20 minut.

Śledzie podajemy z cebulą w to-
warzystwie przekrojonego w pół 
ziemniaka. Smacznego

Ps. Tak samo jak Państwo nie 
umiemy się doczekać chwili roz-
palenia naszych grilli w ogrodach i 
wszędobylskiego zapachu grillowa-
nego mięsa.

Pozdrawiamy KUBA I ŁUKASZ

Lubię sport, to jest moja pasja. Je-
stem z nim związany ponad trzy-

dzieści lat, najpierw jako zawodnik, po-
tem trener, a następnie działacz, prawie 
cały czas w Imielinie – mówi Henryk 
Synowiec, nowy prezes LKS „Pogoń”. 
Pasję tę przejął po ojcu. Zapewne ta pa-
sja i tradycja rodzinna spowodowały, 
że podjął się tego niełatwego zadania, 
do którego jakoś nie garną się młodsi. 
Dlaczego niełatwego? Jak zdobyć pie-
niądze dla zawodników, gdzie znaleźć 
sponsorów – podczas naszej rozmowy 
te pytania powracają najczęściej. Dzięki 
miastu klub ma na utrzymanie obiektu, 
trenerów, sędziów, wyjazdy na mecze, 
ale już premie dla zawodników za wy-
grany mecz, zwrot kosztów dojazdu na 
treningi, opłacenie kar za żółte kartki 
– o to musi się troszczyć sam. Pozosta-
ją sponsorzy. – Jesteśmy wdzięczni za 
każdą złotówkę, każdego przyjmiemy z 
otwartymi ramionami – deklaruje pre-
zes. Zwłaszcza w sytuacji, gdy po run-
dzie jesiennej „Pogoń” zajmuje trzecie 
miejsce, ze stratą do lidera wynoszącą 4 
punkty i rewanżami z czołówką drużyn 
z tabeli granymi u siebie. Trudno zatem 
nie mieć ambicji, które w sporcie są nie-
zbędne. 

Oparcie zespołu tylko na miejsco-
wych zawodnikach, by zmniejszyć 
koszty, nie jest możliwe – nie ma tego 
zresztą w innych klubach na tym po-
ziomie rozgrywek. W „Pogoni” mniej 
więcej po połowie jest miejscowych w 
stosunku do przyjezdnych. 

„Pogoń” to również niemal dwie setki 
dzieci i młodzieży trenujących w gru-
pach rocznikowych (urodzeni od 1998 
r. do 2009 r.)  

Aby wesprzeć finansowo klub, zarząd 
postanowił o przywróceniu biletów na 
mecze. Tak jak wcześniej będzie to 5 
zł. Młodzież i kobiety będą wchodzi-
ły za darmo. Można też wesprzeć klub 
przekazując 1 proc. podatku w rocznym 
rozliczeniu podatkowym. Należy wpi-
sać KRS 283966 i koniecznie Pogoń 
Imielin.  

Nowy zarząd „Pogoni” oprócz pre-
zesa stanowią: Marcin Polarz (wicepre-
zes), Grzegorz Krokier (skarbnik), Da-
riusz Staszewski (członek), Jan Kosma 
(członek). 

Komisja rewizyjna: Łukasz Stęchły 
(przewodniczący), Agnieszka Wil-
czek (z-ca przewodniczącego) i Janusz 
Skwara. (zz)

Nowy zarząd „Pogoni”

Henryk Synowiec - nowy prezes „Pogoni”.


