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egzemplarz bezpłatny

ISSN 1898-8350

Nowe przedszkole (prawa część budynku) i żłobek (po lewej stronie) - widok od strony ul. Brata Alberta.

Drugie przedszkole i żłobek 

370 dzieci mają pomieścić 
przedszkole i żłobek, które sta-
raniem miasta zostaną wybu-
dowane przy ul. Brata Alberta 
(obok przychodni weterynaryj-
nej). Przedstawiamy plany obu 
połączonych ze sobą obiektów. 

Budynki przedszkola i żłobka o 
powierzchni ponad 3 tys. m2 zo-
staną odsunięte od drogi i zloka-
lizowane w drugiej linii zabudo-
wy. Po lewej stronie (patrząc od 
strony ul. Brata Alberta) będzie 
żłobek, a po prawej przedszkole. 
W środku między nimi znajdzie 
się na parterze hol główny z sa-
lą wielofunkcyjną (aulą) o po-

wierzchni 160 m2, z której będą 
mogły korzystać dzieci z obu 
obiektów. Nad salą zaprojekto-
wano zaplecze administracyjne.

Żłobek pomieści 120 ma-
luchów w 6 oddziałach. Na-
tomiast przedszkole przyjmie 
250 dzieci w 10 oddziałach. Ży-
wienie w żłobku odbywać się 
będzie bezpośrednio w salach, 
natomiast dla dzieci przed-
szkolnych zaplanowano jadal-
nię. Kuchnia zostanie zlokali-
zowana również na parterze.

Zabudowa obu obiektów bę-
dzie zbliżona do litery U, dzię-
ki temu na wolnej przestrzeni 

między nimi (od strony połu-
dniowej) powstanie wewnętrz-
ny dziedziniec, gdzie znajdzie 
się plac zabaw i ogród z ziele-
nią. Wejście do niego będzie 
z każdej sal zajęć dla dzieci. 
Natomiast od strony ulicy (pół-
nocnej) przewidziano miejsca 
parkingowe. 

Środkowa część obiektu to 
wspomniany hol z salą wielo-
funkcyjną, szatniami, kuchnia 
z zapleczem, jadalnia, po-
mieszczenia techniczne oraz 
ogólnodostępne higieniczno-
sanitarne. Nad nimi na piętrze 
będzie część administracyjna z 

pomieszczeniami biurowymi, 
magazynowymi i archiwum.

Do budynku zaprojektowano 
3 niezależne wejścia: do żłobka, 
do holu i przedszkola (pełnią-
ce funkcję wejścia głównego) 
oraz wejście dla pracowników 
części administracyjnej zloka-
lizowanej na piętrze.

Prace przygotowawcze zwią-
zane z budową przedszkola i 
żłobka powinny rozpocząć się 
jeszcze w tym roku, a sama bu-
dowa zaplanowana jest na lata 
2020-2022. Miasto starać się 
będzie o sfinansowanie części 
kosztów budowy z funduszy 
zewnętrznych. (zz)

Wewnętrzny dziedziniec z terenami zielonymi i placem zabaw (zdjęcie obok). 
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PORADY PRAWNE

4 marca (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta w godz. od 
1600 do 1700 dyżurują radni: Maria Biskupska, Tomasz Kaiser, 
Anna Kubica-Wojtyra. (um)

DYŻUR RADNYCH

6 stycznia na ul. Piotra Skargi policjanci zatrzymali 54-letniego 
mężczyznę, który znieważył funkcjonariuszy policji podczas wy-
konywania przez nich obowiązków służbowych.
12 stycznia na ul. Imielińskiej doszło do przywłaszczenie mienia.
31 stycznia w Imielinie doszło do oszustwa internetowego za pośred-
nictwem portalu OLX przy sprzedaży łóżeczka dziecięcego. (kpp)

Zasada ignorantia iuris no-
cet czyli „nieznajomość 

prawa szkodzi” została sformu-
łowana w prawie rzymskim. Sta-
rożytni prawnicy twierdzili, że 
obowiązek zaznajomienia się z 
obowiązującymi normami praw-
nymi obciążał nie tylko „biegłych 
w prawie”, ale każdego, kto mógł 
się zapoznać z przepisami prawa. 
Dlatego też w przeciwieństwie 
do nieznajomości faktów, nikt 
nie mógł zasłaniać się nieznajo-
mością prawa. 

W dzisiejszych czasach, mi-
mo że mamy do czynienia z 
częstą zmianą przepisów prawa, 
zwiększaniem się dziedzin ży-
cia regulowanych przez prawo, 
a także ze znacznym stopniem 
skomplikowania tych przepisów 
to zasada ignorantia iuris nocet 
jest powszechnie akceptowana 
i wskazywana jako fundament 
państwa prawa. 

Dla poprawnego stosowania 
tej zasady konieczne jest, aby 
wszystkie akty prawne były 
publikowane w sposób umoż-
liwiający każdemu zapoznanie 
się z ich treścią. Przykładowo w 
Polsce publikacja powszechnie 
obowiązujących źródeł prawa 
następuje w Dzienniku Ustaw, a 
pozostałych aktów w Monitorze 
Polskim. Dzięki temu tworzy się 

fikcję powszechnej znajomości 
treści prawidłowo ogłoszonego 
aktu prawnego. 

Mimo że zasada ignorantia 
iuris nocet brzmi dość katego-
rycznie, to już w starożytności 
tak jak i współcześnie nie obo-
wiązuje ona w sposób absolut-
ny oraz jest łagodzona na pod-
stawie konkretnych przepisów 
prawnych. Wynika to z potrzeby 
ochrony osób nieporadnych, 
niedoświadczonych życiowo, 
wykonujących zawód „niesprzy-
jający wysiłkowi intelektual-
nemu”, czy też posiadających 
gorszą pozycję w określonych 
relacjach. Tego przykładem mo-
że być przepis art. 9 Kodeksu 
postępowania administracyjne-
go wyrażający zasadę informo-
wania stron. Przepis ten nakłada 
na organy administracji publicz-
nej obowiązek dbania o to, aby 
strony oraz inni uczestnicy nie 
ponieśli szkody z powodu nie-
znajomości prawa. 

Zasada ignorantia iuris no-
cet może doznać także wyłą-
czenia tak jak to ma miejsce 
w zakresie posiadania przez 
pracowników wiedzy na temat 
przepisów i zasad bhp, jeśli 
pracodawca stosownej wiedzy 
im nie przekaże. Pracodawca 
musi informować pracowni-

ków o zagrożeniach, jakie wy-
stępują w zakładzie pracy, o 
zasadach bezpiecznego wyko-
nywania pracy, postępowania 
w przypadku awarii. Powinien 
również określić, jakie działa-
nia ochronne i profilaktyczne 
podjęto w celu wyeliminowa-
nia zagrożeń. Do jego obo-
wiązków należy zapewnienie 
osób i środków potrzebnych do 
udzielenia pierwszej pomocy, 
gaszenia pożaru i ewakuacji. 
Zatrudniający ma prawo, a 
także obowiązek, kontrolować 
i nadzorować, czy pracowni-
cy przestrzegają zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy. 
Może tego od nich wymagać 
i stosować kary porządkowe, 
takie jak upomnienie, nagana 
czy kara pieniężna. W przy-
padku zaś rażącego naruszenia 
tych przepisów i zasad, może 
z konkretnym pracownikiem 
rozwiązać umowę o pracę bez 
wypowiedzenia. Trzeba jednak 
liczyć się z tym, że w razie od-
wołania się przez tego pracow-
nika do sądu, konsekwencje 
nieprzekazania temu pracow-
nikowi dostatecznej wiedzy w 
zakresie przepisów i zasad bhp 
obciążają pracodawcę. 

Dariusz Orzeł 
radca prawny 

Nieznajomość prawa szkodzi 

Burmistrz Miasta Imielin za-
wiadamia o przystąpieniu 

do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Imie-
lin w rejonie ulic Wyzwolenia, 
Ściegiennego, Poniatowskie-
go i Nowozachęty, przyjętego 
Uchwałą Nr XXVIII/175/2013 
Rady Miasta Imielin z 27 lute-
go 2013 roku. 

Zainteresowani mogą skła-
dać wnioski do planu w formie 
pisemnej w sekretariacie Urzę-
du Miasta Imielin do 26 lutego 
2019 r. Wniosek powinien za-

wierać nazwisko, imię, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy 
(wzór wniosku umieszczony 
został na stronie internetowej 
pod obwieszczeniami).

Zainteresowani mogą skła-
dać wnioski do prognoz od-
działywania na środowisko w 
Urzędzie Miasta Imielin do 
26 lutego 2019 r. w formie pi-
semnej, ustnie do protokołu, 
bądź za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich 

Od 1 stycznia 2019 weszły w życie istotne zmiany dotyczące 
Karty Dużej Rodziny. To właśnie od początku nowego roku mogą 
starać się o nią wszyscy rodzicie, którzy kiedykolwiek mieli na 
utrzymaniu przynajmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w 
dniu składania wniosku.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych upraw-
nień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w 
firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe 
opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty in-
stytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu 
zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. 
Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekre-
acji oraz obniża koszty codziennego życia.

Sprawy związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny są re-
alizowane przez Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta       
(I piętro pok. 26,  tel.32 2254126, 32 2254124).

Wniosek można również złożyć nie wychodząc z domu - elek-
tronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługo-
wej Emp@tia. Ten sposób jest o wiele wygodniejszy i łatwiejszy, 
gdyż wniosek wypełniany jest przez system po wprowadzeniu 
odpowiedzi na umieszczone w kreatorze pytania. Aby móc skła-
dać wnioski elektronicznie konieczne jest jednak posiadanie pod-
pisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego. (um) 

Blisko 1 mln zł chce w tym 
roku przeznaczyć na prace 
wodno-kanalizacyjne Miejska 
Spółka Komunalna (MSK). 
Wykonany został już pierwszy 
etap wymiany wodociągu na 
ul. Wandy. Etap ten obejmuje 
odcinek od ul. Malczewskiego 
do ul. Sikorskiego oraz ulicę 

ZAPROSZENIE
Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Imielina zapra-
sza właścicieli Firm, a w szczególności osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą na spotkanie, które 
odbędzie się 14 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 19:00 

w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej.
Temat spotkania: „Ustawa o zarządzie sukcesyjnym” w tym:
  - zarządzanie przedsiębiorstwem po śmierci właściciela,
  - jak ustanowić zarządcę sukcesyjnego,
  - przedsiębiorstwo w spadku,
  - kto i jak może zarządzać firmą.

Zapraszamy na spotkanie 
wszystkich zainteresowanych Przedsiębiorców.

Prezes SPI Henryk Komendera

 

bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym na adres e-mail: 
burmistrz@imielin.pl. Wnio-
sek powinien zawierać nazwi-
sko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy.

Z pełną treścią obwiesz-
czenia można zapoznać się na 
stronie internetowej urzędu lub 
na tablicy ogłoszeń, a wszel-
kich informacji udziela Refe-
rat Gospodarki Przestrzenniej 
i Geodezji w Urzędzie Miasta 
Imielin. (um)

Zmiany planu zagospodarowania

Sikorskiego od ul. Wandy do 
ul. Malczewskiego z ulicami 
bocznymi. Jest to wymiana po-
nad 2,3 km rur o średnicy 40, 
110 i 160 mm. 

W tym roku rozpocznie się 
wymiana rur na drugim eta-
pie przy ul. Wandy czyli od ul. 
Nowozachęty do ul. Malczew-

skiego. Prace na tym odcinku 
będą kontynuowane również w 
roku 2020. 

Ponadto MSK będzie monto-
wać kolejne wodomierze i na-
kładki do odczytów radiowych 
oraz przeznaczy fundusze na 
rozbudowę i wykup sieci wod-
no-kanalizacyjnej. (zz)

Wymiana wodociągów

Burmistrz Miasta Imielin ogłosił konkursy ofert na wyłonienie 
najemcy dla wolnych lokali użytkowych zlokalizowanych na rynku 
przy ul. Imielińskiej oraz w centrum przesiadkowym przy ul. Duni-
kowskiego. Więcej szczegółów na stronie www.imielin.pl (um)

Karta Dużej Rodziny 

Wynajem lokali 

Powiat Bieruńsko-Lędziński ogłosił nabór wniosków (trwa do 
31 marca br.) na usuwanie odpadów zawierających azbest. Można 
ubiegać się o bezpłatny odbiór tych odpadów. Szczegóły na stronie 
internetowej powiatbl.pl lub telefonicznie 32 226 91 64. (pbl)

Dofinansowanie na azbest
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rok        2014         2015           2016           2017         2018   

Od 1 marca 2019 roku wzra-
sta do 14 zł miesięczna 

opłata od mieszkańca za odbiór 
odpadów komunalnych w przy-
padku, gdy są one segregowane 
i do 28 zł, gdy odpadów się nie 
segreguje. Pełna treść uchwa-
ły znajduje się w BIP na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta 
Imielin. 

Wzrost kosztów odbioru
Nowy system gospodarowa-

nia odpadami komunalnymi 
został wprowadzony w poło-
wie 2013 r. Miasto na podsta-
wie przetargu wyłoniło firmę, 
która zajmowała się odbiorem 
i segregacją odpadów. Stawki, 
jakie miasto jej płaciło, były 
dość korzystne – przykładowo 
odbiór 1 tony papieru, plasti-
ków, szkła czy odpadów zie-
lonych kosztował wtedy nie-
co ponad 1 zł, bo były firmy, 
które za dobrą cenę skupowały 
te odpady. Jednak sytuacja na 
rynkach gospodarki odpada-
mi zmienia się na niekorzyść 
gmin. Taka sama stawka obo-
wiązywała przy odbiorze od-
padów wielkogabarytowych. 

Od połowy 2017 r., gdy rozpi-
sano nowy przetarg, za tę samą 
tonę papieru, plastików, szkła 
miasto musi zapłacić 405 zł, za 
tonę odpadów zielonych 475 zł, 
a za wielkie gabaryty nawet 
972 zł! Od grudnia 2015 ro-
ku osobnym odbiorem został 

objęty wywóz popiołu, który 
w ubiegłym roku kosztował 
340 tys. zł.

Lawinowy wzrost 
Osobnym tematem jest 

wzrost ilości odbieranych odpa-
dów. Podczas gdy w roku 2014 
(pierwszy pełny rok obowiązy-
wania nowego sytemu) miesz-
kańcy oddali 70 ton papieru, to 
cztery lata później wystawili 
dokładnie o sto procent więcej - 
czyli 140 ton. Plastiku w pierw-
szym roku zebrano 157 ton, a 
po 4 latach 316 ton, odpadów 
zielonych 136 ton, a w 2018 r. 
aż   489 ton. Największy jednak 
wzrost nastąpił, gdy chodzi o 
gruz – w 2015 r. było go 34 tony, 
a w 2018 r. aż 700 ton!

Podsumowując: w ciągu kilku 
lat wzrosły nie tylko ceny, jakie 
musiało ponosić miasto, ale i kil-
kakrotnie ilość odbieranych od-
padów. Jednocześnie przez te lata 
nie podnoszono opłat. Mieszka-
niec za te same pieniądze otrzy-
mywał pełną obsługę w zakresie 
odpadów. Z drugiej strony należy 
się cieszyć, że wiele ton śmieci 
nie trafiło do lasów, rowów, na 
nieużytki oraz nie wyfrunęło 
przez komin do… naszych płuc, 
ale zostało odebrane bezpośred-
nio z posesji, czy z PSZOK-u. 

 
Jakie koszty

O ile w pierwszych latach 
system się bilansował, bo takie 

założenia są zapisane w usta-
wie, to znaczy wpływy z opłat 
mieszkańców pokrywały kosz-
ty, które ponosiło miasto, o tyle 
od roku 2016 sytuacja zaczęła 
się zmieniać. Wówczas to noży-
ce, w których jednym ramieniem 
były koszty, a drugim dochody 
powoli się  rozwierały. W 2016 r. 
miasto dopłaciło do odpadów 
109 tys. zł, rok później 375 tys., 
a w roku ubiegłym już 827 tys. zł! 
W tej sytuacji konieczna stała 
się podwyżka opłat za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów.

Co dalej?
„Na wzrost kosztów odbioru i 

zagospodarowania odpadów mają 
wpływ zarówno ceny zagospoda-
rowania odpadów, energii, paliw 
jak i koszty pracownicze. Znaczą-
co też wpływa i będzie wpływać 
na nie tzw. opłata marszałkow-
ska (określana Rozporządzeniem 
Rady Ministrów) za składowanie 
odpadów na wysypiskach” – czy-
tamy w uzasadnieniu do uchwały 
Rady Miasta Imielin. Dotyczy 
ona odpadów niesegregowanych, 
zmieszanych, które po przeróbce 
w zakładzie  bezpowrotnie skła-
dowane są na  wysypiskach. 

W roku 2013 było to 115 zł za 
tonę, w ubiegłym 140 zł, w bie-
żącym 170 zł, a za rok będzie 
270 zł. Tak drastyczne podwyżki 
mają spowodować ograniczenie 
ilości tego, co ze zmieszanych 
odpadów nie da się wysegre-

gować i musi być składowane 
na wysypisku. Dlatego należy 
dążyć, aby jak najwięcej segre-
gować na posesji, a jak najmniej 
wyrzucać do kubła na odpady 
zmieszane. Jeżeli te działania 
nie będą realizowane, to należy 
się spodziewać dalszego wzrostu 
kosztów odbioru odpadów. 

Droższe śmieci 

Remonty 22 dróg gminnych 
znajdują się w wykazie roz-

pisanym na 5 lat - czyli na obec-
ną kadencję radnych i burmistrza. 
Taki wykaz stworzony został po 
raz pierwszy na całą kadencję, a 
nie na jeden rok (jak było dotych-
czas) i na dłuższy czas porządkuje 
kolejność oraz zakres planowa-
nych robót. 

Nie jest to zapewne sztyw-
na lista remontów, gdyż została 
oparta na wykorzystaniu jedy-
nie funduszy gminnych, tym-
czasem rząd słowami premiera 
Morawieckiego obiecuje duże 
pieniądze na remonty właśnie 
dróg gminnych. Stąd nadzieja, 
że imielińskie plany zostaną 
zweryfikowane w górę, czyli 
uda się naprawić więcej dróg. 

- Będziemy składać wnioski 
do Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii, do Urzędu Marszał-

kowskiego, jak i starać się o do-
tacje rządowe na dofinasowanie 
remontów dróg – zapewnił nas 
styczniowej sesji rady miasta 
burmistrz Jan Chwiędacz. – Bę-
dę systematycznie informował 
radnych, jaki jest stan zaawan-
sowania naszych wniosków. Je-
śli uda się pozyskać fundusze, 
przedstawiony plan zostanie na 
pewno zaktualizowany. Aby 
uzyskać dotację,  określony pro-
jekt drogowy musi spełniać kry-
teria, których wymaga instytucja 
dofinansowująca: np. odpowied-
nie parametry dróg, połączenie 
z terenami inwestycyjnymi, z 
obiektami publicznymi, z droga-
mi powiatowymi i wojewódzki-
mi, poprawa bezpieczeństwa na 
drogach, wyposażenie w ścieżki 
rowerowe i chodniki.

Na sesji radna Maria Biskup-
ska zgłosiła wniosek o dopisanie 

do planu remontów na ten rok ul. 
Sikorskiego, ale jej propozycja 
nie zyskała akceptacji radnych.   

W ciągu 5 lat za ponad              
26,5 mln zł zamierza się wyre-
montować ok. 10 km dróg, chod-
ników, ścieżek rowerowych, po-
boczy, z miejscami postojowymi, 
czy odwodnieniem. 

Plan na ten rok przewiduje 
wydanie 3,2 mln zł na 7 zadań 
(4 remonty i 3 projekty). Trudno 
operować konkretnymi kwotami 
na kolejne drogi, gdyż koszty po 
przetargach mogą być inne, niż 
zakładane na podstawie koszto-
rysów. Znalazły się w nim:

- Położenie rur w rowie 
wzdłuż ul. Leśnej (na odcinku 
od ul. Brata Alberta do Rowu G) 
oraz przebudowa przepustu na 
Imielince.

- Przebudowa ul. Sapety       
(283 metrów od ul. Imielińskiej) 

z wykonaniem podbudowy jezd-
ni, utwardzeniem pobocza oraz 
odwodnieniem.

- Remont 531 metrów             
ul. Drzymały (od skrzyżo-
wania z ul. Baranowicza do 
skrzyżowania z ul. Kolejową) 
wraz z podbudową, jezdnią, 
utwardzeniem pobocza i od-
wodnieniem.

- Budowa 735 metrów ul. Ko-
lejowej (od ul. Imielińskiej do 
ul. Miarki) wraz z podbudową, 
jezdnią, chodnikiem, ścieżką 
rowerową i odwodnieniem. To 

zadanie rozpisane jest na dwa 
lata – rok bieżący i przyszły. 

Z zadań projektowych prze-
widziano wykonanie projektu 
budowlanego zagospodarowa-
nia skweru pomiędzy ul. Imie-
lińską, Apteczną i kapliczką 
oraz projektów ul. M. Dąbrow-
skiej (od ul. Aptecznej do ul. 
Dobrej) i ul. Rzemieślniczej. 

Plany na rok przyszły do-
tyczą ulic: Miarki, łącznika 
ul. Drzymały z Brata Alberta, 
Wandy, Turystycznej i wspo-
mnianej już ul. Kolejowej. (zz) 

Po raz kolejny Urząd Marszał-
kowski Województwa Śląskiego 
w Katowicach przesunął roz-
strzygnięcie konkursu dla gmin 
na dofinansowanie montażu og-
niw fotowoltaicznych w budyn-

Plany remontów dróg 

Ogniwa jeszcze później 
kach mieszkalnych, tym razem 
ze stycznia na luty br.  Zmiana 
terminu wynika z przesłanek 
niezależnych od instytucji orga-
nizującej konkurs – informuje 
Urząd Marszałkowski. (um)

Ile płacą inni
Stawki za wywóz odpadów se-

gregowanych już podniosły Wyry 
(17 zł) i Bojszowy (16 zł), a wkrót-
ce należy się tego samego spo-
dziewać w innych gminach, które 
mają jeszcze „stare”, niskie opłaty 
(Bieruń, Lędziny). W Chełmie Śl. 
opłata ta wynosi 14 zł. (zz)

rok        2014         2015           2016           2017         2018   

Od roku 2014 systematycznie rośnie ilość odpadów odbieranych od 
mieszkańców. 

Z roku na rok zwiększały się koszty wywozu odpadów, tymczasem  
opłata,którą ponosili mieszkańcy, nie ulegała zmianie. 
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Powitanie pielgrzymów na rynku w Imielinie. 

„Raduj się świecie” - jedna z 
pieśni bożonarodzeniowych da-
ła tytuł tegorocznemu (już 28.) 
Koncertowi Gwiazdkowemu 
w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Imielinie. 
Choć atmosfera, w jakiej się 
odbywał (kilka dni po śmierci 
prezydenta Gdańska), zdawała 
się nie sprzyjać okolicznoś-
ciom, jednak godnie rozpoczął 
się minutą ciszy dla uczczenia 
pamięci prezydenta Pawła Ada-
mowicza. Także słowa wypo-
wiedziane przez dyrektorkę 
szkoły Dagmarę Kupczyk na-

wiązywały do tego tragicznego 
wydarzenia: - Należy pamię-
tać, że zło jest zdecydowanie 
głośniejsze, natrętne, manipu-
luje ludźmi, stara się narzucić 
jedyny tok spojrzenia na świat, 
zaś dobro – to ciche, pokorne, 
czasem postrzegane jako naiw-
ne - ostatecznie jednak zwycię-
ża. I w tym tak naprawdę tkwi 
nadzieja na ocalenie radości 
- wybrzmiało we wstępnym 
przemówieniu. - Raduj się 
więc świecie, bo Pan przyszedł 
na świat w grocie betlejem-
skiej, odrzucony przez ludzi, 

przygotowanych przez Beatą 
Balicką, Magdalenę Kudzię i 
Małgorzatę Syrek oraz „Ko-
ralinek”, które obecnie w no-
wym brzmieniu, z oddechem 
świeżości prowadzi Magdalena 
Orocz. Młodzi artyści, odno-
sząc się do hasła koncertu, pre-
zentowali piosenki z różnych 
stron świata, śpiewając nie tyl-
ko po polsku, ale i niemiecku, 
czy angielsku. Koncert prowa-
dzili uczniowie Karolina Janik 
i Wojciech Bęben.

Występy taneczne, muzyczne, 
a także wokalne podobały się 
licznie przybyłym widzom, któ-

Mówi się, że „Bóg nie mógł 
być wszędzie, dlatego 

stworzył Babcię i Dziadka”. W 
tym roku w imielińskim przed-
szkolu Święta Babci i Dziadka 
obchodzono przez pięć kolej-
nych dni. Świętowanie właściwie 
rozpoczęło się już w niedzielę 20 
stycznia, kiedy to dzieci zaprosi-
ły seniorów na uroczystą Mszę 
Świętą odprawianą w ich inten-
cji w kościele parafialnym. 

Następnie 21 i 22 stycznia na 
deskach Domu Kultury „Sokol-
nia” dla swoich babć i dziadków 

wystąpiły dzieci z grup: „Motyl-
ki”, „Jeżyki” i „Kotki”, a w drugiej 
kolejności „Jagódki”, „Smerfy” i 
„Słoneczka”. W ciągu trzech na-
stępnych dni dziadkowie i babcie 
gościli w murach przedszkola. 23 
stycznia na zaproszenie dzieci z 
grup: „Pszczółki”, „Żabki” i „Za-
jączki”, 24 stycznia na spotkaniu 
z grupami „Biedronki”, „Mucho-
morki” i „Krasnale”. W ostatnim 
terminie – 25 stycznia dla swoich 
bliskich występowali najmłodsi: 
„Misie”, „Leśne Ludki”, „Mysz-
ki” i „Koniczynki”. 

Każda grupa pod opieką swojej 
nauczycielki przygotowała część 
artystyczną, podczas której dzie-
ci zaprezentowały umiejętności 
recytatorskie, taneczne, teatralne 
i wokalne. Było skocznie, przebo-
jowo i radośnie, ale czasami też 
nostalgicznie i sentymentalnie. 
Były współczesne tańce i trady-
cyjne jasełka. Wnuczęta włoży-
ły wiele wysiłku w to, aby jak 
najlepiej wyrazić swoją miłość 
i szacunek dla babć i dziadków. 
Swoimi staraniami i zaangażo-
waniem chciały podziękować za 
cierpliwość, zrozumienie i opiekę, 
a przede wszystkim za czas, któ-
ry dziadkowie zawsze mają dla 
swoich wnuków. Po występach 
nie mogło oczywiście zabraknąć 
życzeń, buziaków i przygotowa-
nych własnoręcznie upominków. 
Po prezentacjach artystycznych 
goście zostali zaproszeni na słod-
ki poczęstunek, który został przy-
gotowany przez rodziców. 

Kochanym Babciom i drogim 
Dziadkom wnuczęta życzą sa-
mych pięknych chwil w życiu i 
miłości zawsze tak samo wielkiej, 
jak w dniu ich święta. (kw)

Dni Babci i Dziadka 

pozbawiony ludzkiej władzy, 
wpływowych koneksji i ukła-
dów, za to wśród prostych pa-
stuszków… i przyniósł to, co 
zmieniło cały świat – dodała 
na koniec D. Kupczyk.

W atmosferę koncertu wpro-
wadzała przybyłych specjalnie 
na tę okazję przygotowana de-
koracja sceny. Na niej zaprezen-
towali się młodsi i starsi wyko-
nawcy. Zobaczyliśmy więc po-
pisy chearleaderek trenujących 
pod okiem Aleksandry Putały, 
„Gwiazdeczek” pod kierun-
kiem Jadwigi Lis, „Iskierek” 

Koncert Gwiazdkowy

rzy szczelnie wypełnili w tym 
dniu salę widowiskową „Sokol-
ni”. W szkole kontynuuje się, to 
co dobre i sprawdzone, zmienia-
ją się tylko roczniki uczniów wy-
stępujących w kolejnych zespo-
łach, a dzieło nauczycieli, którzy 
odeszli na emeryturę (Krystyna 
Paluch) prowadzą następni. 
Jak można się było przekonać -           
z sukcesem. 

Występ podziwali nie tylko 
rodzice i znajomi prezentują-
cych się na scenie, ale i władze 
miasta, radni, przedstawiciele 
kuratorium oświaty, dyrektorzy 
z innych gmin powiatu. Koncert 
Gwiazdkowy, choć jest imprezą 
szkolną, otwartą na środowisko 
lokalne, stał się przez lata wizy-
tówką Imielina. (sp)
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Piotr Kałucki z Imielina zdo-
był pierwsze miejsce w kon-

kursie fotograficznym „Świeć 
się z Energą” organizowanym 
przez „Dziennik Zachodni”. 
Jego zdjęcia najbardziej spo-
dobały się w głosowaniu in-
ternetowym w województwie 
śląskim. Do konkursu zgłosił 
zdjęcia świątecznych iluminacji 
w Imielnie. 

Piotr jest uczniem bieruń-
skiego PZS-u, gdzie pełni rolę 
szkolnego fotografa. Tą dzie-
dziną interesuje się od kilku 
lat, a szczególnym tematem, 
który sobie upodobał, są… 
wjeżdżające na stację pociągi. 
Na swoim profilu na facebooku 
i na Instagramie ma dziesiątki 
takich zdjęć. - To jest przyjem-
ność i pasja – mówi o swoich 
zainteresowaniach. 

Przyznaje też, że widzi sie-
bie w przyszłości bardziej jako 
fotograf, niż elektryk (czyli 
zawód, który zdobywa w szko-
le). 

Mimo młodego wieku pre-
zentował już swoje zdjęcia na 

Miejska Biblioteka Publicz-
na już kolejny raz na uro-

czystej gali, która odbyła się 25 
stycznia, przyznała swoim czy-
telnikom tzw. Złote Karty. Jest to 
impreza podsumowująca miniony 
rok w czytelnictwie w mieście. 

Dokonała tego Jadwiga Mikun-
da, dyrektorka MCK, wymienia-
jąc spotkania, imprezy, wystawy 
i konkursy, które organizowała 
biblioteka. W roku 2018 czytelni-
ctwo poszło w górę w porównaniu 
z 2017 rokiem. Przybyło czytają-
cych i książek. Imielińska biblio-
teka jest najlepszą w powiecie. W 
województwie śląskim znajduje 
się na III miejscu (w kategorii 
miast do 15 tys. mieszkańców). 

Oprócz nagrodzonych Złotą 
Kartą w 2018 roku, nagrody przy-
znano również laureatom ubie-
głorocznym, którzy utrzymali 
poziom czytelnictwa za rok 2017 
i nadal są w czołówce. 

Za czytelnictwo w minionym 
roku w kategorii czytelnika dzie-
cięcego nagrody otrzymali: Oli-
wia Surma (116 książek) i Artur 
Góra (105). W kategorii czytel-
nika dorosłego byli to: Justyna 
Buras (256 książek), Patrycja 
Dziembor (201), Krystyna Dro-
biec (155), Justyna Górecka (127), 
Józef Chmiel (115), Elżbieta Czaj-
kowska (107), Aleksandra Mater-
la (105), Elżbieta Skalska (104) i 
Joanna Mendrela (102). W tym 
roku nie przyznano Złotej Karty 
w kategorii czytelnika młodzie-
żowego. Nagrody wręczył bur-
mistrz Jan Chwiędacz wraz z J. 
Mikundą. 

Ucieszona z nagrody była Jo-
anna Mendrela, która, jak mówi, 
czyta „od zawsze”. Co najbar-
dziej? - Wszystko – odpowiada 
- lubię czytać i jeśli bibliotekarz 
poleca coś ciekawego, to biorę. Nie 
ukrywam, że lubię też kryminały, 

a poza tym powieści historyczne, 
literaturę współczesną, słowem 
wszystko co wnosi jakieś nowe 
wiadomości w moje życie. Taka 
Karta zobowiązuje, więc chyba 
będę jeszcze bardziej gorliwą czy-
telniczką – dodaje pani Joanna.

Patrycja Dziembor po odbiór 
Złotej Karty przyszła z sześcio-
letnim synem Maksymilianem 
bo, jak twierdzi mama, to on „wy-
robił” statystykę wypożyczeń. - 
Biorę dużo książek dla dzieci, je-
mu ja czytam, a córka robi to już 
sama. Najbardziej lubię literaturę 
faktu, beletrystykę ale też krymi-
nały. Gdy mam czas, bardzo chęt-
nie zasiadam do czytania książki.

Józef Chmiel jako emeryt ma 
dużo czasu na czytanie fantasty-
ki naukowej i książek popular-
nonaukowych. Czyta trochę też 
niejako zawodowo. Jest po Poli-
technice Śląskiej i jednak sprawy 
zawodowe wymagają oczytania.

Ubiegłoroczną laureatką Kar-
ty, która ją na ten rok utrzyma-
ła, jest Karolinka Krzyżowska 
- czterolatka, która „czyta” razem 
z mamą. - Tak rodzinnie lubimy 
czytanie, a córkę wdrażam do 
tego, by od malutkości kochała 
książki – mówi pani Kasia. (da)

W Sokolni 27 stycznia odbył 
się coroczny koncert, któ-

rego wykonawcami byli uczniowie 
Jacka Piłatyka. W muzycznych po-
pisach wzięło udział prawie 40 jego 
uczniów. Grali na pianinie, keybo-
ardzie, gitarze i akordeonie. 

Złote Karty wręczone 

J. Piłatyk jest absolwentem 
katowickiej szkoły muzycznej w 
klasie waltorni i fortepianu, od 
prawie 20 lat zajmuje się peda-
gogiką jako instruktor gry. Jako 
nauczyciel muzyki pracował w 
Mysłowicach i Giszowcu, teraz 

uczy dzieci i młodzież w Imie-
linie i Lędzinach. Jest świetnym 
muzykiem, sam gra w kilku or-
kiestrach, ma wspaniałe podej-
ście do dzieci i młodzieży, stąd 
taka ilość chętnych na naukę gry 
u niego. (da) 

40 uczniów pana Jacka 

Nagroda dla fotografa
wystawie w „Sokolni”. Można 
je też znaleźć na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta. Jak 
można tam zobaczyć, szcze-
gólnie lubi zdjęcia nocne – co 
samo w sobie już jest dużym 
wyzwaniem dla fotografa. Ale 
zrobienie dobrego zdjęcia to 
sprawa, jak sam mówi, „wy-
czucia sprzętu”. Poniżej dwa 
jego zdjęcia jako próbka foto-
graficznych zdolności.

Życzymy zatem młodemu 
adeptowi fotografii spełnienia 
życiowych planów. (zz)
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Seniorzy z imielińskiego koła 
po raz drugi wzięli udział w 

styczniu w spotkaniu okolicz-
nościowym w Domu Kultury 
Sokolnia. Tym razem okazją 
były: dni babci i dziadka, nowy 
rok, urodziny solenizantów i 
trwający karnawał.

31 stycznia na spotkanie 
zostały zaproszone dzieci z 
Przedszkola Miejskiego z grup 
„Słoneczka” i „Jagódki”, które 
umiliły seniorom czas  swo-
im programem artystycznym. 
Radość, spontaniczność pły-
nąca od dzieci poprzez tańce, 

piosenki i wiersze udzieliła 
się wszystkim obecnym, któ-
rym na koniec dzieci wręczyły 
symboliczne upominki, a same 
zostały obdarowane słodycza-
mi. Za występ podziękowano 
nie tylko dzieciom, ale nauczy-
cielkom: Magdalenie Skuteli, 
Katarzynie Stoleckiej oraz dy-
rektorce Renacie Prus za zor-
ganizowanie tej imprezy.

W dalszej części spotkania 
składano życzenia solenizantom 
urodzinowym, śpiewając sto lat 
przy akompaniamencie mu-
zycznym Rafała Stolarczyka. 

W tym roku to już dziesiąty 
raz w parafii Matki Boskiej 

Szkaplerznej z inicjatywy Akcji 
Katolickiej zorganizowano wspól-
ne urodziny dla  solenizantów ob-
chodzących w tym roku kalenda-
rzowym 80. urodziny. Spotykają 
się zazwyczaj 2 lutego w święto 
Ofiarowania Pańskiego zwanego 
świętem Matki Boskiej Gromnicz-
nej, po rannej mszy w ich intencji 
przy stole na śniadaniu i kawie.

Urodzinowe przyjęcie zor-
ganizowano w tym roku dla 23 
osób, nie wszyscy jednak mogli 
przybyć na mszę i spotkanie, dla-
tego w urodzinowym przyjęciu 
wzięło udział 18 jubilatów. Przy-
jęcie przygotowują panie z Akcji 
Katolickiej pod przewodnictwem 
Bibianny Lamik. 

- Jeśli będą chętni do spotkania 
i zechcą tu przyjść, to my takie 
spotkanie przygotujemy. Wspiera 
nas zawsze, pomaga i oczywiście 

finansuje proboszcz ks. Euge-
niusz Mura, który zawsze znaj-
dzie czas, by zasiąść z seniorami 
do stołu. 

- Pomagam – mówi ks. E. Mu-
ra – bo widzę, że nasi seniorzy 
chętnie korzystają z takich zor-
ganizowanych dla nich urodzin. 
Nie zawsze wszyscy zgłoszeni 
mogą przyjść, czasem zdrowie 

nie pozwala, by uczestniczyć w 
spotkaniu, ale zawsze wszystkich 
chętnie tu widzimy.

Dominik Buczek swoje uro-
dziny będzie świętował dopiero 
w lipcu, ale skorzystał z zaprosze-
nia. Urodził się w Wilkowyjach, 
przez lata był dyrektorem szkół 
imielińskich, już od dawna jest 
emerytem i chętnie skorzystał z 
okazji, by spotkać się ze znajo-
mymi w swoim wieku. - Teraz 
zajęć za dużo nie ma – mówi nam 
– więcej spędzam czasu w domu, 
ale nie narzekam - pooglądam 

telewizję, poczytam. Piszę też 
wspomnienia, kroniki i czasem 
jakieś wiersze - choćby taki na 
okoliczność spotkania urodzi-
nowego: „80-latku!! Czy ty sły-
szysz? Nadszedł czas, wołają nas! 
Fotel w cieniu gruszy w porze 
leniwca, gdzie przed oczyma wy-
obraźni przetaczają się seriale: ale 
to już było, z życia wzięte, koń by 
się uśmiał. A życie? Życie toczy 
się dalej, stale, miarowo, ale? Ale 
coraz mniej ze mną, coraz wię-
cej beze mnie, a najczęściej obok 
mnie!!...”

Wspólne urodziny 80-latków
Rozalia Wróbel będzie święto-

wać urodziny w listopadzie. - To 
jeszcze daleko, ale co tam – mówi 
– trzeba przyjść, póki sił starcza. 

Kiedyś, gdy była czynna zawo-
dowo, pracowała w spółdzielni w 
Bieruniu, jeszcze trochę dorabia 
do emerytury. Jest też członkinią 
koła emerytów, lubi, gdy zdrowie 
pozwala, wybrać się na zabawę 
czy wycieczkę. To bardzo dobrze 
robi: takie wyjście z domu – przy-
znaje. Tego samego zdania jest też 
Lidia Spyra, 80-latka z grudnia. 
Pracowała w chełmskim Fawen-
cie i na kolei w Imielinie. Należy 
do koła emerytów, ale też do gru-
py parafialnej Nocnej Adoracji. 

Jej koleżanka Urszula Stolecka 
(solenizantka z września) również 
pracowała w Fawencie, działa-
ła przez lata w Kole Gospodyń 
Wiejskich w Smardzowicach, te-
raz pomaga dzieciom, wnukom i 
prawnukom.

To urodzinowe spotkanie jest 
dla nich wszystkich bardzo mi-
łym wspomnieniem, a na przyj-
ście nie trzeba było nikogo, komu 
siły pozwoliły, namawiać. (da)

A na swoje urodziny zaprosili: 
Gabriela Goczoł, Halina Ka-
sperczyk, Agnieszka Klemens, 
Norbert Mańka, Helena Pacwa, 
Roman Pacwa, Genowefa Pią-
tek, Stanisława Radoń i Henryk 
Skóra, który obchodził 85 uro-
dziny. Po poczęstunku bawiono 
się przy muzyce, a na koniec 
spotkania przewodnicząca Ha-
lina Wachowiak dziękowała 
wszystkim za uświetnienie im-
prezy, pomoc i zaangażowanie 
organizacyjne, zapraszając se-
niorów ostatniego lutego na za-
bawę karnawałową. (hw)

Cztery okazje do spotkania

Na Śląsku samorządy miejskie 
wprowadzono już w 1809 

roku za rządów Fryderyka Wil-
helma III. Kilkanaście lat później 
utworzono z kolei pierwszy w hi-
storii prowincjonalny sejm śląski, 
a w 1827 roku powołano do życia 
sejmiki powiatowe (Kreistage), 
których skład tworzyli właściciele 
dóbr ziemskich, a także przedsta-
wiciele miast i wsi. 

Jednak dopiero w 1891 roku 
przyjęto w Niemczech nową 
ustawę, która wprowadzała w 
życie samorządy wiejskie. Co 
ten akt prawny ma do daty naszej 
wzmianki z 1926 roku? Ano ma 
tyle, że po plebiscycie i wejściu 
tej części Górnego Śląska w gra-
nice II RP władze polskie nadal 
tworzyły samorządy na wsiach 
zgodnie ze wspomnianą pruską 
ustawą. I tak było aż do wybuchu 
II wojny światowej.

Ustawa ta wprowadzała bar-
dzo nowoczesne jak na owe 
czasu zasady samorządności. 
Przykładowo mieszkańcy gmin 
wybierali w powszechnych wy-
borach radę gminy. Ilość głosów 
każdego z wyborców zależała 
od jego majątku oraz płaconych 
podatków. Wybrany organ za-
twierdzał starosta, na którego 
terenie leżała dana gmina czyli 
w przypadku Imielina starosta 
pszczyński.

Kadencja większości rad gmin 
trwała 6 lat, a na czas swojego 
urzędowania obierały one sołty-
sa i ławnika. W ich gestii leżało 
nie tylko prowadzenie admini-
stracji lokalnej, ale także utrzy-
manie w porządku dróg, które 
przebiegały na terenie gminy 
oraz finansowanie działalności 
swoich jednostek OSP. 

Przemysław Żołneczko

Śląska tradycja samorządności
„Głos Górnego Śląska” w roku 1926 (nr 77) donosił:
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MIEJSKIE CENTRUM KULTURY 
ZAPRASZA DO SOKOLNI

17 lutego (niedziela) godz. 18.00
„Echa miłości” – koncert piosenek Anny German 

Anna Wiktoria German (1936-1982) to legendarna polska piosenkarka, której fascynującą biografią 
można by obdzielić przynajmniej kilka innych wokalistek. Urodziła się w Urgenczu w Uzbekistanie, 
dokąd jej rodzina musiała uciekać przed terrorem stalinowskim. Ojciec był niemieckim buchalterem, 
a matka pochodziła z rodziny holenderskich menonitów przybyłych niegdyś z Niderlandów do Prus 
Wschodnich (Mazury). 

W latach sześćdziesiątych Anna German rozpoczęła oszałamiającą karierę piosenkarską zdobywając 
nagrody na festiwalach w Opolu i Sopocie, a następnie w San Remo i w Neapolu. Jej karierę przerwał kosz-
marny wypadek samochodowy na włoskiej autostradzie, który kosztował ją trzy lata rekonwalescencji.

W roku 1970 powróciła na estradę zdobywając na festiwalu w Opolu nagrodę za piosenkę „Czło-
wieczy los”. Następnie nagrała wiele piosenek po rosyjsku i dużo koncertowała w ZSRR, gdzie 
jest do dziś bardziej popularna i ceniona niż w Polsce. Także w Związku Radzieckim w 1980 roku 
nagrała swoją ostatnią płytę, kiedy była już śmiertelnie chora. 

Występowała w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii, Francji, Por-
tugalii, Włoszech, na Węgrzech, w Mongolii, NRD, RFN, CSSR oraz ZSRR. Śpiewała w siedmiu 
językach: polskim, rosyjskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, angielskim i po łacinie. 

Natura obdarzyła ją bardzo rzadkim rodzajem głosu – tzw. sopranem spinto. Dwukrotnie została 
uznana za najpopularniejszą polską piosenkarkę wśród Polonii amerykańskiej. Zmarła na raka w 
Warszawie w roku 1982 w wieku zaledwie 46 lat.

Piosenki tej znakomitej wokalistki przypomni nam Beata Marczewska, która jest zarazem aktorką 
Teatru Zagłębia w Sosnowcu, występującą w wielu programach telewizyjnych, filmach kręconych dla 
BBC oraz na scenach teatralnych w całej Polsce. Wejściówki w cenie 10 zl w placówkach MCK.

24 lutego (niedziela) godz. 18.00 Operowe fascynacje – „Carmen” G. Bizeta
Opera „Carmen” Georges’a Bizeta powstała w 1872 roku. Premiera tego jednego z najsławniejszych 

dzisiaj dzieł swojego gatunku okazała się kompletną klapą. W tamtych czasach opera ta była nie do 
przełknięcia, głównie z powodów obyczajowych. Akcja bowiem rozgrywa się w Sewilli w latach 20. 
XIX wieku w środowisku Cyganów, żołnierzy, przemytników i robotnic z fabryki cygar przy zupełnym 
braku konwencjonalnych, pełnych sztucznego patosu postaci, do jakich ówczesna publika była przyzwy-
czajona. Swoje zrobiła też nowatorska na owe czasy muzyka, wykorzystująca m.in. motywy folkloru 
hiszpańskiego. Kompozytor nie doczekał późniejszych triumfów dzieła (zmarł 3 czerwca 1875), które 
wkrótce po wystawieniu w Wiedniu jesienią 1875 roku stało się jedną z najsłynniejszych oper w historii. 
Dzięki „Carmen” Bizet zyskał znaczące miejsce w historii muzyki. Powszechnie uważa się go bowiem 
za jednego z twórców nowego stylu, który w latach 90. XIX stulecia i później znalazł kontynuację w tzw. 
operze werystycznej, a więc opartej na tematyce zaczerpniętej z codziennego życia (od łac. słowa verus 
= prawdziwy, życiowy). Ponadto muzyka „Carmen” łączy w sobie najlepsze cechy stylu opery francu-
skiej i włoskiej. Jej niezwykła barwność, żywiołowy temperament, swoisty hiszpański egzotyzm, blask 
i efektowność od lat niezmiernie porywają słuchaczy.

W Imielinie usłyszą państwo obszerne, najcelniejsze fragmenty dzieła, nie sposób bowiem wy-
stawić całej 4-aktowej opery w warunkach scenicznych, jakimi dysponuje Sokolnia. Ale i tak będą 
prawie 2 godziny wspaniałej muzyki w wykonaniu znakomitych artystów współpracujących z sos-
nowiecką agencją Arte Creatura.

Wejściówki w cenie 20 zł do nabycia w placówkach MCK.

3 marca (niedziela) godz. 16.30 i 19.00 – Babski comber
Od lat ogromnym powodzeniem cieszą się u nas imprezy przeznaczone głównie dla pań pod swoj-

ską nazwą Babski Comber. Dlatego też od pewnego czasu MCK zaprasza na te karnawałowe spot-
kania dwukrotnie. W Babskich Combrach uczestniczyli do tej pory tak popularni wykonawcy jak 
Andrzej Miś, Bernadeta Kowalska, Joanna Bartel, Kabaret „Moherowe Berety”, zespół „Trojoki”.

W tym roku gospodarzem programu będzie Mirosław Jędrowski - jeden z najbardziej popularnych i 
lubianych wykonawców szeroko pojętej piosenki śląskiej. Wydał kilka płyt, które osiągnęły status złotych. 
Jest laureatem kilku prestiżowych nagród. Pisze piosenki, komponuje muzykę, wyczynowo uprawia sport. 

Sam zwyczaj babskich combrów, czyli babskiej zabawy ludowej, wywodzi się najprawdopodobniej 
ze średniowiecza. Przez kilka wieków mocno ewoluował, jednak wszystkie te imprezy miały jedną 
wspólną cechę - odbywały się z reguły w marcu i tylko w damskim gronie! Śląskie Babskie Combry 
są bowiem odpowiednikiem męskiej Karczmy Piwnej, czyli Śląskiej Barbórki organizowanej w okoli-
cach 4 grudnia. Mirek Jędrowski ma w organizacji i prowadzeniu takich imprez spore doświadczenie, 
bo występuje na nich ze swoim zespołem już od 15 lat. A zatem dobra zabawa gwarantowana! 

Wejściówki na tegoroczny Babski Comber są jeszcze dostępne w Bibliotece Miejskiej w symbo-
licznej cenie 10 zł. 

17 marca (niedziela) godz. 18.00 – Rewia Cygańska
Już teraz anonsujemy koncert pt. „Rewia Cygańska”, który odbędzie się w Sokolni. Wystąpi Elena 

Rutkowska z zespołem Cygańskie Czary. Więcej o tym wydarzeniu napiszemy w następnym numerze 
„Kuriera”, teraz tylko informujemy, że bilety w cenie 20 zł są już dostępne w placówkach MCK. (rj)

Większość z nas defibry-
lację zna z dostępnych 

w telewizji seriali lub filmów, 
ale tylko nieliczni uczestniczy-
li lub obserwowali akcję ratun-
kową z użyciem defibrylatora 
AED. Skrót AED (ang. Auto-
mated External Defibrillator 
AED) powinno tłumaczyć się 
jako Zautomatyzowany (a nie 
Automatyczny) Defibrylator 
Zewnętrzny. Ma on przywrócić 
prawidłową pracę serca, wyko-
rzystując specjalne elektrody, 
przez które podaje się wstrząs 
terapeutyczny o odpowiednio 
dużej mocy. 

Zasada działania defibry-
latora jest niezwykle prosta: 
urządzenie poprzez elektrody 
przyklejone do ciała poszkodo-
wanego odczytuje jego EKG i 
na tej podstawie przeprowadza 
analizę serca i dobiera odpo-
wiednią siłę wstrząsów, które 
aplikuje do serca pacjenta. 

Rolą osoby ratującej życie, 
jest stosowanie się do komend 
głosowych, które wydaje defi-
brylator AED. Szansa na ura-
towanie życia ludzkiego z wy-
korzystaniem tego urządzenia 
sięga nawet 70% i dlatego tak 
istotne jest, by ich rozmiesz-
czenie odpowiadało potrzebie 
szybkiego dostępu w miejscach 
występowania jak największej 
liczby osób.

Defibrylatory to nowoczesne 
urządzenia, które poprzez spe-
cjalny program poprowadzą 
ratującego przez cały proces 
ratunkowy. Mamy do czynie-
nia z urządzeniami, które może 
obsługiwać osoba postronna, 
będąca najbliżej i najszybciej 

zareagować na zdarzenia z na-
głym zatrzymaniem krążenia. 

Po włączeniu defibrylatora 
AED następuje automatycz-
ne uruchomienie „asystenta 
RKO”, który poda komunikat 
„rozpocznij uciskanie klatki 
piersiowej poszkodowanego” 
i automatycznie rozpocznie 
wybijanie rytmu ucisków 
przez metronom. Dodatkowo 
uciskający klatkę piersiową 
słyszy instruktaż, jak i gdzie 
ułożyć dłonie, o konieczności 
zablokowania stawów łokcio-
wych itp. oraz na jaką głębo-
kość uciskać klatkę piersiową 
pacjenta.

AED posiada rozwiązanie 
automatycznego podnoszenia 
głośności komunikatów w za-
leżności od panującego wokół 
hałasu. instrukcje głosowe w 
języku polskim i przycisk wy-
boru drugiego języka obcego.

W Imielinie defibrylato-
ry rozmieszczono w czterech 
miejscach. Pierwsze - na ze-
wnątrz budynku Urzędu Miasta 
Imielin (ul. Imielińska 81) i jest 
on dostępny całą dobę. Trzy po-
zostałe w środku pomieszczeń i 
można ich użyć, gdy obiekty te 
są czynne, to jest:

1. Hala widowiskowo-spor-
towa przy ul. Sapety 8a.

2. Hala sportowa przy Szko-
le Podstawowej Nr 2 przy            
ul. Miarki 7.

3. Budynek na Stadionie 
Miejskim przy ul. Hallera 37a.

Na mapie Imielina znajdują-
cej się na stronie internetowej 
www.imielin.pl są zamieszczo-
ne miejsca położenia defibry-
latorów. (um)

Do ratowania życia

Całą dobę dostępny defibrylator znajduje się w Imielinie po lewej 
stronie od wejścia do budynku Urzędu Miasta. 
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 Witamy we wspólnocie 
Dziecko ochrzczone 12 stycznia w imielińskim kościele

Filip Maksymilian Duży urodzony 22 listopada 
syn Magdaleny i Adriana 
chrzestni: Bibianna Drosdek i Paweł Bołdys

Podczas ferii zimowych policjanci będą 
prowadzili szeroko zakrojoną akcję 

mającą na celu zapewnienie bezpieczeń-
stwa najmłodszym. Kontrolowane będą 
miejsca zorganizowanego wypoczynku 
dzieci i młodzieży. Policjanci będą prowa-
dzili działania profilaktyczne promujące 
bezpieczne zachowania w trakcie wypo-
czynku. Ważne jest, aby spędzanie wol-
nego czasu w okresie ferii zimowych nie 
odbywało się bez uwagi dorosłych. O bez-

pieczeństwo na stokach zadbają natomiast 
mundurowi z patroli narciarskich. Zdro-
wy rozsądek i odpowiedzialność pozwoli 
uniknąć nieszczęśliwych wypadków.

W okresie ferii policjanci zwrócą też 
uwagę na młodych ludzi, którzy ten czas 
spędzą w domu. W trosce o ich bezpie-
czeństwo okolice klubów, dyskotek i 
innych miejsc rozrywki zostaną przez 
mundurowych objęte szczególnym nad-
zorem. (kpp)

By ferie były bezpieczne 


