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Dokończenie na str. 3.

Imielin jest jednym z czter-
dziestu miast w dziewięciu 

województwach, w których w 
tym sezonie grzewczym już za-
instalowano, albo wkrótce poja-
wią się mobilne „płuca”.  Od 10 
do 24 stycznia ich dwumetrowy 
model stał na rynku. Na koń-
cu eksperymentu (co widać na 
zdjęciu obok) płuca poszarza-
ły. Nie jest to najgorszy rezultat 
– jak można zobaczyć na zdję-
ciach w internecie – bo były ta-
kie miasta, w których po dwóch 
tygodniach stały się czarne. 

Mobilne płuca to symbol 
walki ze smogiem. Model 
ludzkich płuc „oddychał”, po-
chłaniając zanieczyszczenia 
powietrza, które osiadały na 
białej materii pokrywającej 
instalację. Instalacja zmienia-
ła kolor zależnie od jakości 
powietrza w danym miejscu, 
tym samym wizualizując stan 
ludzkich płuc narażonych 
na oddziaływanie smogu. W 
tym roku dzięki finansowemu 
wsparciu Fundacji Better Futu-
re programu Polskiego Alarmu 
Smogowego „Zobacz, czym 
oddychasz”, Imielin znalazł się 
na trasie mobilnych płuc. 

Czy zadziałają 
na wyobraźnię?

Animatorką tej widowiskowej 
akcji była Alicja Zdziechiewicz 
ze stowarzyszenia Zielony Imie-
lin, która tak objaśniała nam jej 
wyniki: - Mobilne płuca stanęły 
w centralnym punkcie miasta, 
żeby zadziałały na wyobraźnię 
mieszkańców, którzy przez dwa 
tygodnie mogli obserwować, 
jak ciemnieją pod wpływem za-
nieczyszczonego powietrza. Na 
szczęście przybrały szary kolor 
– dlatego czuję ulgę, że nie jest 
tak źle, jak mogło być. Z drugiej 
strony wpływ na ich wygląd 
miała również pogoda – brak 
mrozu, siła wiatru, ciśnienie 
– a ta akurat w ciągu ostatnich 
tygodni była w miarę korzyst-

na. Do niektórych przemawiają 
cyfry – np. to że co roku umiera 
w Polsce 40 tys. osób z powodu 
smogu, a do innych wizualizacja 
tego, jak mogą wyglądać nasze 
płuca po sezonie grzewczym.

- Jestem zadowolona z naszej 
akcji, która pokazuje, że miesz-
kańcy wiele zrobili w kwestii 
wymiany pieców - zauważa 
A. Zdziechiewicz. -  Jesteśmy 
w połowie drogi do tego, by-
śmy mogli odetchnąć czystym 
powietrzem w Imielinie. Cie-
szy mnie również to, że płuca 
zobaczyło mnóstwo dzieci, 
które miały lekcje w szkołach 
i przedszkolu na temat szkodli-
wego wpływu smogu na zdro-
wie człowieka. Bardzo dziękuję 
nauczycielom za to, że zabrali 
dzieci na rynek i pokazali im 
instalację. Mobilne płuca rzu-
cały się w oczy. I o to chodziło. 
Poprosimy również placówki 
oświatowe w Imielinie o udział 
w badaniu ankietowym na te-
mat efektywności akcji „Mobil-
ne płuca w Imielinie”. 

Wymiana pieców 
daje efekty

Miasto wsparło akcję ekolo-
gów, a burmistrz Jan Chwiędacz 
skomentował ją następująco: 
- Gdyby umieścić takie „płuca” 
w innym miejscu miasta np. na 
Pasieczkach, czy nad zalewem, 
z pewnością byłby o wiele 
czystsze. Z drugiej strony na 
rynku przebywa o wiele więcej 
mieszkańców niż gdzie indziej 
- to centralne miejsce miasta. 
Na pewno na zanieczyszcze-
nia na rynku wpływ ma duży 
ruch samochodowy – związane 
z tym spaliny i unoszący się w 
powietrzu kurz. Sądzę, że jest 
tu mniej zanieczyszczeń z do-
mowych kotłów, gdyż w tym 
rejonie miasta zdecydowana 
większość mieszkańców wy-
mieniła piece na gazowe lub 
ekologiczne węglowe. 

Dokładne dane na temat tego, 
kto i jakim paliwem ogrzewa 
dom, będziemy mieć w drugiej 
połowie roku, gdyż do końca 
czerwca każdy mieszkaniec 

jest zobowiązany to zgłosić do 
centralnej ewidencji emisyjno-
ści (pisaliśmy o tym szczegó-
łowo w poprzednim wydaniu 
„Kuriera” - dop. red.). To, że 
„płuca” nie były bardziej za-
brudzone, na pewno jest efek-
tem kolejnych akcji wymiany 
pieców centralnego ogrzewa-
nia. Warto wspomnieć, że w 
tym roku zniknie następnych 
80 kotłów węglowych, które 
zastąpione zostaną przez gazo-
we – zakończył burmistrz. 

Antysmogowe lekcje
Akcja spotkała się z dużym 

zainteresowaniem imielińskich 
szkół i przedszkola. Ze SP nr 
2 włączyli się w nią uczniowie 
klas 7b, 7d oraz 3a, 3b i 3c. 
Mogli przekonać się na własne 
oczy o tym, jakim powietrzem 
oddychają mieszkańcy Imielina 
– relacjonowała nam dyrektora 
Dagmara Kupczyk. Uczniowie 
wraz z nauczycielami odwie-
dzili imieliński rynek, prze-
czytali, jaki jest stan powietrza 

z danych wyświetlanych na 
mobilnych płucach, a następnie 
w klasach rozmawiali o tym, co 
wpływa na zanieczyszczenie 
powietrza. 

Dodatkowo w klasach 7b i 
7d na lekcji geografii została 
przeprowadzona lekcja anty-
smogowa, ponieważ młodzi 
ludzie najlepiej uczą się przez 
doświadczenia. Lekcja dla nie-
których uczniów była szokują-
ca, ale potrzebna. Zwłaszcza, 
że każde pokolenie ma wpływ 
na to, jak będzie kształtowała 
się nasza przyszłość. Za po-
średnictwem Alicji Zdziechie-
wicz szkoła otrzymała mate-
riały dydaktyczne od Polskiego 
Alarmu Smogowego, które bę-
dą wykorzystywane przez dłu-
gi czas na lekcjach geografii. 

Chcąc efektywnie wychowy-
wać, należy od najmłodszych 
lat zwracać uwagę na zmiany, 
jakie zachodzą w najbliższym 
środowisku. Zmiany które do-
tyczą ekologii. W ten proces 

Takim powietrzem oddychamy!

Tyle zanieczyszczeń w “płucach” osadzilo się w centrum Imielina przez dwa tygodnie. Ile ich byloby w ciagu roku, a ile przez 10 lat? 
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KRONIKA POLICYJNA

DYŻURY RADNYCH

Kurier – Imielińska Gazeta Samorządowa. 
Wydawca Urząd Miasta w Imielinie. 
Wykonanie: Gościniec sc. Redaguje zespół. 
Redaktor naczelny Zbigniew Zając ISSN 1898-8350 
Tel. kontaktowy: 609-223-557 
Adres do korespondencji: Biblioteka Miejska 41-407 Imielin, ul. Imielińska 
92, tel. 32/225 50 70, adres elektroniczny: kurier@imielin.pl 
Druk Infomax Katowice. Nakład 2350 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i opracowania 
nadesłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść ogłoszeń.

7 marca (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta Imielin         
w godz. 1600-1700 będą dyżurować radni: Agnieszka Chmielew-
ska, Zenon Kubica, Józef Pacwa. 

Ponad dwieście wniosków 

Paulina 
Siekańska
Notariusz 
w Imielinie

PORADY NOTARIUSZA

Do 4 lutego wyłożone były do publicznego wglądu projekty 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko dla następujących obsza-
rów: w rejonie ul. Imielińskiej – Północ, w rejonie ul. Nowozachę-
ty oraz obszaru „Cisowiec”. Do 18 lutego br. osoby prawne i fi-
zyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu oraz do prognozy 
oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Imielin, ul. Imie-
lińska 81, 41-407 Imielin z podaniem imienia, nazwiska albo 
nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy. Więcej informacji  o sporzą-
dzanych planach można uzyskać pod adresem strony: bip.imielin.
pl->plany sporządzane->Wyłożenia do publicznego wglądu pro-
jektów planów (um)

Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

obawa, że wpisy do ksiąg będą 
częściej błędne, gdyż żaden 
niezależny orzecznik w sądzie 
nie sprawdzi dokładnie tre-
ści aktu notarialnego - przede 
wszystkim czy jest on ważny 
pod kątem merytorycznym, a 
tym samym pewność obrotu 
nieruchomościami może być 
poddana w wątpliwość. 

Już w ubiegłym roku Polski 
Związek Firm Deweloperskich 
apelował do ministra sprawied-
liwości o pomoc w tej kwestii. 
Szczegółowe propozycje usta-
wowe póki co znane są jedy-
nie z medialnych przecieków 
z ministerstwa. Upoważnienie 
ustawowe notariuszy, by po-
mogli rozładować kolejki w są-
dach wieczystoksięgowych, to 
nie jedyna propozycja resortu. 

Nowelizacja przepisów ma 
też nałożyć obowiązek zwrotu 
biorącemu kredyt pieniędzy 
z ubezpieczenia pomostowe-
go. Przepis ma brzmieć: „W 
przypadku naliczenia przez 
bank dodatkowych opłat lub 
prowizji związanych z ocze-
kiwaniem na wpis do księgi 
wieczystej ustanawianej na 
rzecz tego banku hipoteki za-
bezpieczającej spłatę kredytu 
udzielonego konsumentowi, 
pobrane z tego tytułu opłaty 
lub prowizje (po dokonaniu 
wpisu do hipoteki) podlegają 
zwrotowi lub zaliczeniu na po-
czet innych należności obcią-
żających kredytobiorcę”. Tak 
jak w przypadku wcześniejszej 
spłaty kredytu. Wtedy też ban-
ki zwracają i pobrane opłaty, i 
ubezpieczenie kredytu. Na ten 
moment kredytobiorcy nawet 

miesiącami płacą wyższe raty 
kredytowe. Tymczasem kolejki 
w sądach zajmujących się księ-
gami wieczystymi spowodo-
wane są między innymi tym, 
że spływały tam (i nadal spły-
wają), setki spraw związanych 
z przekształceniem prawa wie-
czystego użytkowania gruntów 
pod budynkami w prawo włas-
ności. Powodem jest wejście w 
życiu ustawy z 20 lipca 2018 
roku. Takich wniosków może 
być jeszcze około 2,5 mln do 
rozpoznania!

Wydłużony czas oczekiwania 
na wpis do księgi wieczystej ge-
neruje straty dla konsumentów 
- zarówno na rynku pierwotnym 
jak i wtórnym. Jest to szczegól-
nie istotne w czasach rosnących 
stóp procentowych. Do czasu 
wpisu hipoteki w księdze wie-
czystej na rzecz banku bank wy-
maga wyższego oprocentowania 
kredytu hipotecznego, a to może 
podnieść ratę kredytu nawet o 
20 proc. Tracą też deweloperzy, 
którzy także zaciągają kredyty 
hipoteczne na budowę inwe-
stycji, i także oni muszą płacić 
wyższe oprocentowanie do 
czasu wpisu hipoteki. Dewelo-
per nie uzyska bowiem kredytu 
na realizację inwestycji do cza-
su, gdy w księdze wieczystej 
nie zostanie zrobiony wpis. 
Opóźnia to realizację inwesty-
cji, generuje dodatkowe koszty 
dla inwestora, co przekłada się 
na wyższe ceny mieszkań dla 
konsumentów. I tak kupujący 
jest podwójnie poszkodowany. 
Projekt ustawy miał na począt-
ku lutego trafić na posiedzenie 
obrady Rady Ministrów. 

Nowy pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości 
Notariusze wspomogą zaczopowane
sądy wieczystoksięgowe? 

pracuje nad przepisami, któ-
re przyspieszą wpisy do ksiąg 
wieczystych. Chodzi o roz-
wiązanie problemu, jaki mają 
nabywcy mieszkań deweloper-
skich, polegający na długim 
oczekiwaniu na rozpatrzeniu 
wniosku wieczystoksięgowego 
o założenie księgi wieczystej 
przez sąd wieczystoksięgowy. 

Ministerstwo na wniosek de-
weloperów postanowiło pomóc 
kupującym nowe mieszkania, 
albowiem obecnie oczekują 
oni nawet ponad rok na wpis do 
księgi wieczystej, a tym czasie, 
jeśli wzięli kredyt hipoteczny 
na zakup mieszkania, muszą 
płacić bankom dodatkowe 
ubezpieczenia pomostowe - w 
tym podwyższone oprocen-
towanie kredytu (zwykle o 1 
punkt procentowy). Pomysłem 
na rozwiązanie problemu ma 
być stworzenie możliwości, by 
to sami notariusze dokonywali 
wpisów w księgach wieczy-
stych, a nie orzecznicy w są-
dach. 

Założenie jest podobne jak 
w sprawach spadkowych, któ-
re obecnie można załatwić 
dowolnie, co do zasady: i w 
sądzie, i u notariusza. Oczywi-
ście takie rozwiązanie minister 
musi najpierw skonsultować 
z Krajową Radą Notarialną, 
która najprawdopodobniej za-
opiniuje negatywnie powyż-
szy pomysł, albowiem istnieje 

6 stycznia doszło do oszustwa inter-
netowego. Mieszkaniec Imielina został 
oszukany za pośrednictwem portalu 
OLX na kwotę 450 złotych.

13 stycznia dokonano w Imielinie oszu-
stwa „na policjanta”. Pod pozorem prowa-
dzonej sprawy fałszowania banknotów 

osoba pokrzywdzona przekazała nieznanym sprawcom 32 800 zł 
w celu rzekomej weryfikacji autentyczności tych pieniędzy.

15 stycznia okradziona została przepompownia przy ul. Ma-
ratońskiej (własność Starostwa Powiatowego w Bieruniu). Straty 
oszacowano na 3 tys. zł. 

19 stycznia ponownie doszło do kradzieży z włamaniem do 
przepompowni przy ul. Maratońskiej. Tym razem straty wynio-
sły 1,5 tys. zł. 

1 lutego na ul. Św. Brata Alberta policjanci zatrzymali 36-
letniego mieszkańca powiatu podejrzanego o kradzież roweru. 
(kpp)

Składanie uwag do projektów 
planów miejscowych 

Do 18 lutego

Wpadł przez brak maseczki
2 lutego dzielnicowy z rejonu Imielina w trakcie czynności 

służbowych związanych z obchodem rejonu zauważył mężczy-
znę, który nie stosował się do obowiązku zakrywania ust i nosa. 
Mężczyzna ten przyjechał samochodem na stację paliw przy uli-
cy Imielińskiej, gdzie zatankował pojazd, po czym bez maseczki 
ochronnej wszedł do pawilonu. Podczas legitymowania okazało 
się, że mieszkaniec tego miasta ma cofnięte uprawnienia do kiero-
wania. Podjęta wobec 29-latka interwencja zakończyła się nie tyl-
ko nałożeniem kary za wykroczenie popełnione na terenie obiektu 
użyteczności publicznej. Mężczyzna odpowie też przed wymia-
rem sprawiedliwości za kierowanie pojazdem pomimo wydanej 
wobec niego decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień. Jest 
to przestępstwo, za które kodeks karny przewiduje grzywnę, karę 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Przyjęty przez Radę Miast 
Imielin program współpracy 

z organizacjami pozarządowy-
mi na rok 2022 zawiera 14 prio-
rytetowych zadań publicznych. 
Zgodnie z zasadą pomocniczo-
ści organizacje te mogą realizo-
wać niektóre zadania publiczne 
w imieniu samorządu. 

Do tych priorytetowych 
zadań w Imielinie należą: 
wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej; działalność 
na rzecz osób niepełnospraw-
nych; kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa na-

rodowego; nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata i 
wychowanie; działalność na 
rzecz dzieci i młodzieży; dzia-
łalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy; porządek i bez-
pieczeństwo publiczne; promo-
cja i organizacja wolontariatu; 
ochrona i promocja zdrowia; 
działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym; turystyka 
i krajoznawstwo; działalność na 
rzecz rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, upowszechniania 
i ochrony praw dziecka; prze-
ciwdziałanie uzależnieniom i pa-

tologiom społecznym; ekologia i 
ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego. Do 
każdego z tych zadań przypisane 
zostały przykłady działań.  

Uchwała określa również 
zasady współpracy, jej zakres, 
formy, sposób realizacji progra-
mu i środki przeznaczone na re-
alizację. Sformułowane zostały 
także sposoby oceny realizacji 
programu. 

Pełny tekst uchwały dostępny 
jest w internecie na stronie bip.
imielin.pl w zakładce „Progra-
my”. (zz)

Wsparcie dla organizacji pozarządowych 
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Jak co roku imielińska spółka 
komunalna planuje dokona-

nie niezbędnych modernizacji 
sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej. W tym roku zamierza 
wymienić 635 metrów wodo-
ciągu na ul. Sikorskiego (na od-
cinku od ul. Malczewskiego do 
ul. Szaniawskiego). 

Rozciągnięta na trzy lata i 
bardzo kosztowna (bo za po-
nad 3 mln zł) będzie wymia-
na sieci wodociągowej na ul. 

Takim powietrzem oddychamy
Dokończenie ze str. 1.

W ubiegłym roku zostały 
zakończone prace zmierzające 
do modernizacji (aktualizacji) 
ewidencji gruntów i budyn-
ków. Modernizację przepro-
wadziło Starostwo Powiatowe 
na podstawie art. 24a Prawa 
geodezyjnego i kartograficz-
nego w celu dostosowania ist-
niejącej bazy danych ewidencji 
gruntów i budynków do obo-
wiązujących przepisów.

Dzięki kompleksowym 
pomiarom w terenie granic 
działek i budynków, a także 
weryfikacji sposobu użytko-
wania gruntów, dane te zostały 
zaktualizowane. Modernizacja 
może skutkować zmianą ozna-
czenia (numeracji działek), 
powierzchni działki, zmianą 
powierzchni oznaczenia użyt-
ków gruntowych, ujawnieniem 
bądź wykreśleniem budynków, 

lokali a także zmianą ich da-
nych technicznych.

Informujemy mieszkańców, 
że w związku z tym nastąpią 
również zmiany w naliczeniu 
podatków: od nieruchomości, 
rolnego i leśnego, gdyż dane 
zawarte w ewidencji gruntów 
i budynków są wiążące dla or-
ganu podatkowego. Dlatego też 
decyzje, które otrzymują teraz 
mieszkańcy DOTYCZĄ RO-
KU 2021. Organ podatkowy 
może dokonać wymiaru podat-
ku na rok 2022 po całkowitym 
zakończeniu wprowadzanych 
zmian dotyczących roku 2021.

Wobec powyższego Urząd 
Miasta Imielin informuje że 
decyzje określające kwotę po-
datku na 2022 rok zostaną do-
starczone do mieszkańców w 
terminie późniejszym (czerw-
cu i lipcu br.).

Aktualizacja  gruntów i bu-
dynków wykonana przez Sta-
rostwo Powiatowe odbywa się 
pierwszy raz na terenie miasta 
od początku jego istnienia. 
Jest to proces trudny i cza-
sochłonny, dlatego prosimy 
mieszkańców o cierpliwość i 
zrozumienie.

Przypominamy także, że 
dokonywanie wpłat za podatek 
odbywa się na podstawie do-
starczonej decyzji podatkowej. 
W sytuacji w jakiej znaleźli-
śmy się teraz, jeśli mieszkaniec 
chce dokonać wpłaty na poczet 
podatku, może to zrobić, wpła-
cając określoną przez siebie 
kwotę (może to być kwota taka 
jak z 2021 roku) do kasy lub na 
konto bankowe Urzędu – doko-
nana wpłata zostanie rozliczo-
na przy wydaniu decyzji wy-
miarowej na 2022 rok. (um)

Decyzje podatkowe na 2022 rok
bardzo mocno zaangażowały 
się wychowawczynie naucza-
nia początkowego Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Imielinie, 
które wraz ze swoimi ucznia-
mi odwiedziły instalację na 
rynku. Dzieci bardzo chętnie 
zwiedziły wystawę, zadawały 
pytania, interesowały się tym, 
w jaki sposób płuca zmieniają 
kolor. Była to lekcja ekologii 
na żywo, nauka przez do-
świadczenie. Bez wątpienia to 
sposób przekazywania wiedzy, 
który pozwala inaczej spojrzeć 
na dane zagadnienie, problem. 
Przede wszystkim buduje w 
młodych ludziach określone 
wartości, które pozwalają żyć 
w zdrowym i czystym środo-
wisku. 

Wszystkie 
przedszkolne grupy

Również najmłodsi czyli 
przedszkolacy sprawdzali, co 
działo się na rynku. „Oddy-
chający” model ludzkich płuc 
to rzadko spotykany mate-
riał dydaktyczny. Instalację 
odwiedziły więc wszystkie 
przedszkolne grupy, dowiadu-
jąc się jaki wpływ ma jakość 
powietrza na nasze zdrowie. 
Dzieci nie tylko oglądały in-
stalację, ale już w przedszkolu 
w grupach oraz na kółku przy-
rodniczym poruszały tematykę 
zanieczyszczenia środowiska, 
rozmawiały o zagrożeniach 
jakie niesie ze sobą smog i 

sposobach walki z nim. Akcja 
była też inspiracją do przepro-
wadzania własnych doświad-
czeń. Dzieci sprawdzały więc 
jakość powietrza za przed-
szkolnym oknem przy pomocy 
odkurzacza oraz wykładanych 
na parapet białych materiałów, 
jak wata, gaza czy bibuła (za-
nieczyszczenie powietrza za 
oknami było jednak mniejsze 
niż przy głównej ulicy mia-
sta). Badały też czystość śnie-
gu. Na zajęciach nauczycielki 
wykorzystały m.in. książeczkę 
„Nadlatuje SMOG!” otrzyma-
ną w ramach akcji. 

W kolejnych dniach akcji 
przedszkolaki obserwowały, 
jak duże zmiany nastąpiły w 
„miejskich płucach”, co z pew-
nością przełoży się na świa-
domość tego, że trzeba dbać 
o powietrze, którym wszyscy 
oddychamy.

Zdaniem nauczycielek taka 
„pomoc dydaktyczna” pomo-
gła dzieciom wyobrazić sobie, 
co dzieje się w organizmie 
człowieka wdychającego za-
nieczyszczenia. Uważają, że 
tego typu akcje są potrzebne 
- zwłaszcza w regionie, w któ-
rym mieszkamy. Do tego te-
matu wrócą jeszcze na pewno 
w kwietniu, podczas zajęć z 
okazji Dnia Ziemi. 

Przedszkole otrzymało rów-
nież broszury z zestawem po-
rad dla rodziców, mówiących 
jak chronić dziecko przed smo-
giem. (zz, sp1, sp2, kw)

Celem programu jest za-
pewnienie członkom ro-

dzin, opiekunom osób nie-
pełnosprawnych wsparcia w 
opiece nad osobą niepełno-
sprawną w miejscu zamieszka-
nia tej osoby.

Program jest skierowany do 
członków rodzin lub opieku-
nów sprawujących bezpośred-
nią opiekę nad dzieckiem z 
orzeczeniem o niepełnospraw-
ności; dorosłymi osobami o 
znacznym stopniu niepełno-
sprawności lub orzeczeniami 
równoważnymi; oraz spełnia-
jących warunek zamieszkiwa-
nia członka rodziny lub opie-
kuna we wspólnym gospodar-
stwie domowym z osobą nie-
pełnosprawną i sprawowanie 

całodobowej opieki nad osobą 
niepełnosprawną.

Zgłoszenia przyjmowane są 
w Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Imielinie, ul. 
Imielińska 87 osobiście lub 
za pośrednictwem poczty tra-
dycyjnej lub na adres biuro@
mopsimielin.pl.

Bliższe informacje można 
uzyskać w godzinach pracy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Imielinie pod nu-
merem telefonu 32 22-55-746  
w godzinach: poniedziałek od 
7.30 do 17.00; wtorek - czwar-
tek od 7.30 do 15.30; piątek od 
7.30 do 14.00.

Szczegóły programu wraz z 
załącznikami na stronie inter-
netowej imielin.pl (zz)

Adamskiego – łącznie jest tu 
do położenia blisko 4 km no-
wych rur. Wodociąg ten należy 
do najczęściej naprawianych w 
mieście – w 2020 roku było tu 
aż 9 awarii. 

Na modernizację sieci kanali-
zacyjnej poprzez montaż sterow-
ników studni podciśnieniowych 
zamierza się w tym roku prze-
znaczyć ponad  850 tys. zł. Ta 
działalność będzie kontynuowa-
na również w następnym roku.  

Miasto zapewniło już, dzięki 
dotacji z funduszy rządowych, 
finansowanie budowy zbiornika 
retencyjnego przy oczyszczalni 
ścieków na ul. Wandy. Zapew-
ni on równomierny dopływ 
ścieków i spowoduje, że praca 
oczyszczalni będzie odbywać 
się płynnie przez całą dobę. 

Wartość robót związanych z 
dostawą wody i odprowadzaniem 
ścieków szacowana jest w tym 
roku na blisko 3,6 mln zł. (zz)

Nabór do programu 
„Opieka Wytchnieniowa”

Modernizacje sieci wodociągowej

Zbieranie i wywóz odpadów bio-kuchennych

Zarząd Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego ogłasza nabór 
wniosków na usunięcie i unie-
szkodliwienie w 2022 r. od-
padów zawierających azbest, 
składowanych na posesji.

Bezpłatny odbiór odpadów za-
wierających azbest przysługuje 
osobom fizycznym mającym ty-

tuł prawny do nieruchomości zlo-
kalizowanych na terenie powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego.

Warunkiem odbioru azbestu 
jest złożenie wniosku oraz speł-
nienie wymogów formalnych 
określonych w „Zasady odbio-
ru…”. Szczegóły na stronie inter-
netowej imielin.pl (zz)

Usuwanie azbestu

W związku z nowelizacją 
rządowej ustawy o utrzy-

maniu porządku i czystości w 
gminach powstał obowiązek se-
gregowania dodatkowej frakcji 
odpadów komunalnych w posta-
ci odpadów kuchennych.

 Z początkiem 2022 roku 
mieszkańcy otrzymali dodatko-
wy worek brązowy na zbieranie 
tych odpadów. Wywożone są one 
wraz z odpadami zmieszanymi w  

terminie raz w miesiącu od stycz-
nia do kwietnia i od listopada do 
grudnia oraz dwa razy w miesią-
cu od kwietnia do października. 
Informacja jakie odpady należy 
zbierać do worka brązowego 
umieszczona jest na worku. Fir-
ma wywożąca odpady zbiera je 
śmieciarką wyposażoną w dwie 
komory, która rozdziela odpady 
zmieszane od bio-kuchennych. 
Zbieranie odpadów w brązowych 

workach spowoduje poprawie-
nie poziomów recyklingu, co 
jest obowiązkiem nałożonym 
na gminy przez znowelizowaną 
ustawę. Mieszkańcy, którzy mają 
taką możliwość, mogą kompo-
stować odpady bio-kuchenne we 
własnym zakresie.

W lutym i marcu firma wywo-
żąca odpady będzie dostarczać 
na posesje pojemniki (kubły) 
na odpady bio-kuchenne, aby 
mieszkańcy mogli składować 
odpady zbierane do worków i 
wkładać je do pojemników.

Mieszkańcy kompostujący 
odpady lub niemający możli-
wości postawienia kubła na od-
pady na posesji, mogą złożyć z 
niego rezygnację, informując o 
tym telefonicznie (32 2254121) 
lub mailowo (srodowisko@
imielin.pl) pracowników Urzę-
du Miasta. (um)
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STATYSTYKA SZCZePIeń 
W Imielinie liczba zaszczepio-

nych minimum pierwszą dawką 
wg danych z 4 lutego przeciwko 
covid-19 61,7 proc. ogółu miesz-
kańców. W pełni zaszczepionych 
jest 59,8 proc., co daje 27 miejsce 
(na 167 gmin) w województwie 
śląskim. Tak jak w poprzednich 
miesiącach najwięcej zaszczepio-
nych jest w naszym wojewódz-
twie w gminie Bobrowniki - 65,5 
proc.  

Drugie miejsce w powiecie pod 
tym względem zajmuje Bieruń. 
Ostatnie miejsce zajmują Bojszo-
wy – zaszczepionych w pełni jest 
53,9 proc. mieszkańców. 

W Imielinie w grupie wieko-
wej 0-10 lat zaszczepiło się 149 
osób, w grupie 12-19 to 441 osób, 
w grupie 20-39 lat 1432 osoby, w 
grupie 40-59 lat – 1926, wśród li-
czących 60-69 lat – 887 i w grupie 
najstarszej – powyżej 70 lat 886 
osób. (zz)

W dalszym ciągu znajduje-
my się w stanie pande-

mii wirusa Covid 19. Stan ten 
wymusza określone zachowa-
nia i postępowanie ze strony 
służby zdrowia, a także obywa-
teli. Obowiązujące zachowanie 
to dystans społeczny, unikanie 
zbiorowisk ludzi, dezynfekcja i 
noszenie maseczek. 

Szczepienia
Nadal trwają szczepienia 

przeciwko Covid 19. W zde-
cydowanej większości są to 
szczepienia trzecią dawką osób 
uprzednio zaszczepionych, a 
także szczepienia dzieci od 5. 
roku życia. 

W styczniu 2022 r. w SPZOZ 
w Imielinie łącznie wykona-
no 420 szczepień. 378 były to 
trzecie dawki przypominające, 
32 osoby szczepiły się po raz 
pierwszy, podano 30 dawek w 

grupie wiekowej 5-11 lat oraz 
10 dawek w grupie wiekowej 
12-17 lat. Wykonano 16 szcze-
pień w domu pacjenta. 

Normalna praca przy-
chodni 

Czas pandemii to czas trud-
ny dla służby zdrowia. Wymu-
sza on dodatkowe czynności i 
zadania. Oprócz normalnych 
zadań (profilaktyka, diagno-
zowanie i leczenie chorych) to 
właśnie szczepienia dodatko-
wo absorbują zasoby ludzkie i 
czas pracy poradni.

Obecnie pomimo rosną-
cej liczny zakażeń SPZOZ w 
Imielinie pracuje na dotych-
czasowych zasadach. Pacjen-
ci są przyjmowani w ramach 
porad bezpośrednich zarówno 
w podstawowej opiece zdro-
wotnej, w laboratorium, jak 
również w poradniach specja-

listycznych. Dla części pacjen-
tów porady odbywają się drogą 
telefoniczną. W związku z ros-
nącą ilością pacjentów infek-
cyjnych należy spodziewać się 
wydłużenia czasu oczekiwa-
nia na poradę dla osób niein-
fekcyjnych (wypisanie recept, 
skierowań). 

Znaczna część kosztów po-
noszonych przez ZOZ zwią-
zana jest z zaopatrzeniem 
w sprzęt ochrony osobistej i 
środki dezynfekcyjne. Zakład 
posiada długoterminowe za-
opatrzenie w te środki. 

Zaniepokojenie w środo-
wisku medycznym w Polsce 
budzą niektóre wytyczne mi-
nisterstwa zdrowia np. wizy-
ty w miejscu zamieszkania u 
pacjentów z Covid. Czas prze-
znaczony na wizytę domową 
to minimum 30-40 minut u 
jednego pacjenta. Przy kilku 
wizytach realizujący je lekarz 
nie będzie miał czasu na ob-
sługę pacjentów w poradni, a 
jest ich codziennie około 30-
40 do jednego lekarza. Wi-
zyty winny mieć miejsce tak 
jak dotychczas dla pacjentów 
w stanie zdrowia szczególnie 
tego wymagających, a ocena 
tego należy do personelu me-
dycznego.

Dlaczego znacznie więcej 
ludzi umiera 

W roku 2021 w Polsce zmar-
ło 520 921 osób, w Imielinie 

Imielin wobec pandemii 
118. Wzrost liczby zgonów w 
Imielinie był w roku 2021 o 
około 30% wyższy niż w roku 
2020, co odpowiada procen-
towemu wzrostowi zgonów w 
województwie śląskim. Ana-
liza przyczyn zgonów należy 
do gestii Głównego Instytutu 
Statystycznego, a danych za 
rok 2021 jeszcze nie ma. Z 
obserwacji medycznej należy 
przyjąć, że za wzrost ilości 
zgonów w części przypadków 
odpowiada zakażenie wiru-
sem Covid 19 oraz pogorsze-
nie przebiegu chorób przewle-
kłych pod wpływem zakażenia 
Covid 19. 

Niebagatelna wydaje się rów-
nież sytuacja związana z prze-
kształceniem dużej ilości od-
działów szpitalnych w oddzia-
ły covidowe, co wpłynęło na 
gorszy dostęp pacjentów do le-
czenia szpitalnego, tym samym 
opóźnienie diagnozy i leczenia. 
Inną przyczyną może być wy-
dłużony czas oczekiwania na 
interwencję zespołów ratowni-
ctwa medycznego związaną z 
realizacją zadań związanych z 
pandemią Covid. 

Dane epidemiologiczne do-
tyczące czwartej fali pandemii 
wskazują na zwiększającą się 
liczbę zgonów związanych z 
zakażeniem Covid 19 osób 
młodych oraz osób niezaszcze-
pionych (około 80 proc. w po-
szczególnych grupach wieko-
wych). 

W związku z pogarszająca się sytuacją epidemiczną             
w kraju, rekordowym wzrostem zachorowań, a także rekor-
dowymi liczbami zgonów, zapytaliśmy lek. med. Grzegorza 
Hachułę, o sytuację w imielińskiej przychodni zdrowia, 
którą kieruje. 

Interesowały nas przyczyny znacznego (o 30 proc.) 
zwiększenia liczby zgonów w Imielnie w ub. roku w stosunku 
do roku 2020; stan zaszczepienia mieszkańców miasta oraz 
zaopatrzenia SPZOZ w niezbędne materiały; to, jak placów-
ka daje sobie radę z obsługą pacjentów, a także jaka jest 
możliwość realizacji ministerialnych pomysłów w zakre-
sie wizyt domowych lekarzy u chorych na covid emerytów. 
Poniżej zamieszczamy wypowiedź na te tematy lek. Grze-
gorza Hachuły. (zz)

Dwa miesiące temu w powie-
cie bieruńsko-lędzińskim było 
średnio ponad 1200 osób co-
dziennie na kwarantannie i około 
45 chorych. W ciągu następnych 
tygodni liczby osób izolowanych 
i chorych stopniowo się zmniej-
szały. Ta tendencja utrzymała się 
jeszcze na początku stycznia. 

Na początku pierwszego ty-
godnia stycznia przbywało 361 
osób na kwarantannie, a na końcu 
nieco ponad 200; średnio w cią-
gu tego tygodnia 288. Chorych 
odnotowano codziennie 16 osób. 
W tym tygodniu zmarło 5 osób z 
powodu covid-19. 

Drugi tydzień przyniósł stop-
niowe, ale łagodne wzrosty – licz-
ba osób na kwarantannie zwięk-
szyła się z 252 do 430 – średnio 
341. Liczba chorych wzrosła do 
średnio codziennie 29. Ten ty-
dzień przyniósł 4 ofiary śmier-
telne. 

Po połowie stycznia gwałtow-
nie wzrosły obserwowane dane: 
liczba osób na izolacji zwiększyła 
się niemal trzykrotnie – średnio 
do 1350 codziennie, liczba cho-
rych ponad dwukrotnie - do 72. 
Zmarły trzy osoby. 

Ostatni tydzień stycznia ce-
chował się dalszym choć nie tak 
gwałtownym wzrostem: osób na 
kwarantannie – średnio 2246, 
chorych – 111. Te zwiększo-
ne liczby nie spowodowały na 
szczęście wzrostu liczby ofiar 
– zmarły 2 osoby. Bilans tych 
czterech tygodni stycznia to 14 
ofiar wirusa. (zz)
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W ubiegłym roku Miej-
skie Centrum Kultury 

w Imielinie realizowało projekt 
„Powstańczym tropem – gra 
planszowa” w ramach progra-
mu grantowego „Bardzo Młoda 
Kultura” dofinansowanym ze 
środków Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu oraz Narodowego Centrum 
Kultury „Bardzo Młoda Kultura 
2019-2021”. Operatorem progra-
mu w województwie śląskim był 
Instytut Myśli Polskiej im. Woj-
ciecha Korfantego. 

Program realizowany był 
dwuetapowo. Pierwszy etap to 
organizacja konkursu fotogra-

Projekt „WracaMY do gry - 
power mamuśki” realizowa-

ny był przez MCK od września 
do grudnia ub. r. Projekt zajął 
pierwsze miejsce w Ogólnopol-
skim konkursie grantowym w 
ramach II edycji konkursu gran-
towego „Skrzydła dla Mamy”, 
dofinansowanego przez Funda-
cję BGK im. J. K. Steczkow-
skiego. Celem programu było 
ułatwienie mamom powrotu do 
pracy po przerwie związanej z 
urlopem macierzyńskim lub wy-
chowawczym. W związku z tym 
zorganizowane zostały warsztaty 
tematyczne:

BOSKIE - zajęcia ruchowe w 
atrakcyjnej formie, zumba, pila-
tes, salsa,

DLA URODY - spotkania z 
dietetykiem, stylistką, wizażyst-
ką, warsztaty przygotowywania 
szybkich i zdrowych posiłków,

TEATRALNY OŚMIELACZ 
- ćwiczenie mowy ciała, właści-
wej postawy, świadomość ciała, 
autoprezentacja,

ART. TERAPIA - warsztaty 
techniczno- plastyczne, zabawa 
sztuką i kreatywność, polegająca 
na możliwości zmiany otoczenia,

ZAWODOWO NA PLUS - 
spotkania ze specjalistami od 
HR, doradcą zawodowym, eko-
nomicznym,

ZMOTYWOWANE - war-
sztaty z psychologiem, trenerem 
personalnym,

nansowe poszczególnych branż i 
stanowisk. Dowiedziały się, jak 
można podnieść swoje kwalifi-
kacje zawodowe lub przebranżo-
wić się. Zajęcia ruchowe pozwo-
liły na zmianę świadomości oraz 
akceptację swojego „image”, a 
spotkania z wizażystkami, ar-
teterapia, warsztaty dietetycz-
ne i sesja z fotografem, dodały 
pewności siebie i działały jak 
zastrzyk dodatkowej energii, a 
także zapewniły lepsze samopo-
czucie. Udział w projekcie zgło-
siło 26 kobiet. (mck)

WracaMY do gry - power mamuśki

FOTO-MAMUŚKA - sesja 
fotograficzna z profesjonalnym 
fotografem.

Projekt wpłynął znacząco na 
aktywizację mam, podwyższył 
ich kompetencje zawodowe, 
pozwolił na poznanie mocnych 
stron oraz uświadomił własną 
wartość. Uczestniczki zosta-
ły przygotowane do rozmów 
kwalifikacyjnych, nauczyły się 
poprawnie pisać atrakcyjne po-
dania o pracę oraz życiorysy. 
Poznały obecne tendencje panu-
jące na rynku pracy, wartości fi-

Powstańczym tropem

ficznego „Ko-
cham ŚLĄ-
SKIE - ślady 
śląskości wokół 
nas”, a drugi to 
opracowan ie 
i wydanie gry 
p l a n s z o w e j 
„Powstańczym 
tropem”.

Gra, która 
powstała, po-

W tym roku to już dwuna-
sty raz (po rocznej przerwie z 
powodu pandemii) w parafii 
Matki Boskiej Szkaplerznej z 
inicjatywy Akcji Katolickiej 
zorganizowano wspólne urodzi-
ny dla solenizantów obchodzą-
cych w tym roku 80. urodziny. 
Tegoroczni 80-latkowie przyjęli 
do wspólnego świętowania rów-
nież 85-latków 

Spotykają się co roku 2 lute-
go w święto Ofiarowania Pań-

skiego zwanego świętem Matki 
Boskiej Gromnicznej. Po ran-
nej mszy w intencji żyjących i 
zmarłych spotkali się przy stole 
na śniadaniu i kawie.

Na urodzinowe przyjęcie 
przyszło prawie 30 osób, a w 
mszy uczestniczyło ich ponad 
40. Przygotowują je zawsze pa-
nie z Akcji Katolickiej pod prze-
wodnictwem Bibianny Lamik, a 
wspiera ich proboszcz, ks. Eu-
geniusz Mura. 

- Nie wszyscy zgłoszeni mo-
gą przyjść, czasem zdrowie nie 
pozwala, by uczestniczyć w 
mszy i spotkaniu, ale zawsze 
wszystkich chętnie tu widzi-
my – powiedziała Bibianna 
Lamik, która w imieniu Akcji 
Katolickiej złożyła wszystkim 
życzenia zdrowia i kolejnych 
wspaniałych lat życia. 

W kościele życzenia po 
mszy solenizantom złożyli ka-
płani. (da)

Wspólne urodziny seniorów

Słuczacze UTW w Imielinie 
uczestniczą w bogatej ofer-

cie zajęć i warsztatów. Kontu-
nuują naukę języków obcych, 
komunikacji oraz dbają o swoje 
ciało (na zajęciach pilatesu lub 
kosmetycznych), korzystają z 
porad dietetyka. Nie zabrakło 
również wykładów. 24 stycznia 
odbył się wykład psychologa, 
trenera i coacha w jednej osobie 
czyli Ilony Dudy pt. „Dusza nie 
ma wieku... - upływ czasu, jako 
wędrówka ku radości i spełnie-
niu”. Od 14 do 25 lutego nastąpi 
przerwa semestralna.

Nowy semestr rozpoczniemy 
już 28 lutego w Domu Kultury 
Sokolnia o godzinie 16.00 wy-
kładem Marii Dłucik. W godzi-
nach porannych instruktor Nata-

lia Rak zaprasza na zajęcia pila-
tesu. Będzie tylko jedna grupa o 
godzinie 10.00 (w poniedziałki 
i w piątki), a równocześnie pani 
Natalia poprowadzi o tej samej 
godzinie zajęcia on-line. Osoby 
zainteresowane proszone są o 
kontakt z koordynatorem celem 
otrzymania dostępu do zajęć 
on-line. W wiosennej ofercie 
słuchaczom proponujemy temat 
„Wiosenna kompozycja kwiato-
wa w donicy”. W warsztatach 
należy wcześniej zdeklarować 
swój udział. 

Więcej inforamacji u koordy-
natora Jadwigi Mikundy tel. 22 22 
992 lub w Bibliotece Miejskiej. 

Wszyskich chętnych, którzy 
chcą uczestniczyć w zajęciach ,za-
praszamy do aktywności. (utw)

siada wartość patriotyczną, a 
także jest przyswajalną i łatwą 
formą edukacji kulturalnej: łą-
czy zabawę z pozyskiwaniem 
wiedzy. Opracowanie gry, jej 
zasad oraz materiałów dla na-
uczycieli poprzedził szereg 
konsultacji z przedstawicielami 
imielińskich placówek oświato-
wych. Gra będzie wykorzysty-
wana na zajęciach wychowaw-
czych, lekcjach historii i języka 
polskiego, można ją również 
wypożyczyć w bibliotece, by 
miło spędzić czas wolny w 
domu, a przy okazji poszerzyć 
wiedzę o powstaniach śląskich. 
(mck)

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
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Roman Jochymczyk otrzymał medal z rąk Piotra Czarnynogi - rad-
nego sejmiku śląskiego. 

Ograniczenia związane z pan-
demią spowodowały, że do-

piero po półtora roku mógł Roman 
Jochymczyk odebrać medal „Za-
służony Kulturze Gloria Artis”, 
który przyznał mu prof. Piotr Gliń-
ski, minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (o zasługach miesz-
kańca Imielina i tej nagrodzie pi-
saliśmy w listopadzie 2020 r.). 28 
stycznia br. w Filharmonii Śląskiej 
w Katowicach odbyła się uroczy-
stość, podczas której w imieniu 
ministra medal Laureatowi wrę-
czył Piotr Czarnynoga, przewod-
niczący Komisji Kultury Sejmiku 
Województwa Śląskiego. 

Przypomnijmy, że medal „Glo-
ria Artis” to prestiżowe wyróżnie-
nie (R. Jochymczyk otrzymał je 
jako pierwszy w naszym powie-
cie) przyznawane osobom i insty-
tucjom, posiadającym szczególne 
osiągnięcia w takich dziedzinach 
jak muzyka, literatura, teatr, film, 
muzealnictwo, czy upowszech-
nianie kultury. Wniosek w tej 
sprawie do ministerstwa musi 
złożyć ogólnopolska organizacja 
– w przypadku R. Jochymczyka 
był to Związek Emerytów i Ren-
cistów – koło Imielin, a wsparły 
lokalne: Stowarzyszenie Kultu-
ralne „Sokół” i Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców Imielina. 

Katowicką uroczystość rozpo-
częło przedstawienie zasług lau-
reata, którego dokonała Regina 
Gowarzewska z Filharmonii Ślą-
skiej. Następnie wystąpił radny 
wojewódzki Piotr Czarnynoga, 
który zwrócił uwagę, że Roman 

Jochymczyk jest wyjątkową po-
stacią na terenie Śląska, gdyż od 
ponad 40-lat zajmuje się propago-
waniem pięknej muzyki - ale nie 
tylko jej, jest również dyrygen-
tem, wirtuozem, organizatorem 
życia muzycznego. Były starosta 
bieruńsko-lędziński zauważył, że 
R. Jochymczyk podczas „Jesieni 
Organowej” w kościołach nasze-
go powiatu prowadził 160 kon-
certów, wiele razy przedstawiał 
działa tak znanych kompozyto-
rów jak J. S. Bach, czy G. F. Ha-
endel i za każdym razem potrafił 
powiedzieć o nich coś nowego, 
przedstawić ich muzykę w intere-
sujący sposób. 

Roman Jachymczyk odbierając 
nagrodę ze wzruszeniem przy-
znał, że okoliczności sprawiły, iż 
na tej samej scenie jeszcze pod-
czas studiów w Akademii Mu-
zycznej rozpoczynał swoją dzia-
łalność jako prelegent koncerto-
wy. Od tej pory prowadził ponad 

3 tys. imprez muzycznych. 
Imielińskiej publiczności R. 

Jochymczyk znany jest z pro-
wadzenia chóru „Harfa”, jako 
kościelny organista i konferan-
sjer (choć to określenie nie końca 
odpowiednie w jego przypadku) 
podczas licznych koncertów, im-
prez i spotkań w „Sokolni” i poza 
nią. Ogromna wiedza muzyczna, 
smak artystyczny, nienaganna 
dykcja, właściwa intonacja głosu, 
poczucie humoru, odpowiednia 
prezencja i język, jakim potra-
fi się z wyczuciem posługiwać, 
powodują, że z przyjemnością (a 
gdy są odpowiednie okoliczności 
- to i z uśmiechem) wysłuchuje 
się tego, co mówi i jak mówi ze 
sceny. Jego zapowiedzi są jesz-
cze jednym punktem programu 
artystycznego – warto przyjść na 
koncert, wziąć udział w jakimś 
wydarzeniu muzycznym choćby 
dlatego, że będzie go prowadził 
Roman Jochymczyk. (zz)  

16 stycznia chór parafialny 
„Harfa” wystąpił z koncertem ko-
lędowym w kościele pw. Bł. Karo-
liny Kózkówny w Tychach na za-
proszenie tamtejszego proboszcza 
ks. prałata Józefa Szklorza, który 
urodził się w Imielinie, a wycho-
wywał w Chełmie Śl. Koncert 
odbył się w ramach Karolińskich 
Wieczorów Kolędowych, w któ-
rych wystąpiła również m. in. re-
nomowana Camerata Silesia oraz 
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. 

„Harfa” zaśpiewała najpierw 
na Mszy Św. o godz. 15., a póź-

niej chór wystąpił z ok. 50-mi-
nutowym koncertem kolęd w 
prezbiterium kościoła. Solistkami 
były: Katarzyna Skulska – so-
pran, Jadwiga Lis – mezzosopran 
i Lucyna Ledwoń – flet. Koncert 
przygotował i na nim akompanio-
wał Roman Jochymczyk. Występ 
imielińskiego chóru spotkał się 
z dużym uznaniem licznie zgro-
madzonej publiczności, czego 
wyrazem był bis i dwukrotne 
„standing ovation”.

Gospodarz – ks. Józef 
Szklorz przyjął nasz zespół 

Agnieszka Wieczorek 90. 
urodziny świętowała 10 

stycznia. Z tej okazji w intencji 
solenizantki została odprawiona 
urodzinowa msza.

Pani Agnieszka urodziła się 
w Imielinie, gdzie spędziła całe 
swoje dotychczasowe życie. Z 
mężem Walentym wychowa-
li czworo dzieci, (córkę Marię i 
trzech synów – Henryka, Jana i 
Grzegorza). W swoim otoczeniu 
ma liczną gromadę najmłodszego 
pokolenia: dziewięcioro wnucząt 
i dziesięcioro prawnucząt.

Pani Agnieszka jak na swój 
wiek czuje się dobrze, latem wy-
chodzi do ogrodu, który całe ży-
cie uwielbiała, uprawiając w nim 
warzywa, owoce, z których robiła 
przetwory dla całej rodziny. Jubi-
latka mieszka z córką Marią, zię-
ciem i wnuczką z mężem.

Jest zadowolona, szczęśliwa, 
że jej się ta jesień życia udała. 
Zawsze dbała o dzieci i starała się 
być spoiwem całej rodziny, tak 
też jest do dzisiaj. Nie czuje się 
samotna, gdyż jest otoczona sza-
cunkiem, dobrocią i miłością. Ma 
wspaniałą opiekę przede wszyst-
kim od córki Marii ale też i od sy-
nów, Henryka i Jana i synowych, 
którzy chętnie mamę codziennie 
odwiedzają. Najmłodszy syn 
Grzegorz mieszka w Niemczech, 
ale i on ma stały kontakt z mamą - 
co najmniej dwa razy w tygodniu 
dzwoni, a kiedy tylko może, przy-
jeżdża do Imielina, by spędzić z 
nią jak najwięcej czasu. 

Gloria Artis dla Romana Jochymczyka 

„Harfa” u Błogosławionej Karoliny
bardzo serdecznie, opowie-
dział o historii i działalności 
chóru „Harfa”, wspomniał też 
Alojzego Lipę - naszego nie-
dawno zmarłego chórzystę i 
kolegę, a jego kuzyna i kraja-
na, również pochodzącego z 
Chełmu-Błędowa.

Po koncercie chórzyści mieli 
okazję spotkać się przy kawie z 
przedstawicielami miejscowe-
go chóru „Laudate Dominum”, 
otrzymali też „karolińskie” ka-
lendarze i inne okolicznościowe 
pamiątki. (rj)

Spokojne życie seniorki 

Pani Agnieszka jest zawsze 
gościnna, otwarta do ludzi, 
miała i ma wielu przyjaciół - 
także wśród sąsiadów, którzy ją 
do dzisiaj odwiedzają. Z okazji 
urodzin wielu o niej pamięta-
ło - przekazywali prezenty i 
życzenia. Otrzymała również 
życzenia i upominki od władz 
Imielina, a także od Wspólno-
ty Żywego Różańca działają-
cej przy parafii Matki Boskiej 
Szkaplerznej, której pani Ag-
nieszka jest członkinią.

Teraz wiedzie spokojne ży-
cie seniorki rodu. - Codziennie 
o 7.00 rano – mówi córka Maria 
– uczestniczy we mszy świętej 
transmitowanej z  Częstochowy, 
ogląda ulubione programy tele-
wizyjne, czyta gazety - swoją 
kolorową „Przyjaciółkę”, którą 
prenumeruje, ale najbardziej lubi 
i ceni sobie, gdy wszyscy są bli-
sko i może z nimi porozmawiać 
przy jednym stole. 

Życzymy Jubilatce jeszcze 
wielu wspaniałych lat w zdro-
wiu. (da)

Dogoterapia to sposób dodat-
kowego wsparcia w leczeniu 

chorób ciała i umysłu. Jak sama 
nazwa wskazuje, w dogoterapii 
wykorzystuje się kontakt między 
psem a osobą chorą. Odpowied-
nio przeszkolone zwierzęta mogą 
znacznie poprawić samopoczucie 
dorosłych i dzieci. 

Taka forma zajęć szkolnych 
została zaproponowana uczniom 
klas pierwszych i drugich szkoły 
Podstawowej nr 1 w Imielinie. 
Wyjątkowy gość, czteroletnia 
suczka Loki rasy retriever, uroz-
maiciła proces dydaktyczny. To 
typowy pies aportujący, który 
w towarzystwie opiekunki pani 
Sławomiry, zrobił na wszystkich 
duże wrażenie. Podczas zajęć 
prowadzonych w ścisłym reżimie 
sanitarnym dzieci nawiązywały 
bezpośredni kontakt z czworono-
giem, uczyły się jak bezpiecznie 

i odpowiedzialnie postępować 
z nim, karmić go i dbać o niego. 
Zabawa z piękną Loki to również 
lekcja socjalizacji, gdyż suczka 
była tresowana w tym kierunku. 
Zajęcia polegały na tym, żeby 
kłaść się na psie i go głaskać. 
Wtedy zwierzę motywuje do 
działań. Niezbędną wiedzą dla 
dzieci jest rozpoznawanie róż-
norodnych zachowań psa, który 
bezbłędnie rozpoznaje intencje 
człowieka. Proces terapeutyczny 
pozwala kształtować też orien-
tację w schemacie ciała, a przy 
okazji poznawać budowę zwie-
rzęcia. Istotna jest także stymu-
lacja zmysłów: słuchu, wzroku, 
dotyku. Praktyczna lekcja dogo-
terapii powoduje wzrost poziomu 
wiedzy kynologicznej u młodych 
ludzi oraz poszerza podstawową 
znajomość zagadnień związa-
nych z psami. (sp1)

Zajęcia z psem 

Fo
to

: 
C
hó

r 
H

ar
fa



7

Ku
ri

er
   

  l
ut

y 
20

22

MIeJSKIe CeNTRUM KULTURY ZAPRASZA

Uwaga: Koncerty, spe-
ktakle i inne wydarzenia 
organizowane przez MCK 
w Imielinie odbywają się 
z zachowaniem reżimu 
sanitarnego w trakcie 
epidemii wirusa SARS-
CoV-2. W związku z tym 
że w zależności od sy-
tuacji w kraju są one 
zmieniane przez Ministra 
Zdrowia, aktualne infor-
macje o obostrzeniach są 
dostępne w MCK.

Walentynki z ewą Urygą „When I Fall In Love” 
Sokolnia, 13 lutego (niedziela) godz. 18:00 

Ewa Uryga to wybitna wokalistka mająca na swoim koncie 
wiele nagród muzycznych poruszająca się w różnych gatunkach 
muzycznych. Ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach na 
wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. W programie usłyszymy 
m. in. piosenki Zbigniewa Wodeckiego.

Bilety w cenie 20 zł do nabycia w placówkach MCK

Bajka dla dzieci „Król Maciuś” 
Sokolnia, 20 lutego (niedziela) godz. 16:00 

Sztuka opowiada historię małego chłopca, który w wieku 10 
lat musiał stanąć na czele swojego królestwa w bardzo odpowie-
dzialnej roli króla. 

W czasie bajki dzieci przekonają się, że dorosłość nie jest taka 
beztroska, jak im się wydaje. Wcale nie można robić, czego się 
tylko chce, a już na pewno nie jest tak, że nikogo nie trzeba pytać 
o zdanie. W rzeczywistości trzeba podejmować decyzje i być za 
nie odpowiedzialnym. Trzeba pamiętać, że wszystko co robimy, 
niesie za sobą jakieś konsekwencje nie tylko dla nas, ale też dla 
innych. 

Przedstawienie uczy rzeczy ważnych w trakcie wspaniałej 
zabawy. Jest w nim mnóstwo humoru i wspólnego działania, bo 
jak się okaże wspólnymi siłami można zdziałać naprawdę bardzo 
wiele. Pojawi się też mnóstwo zaskakujących postaci. Spektakl w 
wykonaniu grupy „O! Teatr”.

Bilety w cenie 5 zł do nabycia w placówkach MCK.

Teatralne ferie z MCK-iem 
Sokolnia, 21-25 lutego, godz. 10:00 – 13:00 

Zapraszamy dzieci uczęszczające od pierwszej do szóstej klasy 
szkoły podstawowej na „Teatralne ferie z MCK-iem”. W progra-
mie m. in.: warsztaty lalkowe – teatralne, warsztaty iluzji „Zostań 
Iluzjonistą” wraz z pokazem iluzji pt.: „Czarodziejska opowieść”, 
warsztaty cyrkowe. 

Ostatniego dnia ferii przewidziana jest wycieczka do Teatru 
Śląskiego w Katowicach (spacer po Teatrze, zwiedzanie kulis). 
Na zajęcia obowiązują zapisy. Ilość miejsc ograniczona!

Wycieczka częściowo odpłatna w kwocie 20 zł. 

„Testosteron”
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
26 lutego 2021 (sobota) wyjazd godz. 19:00

Miejskie Centrum Kultury w Imielinie zaprasza na komedię 
„Testosteron”. Zanim zapytamy, co mężczyźni wiedzą o kobie-
tach (a odpowiedź należy raczej do krótkich i nieskompliko-
wanych), może warto przyjrzeć się temu, co w ogóle wiedzą o 
samych sobie (tutaj odpowiedź będzie raczej podobna). Siedmiu 
panów, których dzieli wiele, ale łączy jedno – buzujący testoste-
ron. I niepoukładane relacje z płcią przeciwną. W wyniku zbiegu 
okoliczności (czy aby na pewno?) muszą spędzić ze sobą bardzo 
długi i bardzo trudny wieczór. Na szczęście mają bardzo dużo 
wódki, a jak powszechnie wiadomo – przy niej wymiękają nawet 
najsilniejsi. 

To będzie prawdziwe rodeo hormonów doprawione prężeniem 
muskułów i ripostami szybkimi jak strzał rewolwerowca. Czy po-
leje się krew?

Kultowa komedia teatralna Andrzeja Saramonowicza, która 
doczekała się pamiętnej ekranizacji w reżyserii autora i Tomasza 
Koneckiego, tym razem w wykonaniu najbardziej męskich akto-
rów Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu i Teatru Śląskiego 
im. St. Wyspiańskiego w Katowicach. 

Cena (obejmuje koszt biletu wstępu, przejazdu oraz ubezpie-
czenie) wynosi: 62 zł.    

Babski Comber z Grupą FeST
Sokolnia, 27 lutego (niedziela) godz. 17:00 

Grupa Fest powstała w 2008 r. a założycielem jest Jakub Toma-
szewski. W swoim dorobku muzycznym zespół może się pochwa-
lić pięcioma wydanymi autorskimi płytami. Sukces przyszedł już 
wraz z pierwszą płytą „Przed Siebie” wydaną w 2010 r. Utwory z 
płyty zdobyły uznanie i znalazły się na wielu składankach szla-
gierowych a piosenka tytułowa „Przed Siebie” oraz „Nima jak u 
teścia” zostały wyjątkowo docenione, na Liście Śląskich Szlagie-
rów emitowanej w telewizji TVS przez wiele tygodni zajmowały 
czołowe miejsca w tym również najwyższe na podium. 

Utwory Grupy Fest można usłyszeć w wielu rozgłośniach ra-
diowych, a teledyski emitowane są w różnorodnych telewizjach. 
Koncerty z Grupą Fest to rewelacyjnie dobrany humor kabareto-
wy oraz dobra muzyka i niezapomniana zabawa. 

Bilety w cenie 20 zł do nabycia w placówkach MCK.

Dzień Kobiet w Bibliotece
9 marca (środa) godz. 17:00  

Tradycyjnie w okolicach Dnia Kobiet zapraszamy wszystkie 
chętne Panie do biblioteki na okolicznościowe spotkanie. W tym 
roku zaprosiliśmy panie podologa i kosmetologa. Bezpłatne wej-
ściówki do odbioru w bibliotece.

Paweł Domagała z zespołem „Wracaj Tour”
Sokolnia, 13 marca (niedziela) godz. 18:00 

Paweł Domagała gra w filmach, serialach i teatrze. Koncertuje, 
wydaje płyty, pisze teksty piosenek i monologów kabaretowych, 
czasem podkłada głos w filmach animowanych. Nie rozstaje się 
z gitarą. Stara się być równocześnie radykalnie pokorny i rady-
kalnie pewny siebie. Aktualnie pracuje nad nową płytą „Narnia”, 
której premiera już w listopadzie 2022 roku. 

We współpracy z Łukaszem Borowieckim Paweł Domagała 
wydał album „Opowiem ci o mnie”. Autorem tekstów i muzy-
ki jest Paweł, zaś o brzmienie i aranżacje zadbał Łukasz (jest 
on również współautorem muzyki). Kolejnym albumem duetu 
Domagała i Borowiecki był „1984”, na którym usłyszeć można 
między innymi „Weź nie pytaj”, „Wystarczę ja” czy „Najgrubszy 
Anioł Stróż”.  

W 2020 roku ukazał się album „Wracaj”. Na płycie usłyszeć 
możemy m.in. wpływy takich gatunków jak folk czy country, co 
gwarantuje niepowtarzalną atmosferę na koncertach.

Bilety w cenie 60 zł do nabycia w placówkach MCK.

Kabaret z Konopi 
Sokolnia, 27 marca (nie-
dziela) godz. 18:00

Kabaret z Konopi istnieje od 
2005, kiedy to podczas kiele-
ckiego KOKSu zdobył nagro-
dę publiczności. Działalność 
estradowa stała się ich pasją i 
sposobem na życie. Kabaret 
zdobył kilkanaście nagród pub-
liczności oraz jest laureatem 
kilkudziesięciu festiwali ka-
baretowych takich jak: KOKS, 
PKS, Dowcipakery, Mulatka, 
Fermenty, PAKA, Kopytko, 
Festiwal Dobrego Humoru, 
Zostań Gwiazdą Kabaretu, 
Japko itp. 

Kabaret z Konopi znany jest 
także z realizacji telewizyj-
nych dla TVP2, TVP1, Polsatu 
i TVN. Brał udział w takich 
imprezach jak Kabareton w 
Koszalinie, Kabaretobranie w 
Zielonej Górze, Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa w Kielcach, 
Top Trendy w Sopocie czy 
Dzięki Bogu już Weekend w 
TVP2. 

Świetny kontakt z publicz-
nością i siła przebicia spra-
wiają, że każdy występ to nie-
powtarzalne wydarzenie. Ich 
najbardziej znane skecze to 
Dzieci, Hardkorowy KOKSu, 
ZUS, Kelner i Internet.

Bilety w cenie 20 zł do naby-
cia w placówkach MCK. 
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Zimowy trening na torze kolarskim UKKS Team Imielin. 
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Dzieci ochrzczone 8 stycznia w imielińskim kościele
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Marta Aleksandra Turczyńska 
córka Tomasza i Joanny 
chrzestni: Marcin Turczyński i Agnieszka Sitko 

Artur Adam Sobota 
Syn Adama i Aleksandry 
chrzestni: Mariusz Gałka i Anna Wróbel 

Aniela Maria Rechul 
Córka Sebastiana i Katarzyny 
chrzestni: Wojciech Wachowiak i Hanna Maślanka 

Julian Marcin Śleziona 
syn Beaty i Marcina
chrzestni: Marek Zub i Krystyna Stolecka 

Emilia Beata Mastalerz 
córka Beaty i Miłosza
chrzestni: Krystian Wilk i Monika Mastalerz 

Michalina Wiesława Siedlecka 
córka Katarzyny i Pawła
chrzestni: Piotr Siedlecki i Małgorzata Siedlecka 

Dziewięciu młodych sportowców z Imie-
lina (w wieku od 11 do 19 lat) otrzymało w 
tym roku stypendia sportowe w wysokości 
od 100 do 300 zł miesięcznie. Trójka z nich 
reprezentuje gimnastykę artystyczną – są 
to:  Marta Kurek, Zuzanna Pacwa i Hanna 
Rabczak. Jest dwóch szachistów: Karolina 
Hermyt i Wojciech Maślanka, dwójka ko-
larzy: Paweł Nowak i Jeremiasz Twardoch 
oraz uprawiająca tenis stołowy Julia Tome-
cka a także piłkarz Oskar Tomecki. 

Stypendia zostały przyznane na pod-
stawie uchwał Rady Miasta Imielin: nr 
XXXIX/253/2014 z 26 lutego 2014 roku nr 
VI/49/2019 z 27 marca 2019 roku. (zz)

Blisko pół miliona złotych otrzymają 
z miasta w tym roku kluby sporto-

we na swoją działalność adresowaną do 
dzieci i młodzieży. Dla Ludowego Klubu 
Sportowego „Pogoń” Imielin będzie to 
250 tys. zł na upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu czyli treningi i udział 
w zawodach rozgrywkach piłki nożnej 
prowadzonych przez Śląski Związek 
Piłki Nożnej w Katowicach, a także na 
szkolenia sportowe. W czerwcu br. klub 

będzie obchodził stulecie swego istnie-
nia. 

Dla Uczniowskiego Kolarskiego Klubu 
Sportowego Imielin Team dotacja wynie-
sie 70 tys. zł, a przeznaczona zostanie na 
prowadzenie sekcji kolarskiej dla dzieci i 
młodzieży, organizację szkolenia dzieci 
i młodzieży uzdolnionej sportowo; pro-
mocję kolarstwa jako dyscypliny sportu 
wśród dzieci i młodzieży poprzez organi-
zację imprez popularyzujących kolarstwo 

na terenie miasta i popularyzację turysty-
ki rowerowej.

Zawodnicy UKKS Team Imielin po-
mimo zimowej pory trenują i jeżdżą na 
zawody.

8 i 9 stycznia uczestniczyli w 85. Mi-
strzostwach Polski w kolarstwie prze-
łajowym w Gościęcinie  organizowa-
nych przez LKS Bryksujsz Gościęcin. 
Fotolerację można zobaczyć na facebo-
oku Uczniowskiego Kolarskiego Klubu 
Sportowego Imielin Team.

W tygodniu doskonalą umiejętności 
na torze rowerowym w Imielinie przy 
ul. Spacerowej.

- Jeśli Twoją pasją jest kolarstwo i 
chciałbyś wspólnie z nami trenować, 
uczestniczyć w wyścigach na terenie 
całej Polski i wspólnie z nami spełniać 
swoje marzenia dołącz do nas! – zachę-
ca trener Piotr Szafarczyk. 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z gim-
nastyki artystycznej prowadzi Uczniow-
ski Klub Sportowy „Energia” Imielin. 
Miasto wesprze go kwotą 65 tys. zł. 

W „Energii” trenuje blisko 100 zawod-
niczek. W swoich szeregach klub skupia 
mistrzynie i wicemistrzynie Śląska oraz 

zawodniczki kadry wojewódzkiej Okrę-
gowego Związku Gimnastycznego. Naj-
większym do tej pory sukcesem klubu 
jest wicemistrzostwo Polski w układach 
zbiorowych oraz kwalifikacja do Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Kadra UKS „Energia” Imielin to li-
cencjonowani trenerzy z gimnastyki ar-
tystycznej, absolwenci oraz uczniowie 
Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w 
Bytomiu.

Zawodniczki reprezentują Imielin na 
arenie ogólnopolskiej oraz międzynaro-
dowej udowadniając, że ich ciężka pra-
ca przynosi wymarzone efekty.

Od 18 do 20 marca odbędzie się V 
Międzynarodowy Turniej UKS Ener-
gia Imielin, który co roku przyciąga do 
Imielina setki zawodniczek z całej Pol-
ski i z zagranicy.

Z kolei za sprawą Miejskiego Klubu 
Sportowego odbywają się treningi oraz 
rozgrywki sportowe w trzech sekcjach: 
badmintonie, piłce siatkowej oraz piłce 
ręcznej, na co klub otrzyma 98 tys. zł.

MKS Imielin bardzo zaangażował się 
również w pracę z osobami niepełno-
sprawnymi, czego rezultatem jest grupa 
parabadmintona, w której ćwiczą osoby 
z niepełnosprawnościami ruchowymi. 
Parabadmintoniści MKS-u należą do 
czołówki krajowej, zdobywając medale 
mistrzostw Polski oraz będąc członka-
mi kadry narodowej.

Natomiast seniorska drużyna siatka-
rek rywalizuje na co dzień w najwyż-
szej wojewódzkiej klasie rozgrywkowej 
– I Lidze Śląskiej Kobiet. W aktualnym 
sezonie celem zespołu jest awans do 
ogólnopolskiej II ligi Polskiego Związ-
ku Piłki Siatkowej.

Ponadto dla MKS-Boks Imielin prze-
znaczono 7 tys. zł, z których zostanie 
dofinansowane uprawianie i promo-
wanie aktywności sportowej, pierwsze 
kroki w boksie i uprawianie boksu olim-
pijskiego. (zz) 

Dotacje dla imielińskich klubów sportowych

Stypendia 
dla sportowców


