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Dzieci zrobiły ponad dwadzieścia kolorowych budek lęgowych dla ptaków. 
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Budkę lęgową dla ptaków 
składa się z 7 deseczek. Są 

w nich już wywiercone otwo-
ry, należy tylko wkręcić śrubki. 
Wymaga to trochę wysiłku, dla-
tego najmłodszym dzieciom po-
magają rodzice lub animatorzy. 
Obok śrubokrętów do wykona-
nia budki potrzebna jest rów-
nież farba. W razie trudności 
można posłużyć się instrukcją. 
Przy stołach rozstawionych na 
korytarzu w Sokolni praca wre. 
Budową domków dla ptaków 
trudzi się ponad dwadzieścioro 
dzieci. 

Budki dla ptaków
Po skręceniu budek dzie-

ci przejdą do sali obok, gdzie 
zobaczą prezentację na temat 
ptaków, dowiedzą się z niej, 
jakimi kolorami pomalować 
domki – bo nie każdy będzie 
dobry – przestrzega Karolina 
Skorb, ornitolożka, absolwent-
ka Wydziału Nauk Biologicz-
nych Uniwersytetu Wrocław-
skiego i działaczka Górnoślą-
skiego Koła Ornitologicznego 
w Bytomiu. – W budkach 
mogą zagnieździć się sikory, 
wróble, mazurki, kapucynki 
czyli drobne ptaki – wyjaśnia. 
Powie nie tylko o tym, na jaki 
kolor pomalować budkę, ale 
też gdzie i na jakiej wysokości 
umieścić ją na drzewie lub na 
murze, żeby nie dostały się do 
niej drapieżniki, a także jak się 
nią opiekować - np. zimą trzeba 
wyczyścić. 

Ośmioletni Kuba Rostański, 
któremu we wkręcaniu śrub i 
składaniu budki pomaga tata 
Grzegorz, ma już w ogrodzie 
karmnik dla ptaków. Kuba lu-
bi ptaki. Do udziału w akcji 
namówił tatę. – Takie zajęcia 
rozwijają zdolności manualne, 
uczą też dzieci szacunku dla 
przyrody – mówi ojciec. 

- Chcieliśmy w tym roku za-
proponować dzieciom coś no-
wego – wyjaśnia nam Jadwiga 
Mikunda, która kieruje imie-
lińskim MCK-iem, powody 
akcji budowy budek lęgowych 
dla ptaków. – Zgłosiło się do 
niej 25 dzieci, którym zapew-
niliśmy materiały oraz pomoc 
animatorów. Całością kieruje 
Przemysław Kopiejka z radia 

Eska. Jest 3 czerwca i to ostat-
nia część tegorocznego Dnia (a 
właściwie Dni) Dziecka. 

Golcówkę 
zastąpiła biblioteka

Rozpoczął je 29 maja dzie-
cięcy plener malarski pod na-
zwą „Golcówka”. Niestety z 
powodu niesprzyjającej aury 
zmienił się w plener bibliotecz-
ny. Dzieci zamiast widoku ze 
wzgórza malowały widok z ok-
na najwyższego piętra bibliote-
ki. Plener, na który zgłosiło się 
15 dzieci, prowadziła Katarzy-
na Gawlik z grupy plastycznej 
„Kastalia”. 

Natomiast 30 maja w Domu 
Kultury Sokolnia o godz. 14:30 
i 16:00 (dwukrotnie z powodu 

Wyjątkowy Dzień Dziecka
wymarzonych zabawek... takie 
to perypetie oglądały dzieci. 
Wszystko na szczęście dobrze 
się skończyło (jak to w bajkach 
bywa), a w pracowni znów za-
częły powstawać zabawki.

Co poza domem kultury?
Nie tylko MCK przygoto-

wał w tym roku intersujący 
program dla dzieci. Po pande-
micznej przerwie w zajęciach 
szkolnych Dnia Dziecka był 
świetną okazją do integracji 
zespołów klasowych. Ten dzień 
był pełen atrakcji i pozytyw-
nych emocji dla uczniów SP1. 
Odbyła się  wycieczka do Par-
ku Gródek w Jaworznie, były 
dmuchańce, mini golf, wyjazd 
do Parku Wodnego w Tychach, 
piesze wycieczki, gra terenowa 
czy zajęcia z fotografem i sesja 
zdjęciowa z profesjonalistą. A 
to tylko niektóre z niespodzia-
nek przygotowanych dla dzie-
ci i młodzieży. - Choć Dzień 
Dziecka jest tylko raz w roku, 
o dobre relacje dbamy każdego 
dnia – zapewniła dyrektorka 
Anna Kubica. 

W SP nr 2 tego dnia dzieci 
otrzymały od rady rodziców 
słodki poczęstunek, natomiast 
atrakcje Dnia Dziecka przenie-
siono na szkolny dzień pasji, 
który zaplanowany został na 11 
czerwca. 

To był wyjątkowy dzień dla 
dzieci w miejskim przedszko-
lu – piszemy o tym szerzej na 
stronie 4. (da, zz) 

ograniczeń sanitarnych) zapre-
zentowano bajkę rodzinną pt. 
„Fabryka zabawek”. Dzieciaki 
bawiły się świetnie, a po każ-
dym spektaklu czekała na nich 
słodka niespodzianka.

Bajka o starym kredensie
Tematem wiodącym bajki był 

stary kredens. Znajdowała się w 
nim pracownia, w której produ-
kowało się zabawki dla dzieci. 
Tam właśnie powstawały tory, 
kolejki, lalki, misie, maskotki i 
inne ciekawe przedmioty. Błogi 
spokój w pracowni ośmielił się 
zburzyć zły czarcik zamiesz-
kujący kredens. Postanowił on 
zniszczyć urządzenia znajdują-
ce się w pracowni, pozbawiając 
tym samym wszystkie dzieci 

Od lewej: Podczas pleneru malarskiego w bibliotece, bajka o starym kredensie, wykonywanie budek lęgowych w Sokolni. 
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KRONIKA POLICYJNA

DYŻURY RADNYCH

Jeszcze raz o zachowku

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.

Ilona Duda 
Pedagog, 
trener 
umiejętności 
psycho-
społecznych

RADY PSYCHOLOGA

W lipcu nie ma dyżuru radnych. Kolejny odbędzie się w sierpniu. (um)

Ponad dwieście wniosków 

Paulina 
Siekańska
Notariusz 
w Imielinie

PORADY NOTARIUSZA

Aż 137 osób w sposób prawidłowy i w terminie złożyło wnioski 
o dofinansowanie wymiany kotłów węglowych. Ponieważ „Program 
ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Imielin na lata 2021-
2023” przewiduje, że w tym roku wymienionych zostanie 80 pieców, 
dlatego musi odbyć się losowanie. Urząd Miasta Imielin zaprasza na to 
losowanie osoby, które złożyły wnioski o wymianę starego urządze-
nia grzewczego w tym roku i zostały zakwalifikowane do udziału w 
programie. Losowanie odbędzie się w sobotę 19 czerwca o godz. 9. w 
Domu Kultury „Sokolnia” przy ul. Imielińskiej 29. Bezpośrednio po 
losowaniu na parkingu przy domu kultury planowana jest wystawa 
urządzeń zakwalifikowanych do programu (potrwa do godz. 12.). (zz)

28 kwietnia na ul. Ściegiennego skra-
dziono elektronarzędzia z otwartego ga-
rażu.

29 maja policjanci zatrzymali w Imie-
linie mężczyzn w wieku 32 i 35 lat oraz 
w wieku 19, 21 i 23 lata, którzy posiadali 
środki odurzające. (kpp)

W maju Gmina Imielin podpisała porozumienie z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
na obsługę programu „Czyste Powietrze”.

W drugiej połowie czerwca br. w Urzędzie Miasta uruchomiony zo-
stanie dla mieszkańców punkt, w którym pracownicy udzielą wszel-
kich informacji związanych z tym Programem oraz pomogą w złoże-
niu wniosku i jego późniejszym rozliczeniu.

Pierwsze spotkanie informacyjno-promocyjne Programu „Czyste 
Powietrze” będzie miało miejsce w Domu Kultury „Sokolnia” 19 
czerwca od godziny 9:00 do 12:00.

Program „Czyste Powietrze” realizowany jest poprzez Wojewódz-
kie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy współ-
udziale gmin, a obejmuje w swoim zakresie takie działania termomo-
dernizacyjne budynków jak m.in. docieplenie ścian, wymiana stolarki 
okiennej, przyłącze gazu do budynku, instalacje wewnętrzne central-
nego ogrzewania, wymiana kotła c.o. itp.

Dodatkowe informacje na ten temat pojawią się w czerwcu na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta Imielin (www.imielin.pl) (um)

Od 1 lipca br. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK) znajdującym się przy ul. Nowozachęty wpro-
wadzona zostanie ewidencja odpadów komunalnych oddawanych 
przez mieszkańców. Każdy właściciel nieruchomości, który złożył 
deklarację na odbiór odpadów komunalnych, będzie mógł odebrać 
w Urzędzie Miasta Imielin, kartę uprawniającą do oddania odpa-
dów w PSZOK-u. Karty wydawane będą sukcesywnie od lipca br.

Działanie to ma na celu usprawnienie funkcjonowania punktu, 
jak również uniemożliwienie oddawania odpadów osobom niepo-
noszącym opłat za odpady komunalne.

Szczegółowych informacji na temat indywidualnych kart miesz-
kańca udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta Imielin (tel. 32 22 54 1 22 lub 123). Zostaną one również 
zamieszczone na stronie internetowej miasta www.imielin.pl (um)

Poniższy ar-
tykuł przygoto-

cie. Osoby chcące sprzedać nie-
ruchomość często są w błędzie 
myśląc, że chodzi o 5 lat od dnia 
kupna albo otrzymania darowi-
zny/spadku. Jest jednak inaczej. 
Najprościej można to wytłuma-
czyć tak: jeżeli lokal został za-
kupiony 20 maja 2016 roku, to 
bez podatku można go sprzedać 
najwcześniej 1 stycznia 2022 ro-
ku, a nie 21 maja 2021 roku.

Niedawno wprowadzono 
nieco korzystniejsze zasady dla 
spadkobierców. W ich przypad-
ku zmiana dotyczy ustalenia 
momentu, od którego liczymy 
powyższy 5-letni termin. Jest 
to nabycie nieruchomości przez 
spadkodawcę (osoba, która 
umiera), a nie chwila jego śmier-
ci. Jeżeli więc nabyte w spad-
ku mieszkanie spadkodawca 
posiadał na własność od 2005 
roku, następnie umiera w 2021 
roku, to jego spadkobiercy mogą 
sprzedać mieszkanie od razu bez 
podatku, albowiem 5 letni okres 
upłynął 31 grudnia 2010 roku. 
Zmiana sprzyja także byłym 
małżonkom, ponieważ 5-letni 
okres liczy się od końca roku ka-
lendarzowego, w którym nastą-

piło nabycie nieruchomości do 
majątku wspólnego małżonków, 
a nie od chwili ustania tej wspól-
ności i podziału majątku.

Podatku także nie zapłacimy, 
gdy nieruchomość sprzedamy 
przed upływem 5 lat i gdy z 
transakcji nie uzyskamy korzy-
ści finansowej. 

Warto także pamiętać o tzw. 
uldze mieszkaniowej, w której 
wolny do podatku dochodowego 
jest dochód z odpłatnego zbycia 
nieruchomości, jeżeli zostanie 
on przeznaczony na własne cele 
mieszkaniowe w ciągu trzech 
lat od końca roku podatkowego, 
w którym nastąpiło zbycie. Z 
przepisów wynika, że wydatka-
mi na cele mieszkaniowe mogą 
być: nabycie mieszkania bądź 
budynku w różnych formach 
własności, budowa lub remont 
własnego budynku miesz-
kalnego lub adaptacja na cele 
mieszkalne własnego budynku 
mieszkalnego.

W przypadku potrzeby uzy-
skania szczegółowej porady 
lub opinii podatkowej zalecam 
udanie się do doradcy podatko-
wego.

Czy można sprzedać mieszkanie bez podatku?

wano na podstawie informacji 
prasowej Izby Notarialnej w 
Poznaniu. Przy sprzedaży nie-
ruchomości np. mieszkania lub 
domu należy zapłacić podatek 
dochodowy, jeżeli od nabycia 
nie upłynęło 5 pełnych lat ka-
lendarzowych. Od powyższej 
sytuacji istnieje wiele wyjątków 
i zwolnień. Są trzy istotne kwe-
stie mające wpływ na podatek 
dochodowy od sprzedaży nie-
ruchomości – po pierwsze jest to 
czas, po jakim sprzedajemy np. 
mieszkanie (liczony od dnia jego 
nabycia lub otrzymania spadku), 
po drugie: czy zarabiamy na 
sprzedaży i po trzecie: na co wy-
damy pieniądze ze sprzedaży.

 Przepisy ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycz-
nych wskazują, iż sprzedaż nie-
ruchomości jest możliwa bez 
podatku po upływie 5 lat licząc 
od końca roku kalendarzowego, 
w którym nastąpiło jego naby-

Do tytanowych naczyń nic 
nie przywiera, można je wkła-
dać do piekarnika i myć w zmy-
warce. Są wytrzymałe, łatwe w 
utrzymaniu i funkcjonalne. Jak 
byłoby pięknie, gdybyśmy mieli 
taki sposób na trudności życio-
we. Zawsze znajdą się jakieś złe 
wspomnienia, dzisiejsze troski 
lub niepewność jutra. Gdyby-
śmy nie pozwolili im zawładnąć 
naszym umysłem, nic do niego 
na długo by nie przywierało. 
Niektórzy posiedli tę umiejęt-
ność i najczęściej postrzegamy 
ich jako ludzi szczęśliwych, 
niemal zawsze pogodnych.

Gdy mamy za sobą złe do-
świadczenia, byliśmy krzyw-
dzeni, oszukiwani, to trudno 
jest o tym zapomnieć. Jednak, 
gdy przestajemy te fakty z 
przeszłości rozpamiętywać, 
nie dopuszczamy do powtórne-
go przeżywania tych sytuacji. 

Gdy podczas choroby myślimy 
głównie o tym, że źle się czu-
jemy, to wzmagamy niepokój i 
długo musimy czekać na popra-
wę zdrowia. Aby temu zaradzić 
proponuję na szkoleniach, aby 
uczestnicy zapisali na kartach 
dobre zdarzenia z ostatniego 
miesiąca. Widzę wtedy, z jakim 
trudem przychodzi im odnaleźć 
w pamięci dobre zdarzenia. Na-
stępnie proszę, aby je przeczy-
tali, jeżeli nie są zbyt osobiste. 
W dalszej części proszę o napi-
sanie na nowych kartkach złych 
zdarzeń z minionego okresu i 
wtedy lista jest długa. Nie pro-
ponuję jednak jej powtórnego 
przeczytania, lecz podarcie 
kartki i wyrzucenie do kosza. 

Myślenie o przeszłości jest 
więzieniem dla umysłu, a przy-
szłość jest zawsze niepewna i 
pełna niespodzianek. Skoro tak 
jest, to proponuję pierwszy spo-
sób na trudności życiowe: miej 
umysł jak tytanowy garnek, do 
którego nic nie przywiera, mi-
mo że zapomnisz czasem dolać 
do potrawy odpowiedniej ilości 
wody. Doświadczenia życio-

we, te dobre i złe, niech nada-
ją kierunek życiu, ale nimi nie 
będą. Wyrzuć mentalnie niepo-
trzebne sprawy, przeszłości nie 
zmienisz, przyszłości nie prze-
widzisz, bądź tu i teraz.

Drugi sposób to umiejętność  
zmiany nastawienia do ludzi i 
zdarzeń. Nie zmienisz drugiego 
człowieka, ale możesz zmienić 
swoje nastawienie do niego, do 
jego wad. Nie masz wpływu na 
to, że stoisz w korku, więc zaak-
ceptuj to. Jeżeli ktoś ponownie 
sprawia ci przykrość nie musisz 
przebywać w jego towarzy-
stwie. Zmieniając nastawienie, 
poczujesz spokój i doświad-
czysz wolności.

Trzeci sposób: nie oczekuj 
na podziękowania, wyrazy 
uznania lecz rób swoje. Rób 
wszystko z zaangażowaniem i 
przyjemnością, a wtedy poczu-
jesz, jak radość chodzi z tobą 
cały dzień.

Dzięki zastosowaniu tych 
kilku kroków poczujesz jak 
proste jest minimalizowanie 
trudności i spotkanie ze swoim 
szczęściem. 

Tytanowy garnek czyli sposoby na trudności 

Losowanie dotacji

Program „Czyste Powietrze”

Do PSZOK-u tylko z kartą
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Na ponad dwudziestu stro-
nach „Raport o stanie 

miasta Imielin za 2020 rok” 
podsumowuje działalność lo-
kalnego samorządu. Omawia 
to, co działo się w Imielinie – 
od spraw gospodarczych przez 
ochronę środowiska po oświatę 
i kulturę. Jest kompendium wie-
dzy o mieście, zawiera szereg 
danych, liczb i rzeczowych in-
formacji. Kto nie ma czasu, by 
czytać obszerne sprawozdanie 
(dostępne na stronie interneto-
wej miasta) może zapoznać się 
z jego filmowych skrótem (do-
stępnym tamże), który w ciągu 
10 minut przedstawia najistot-
niejsze informacje.   

Roku 2020 był szczególny 
dla miasta – z dwóch powo-
dów. Pierwszy był taki sam dla 
wszystkich samorządów – to 
pandemia; drugi miał charakter 
szczególny – był to rok 25-le-
cia odzyskania samodzielno-
ści. Obie okoliczności splotły 
się w niezwykły sposób – stan 
zagrożenia chorobą ogłoszono 
zaledwie na kilka dni przed za-
powiadanym i zaplanowanym 
jubileuszem. „Odzyskanie sa-
modzielności (…) było nie tylko 
ważnym wydarzeniem w histo-
rii społeczności, ale też kluczo-
wym z perspektywy rozwoju 
miasta. Te 25 lat samorządności 
to czas ogromnej pracy miesz-
kańców i samorządowców, to 
wielka lekcja samodzielnego 
decydowania o naszym najbliż-
szym otoczeniu” – czytamy w 
raporcie. Rok 2020 to wielki 
test sprawności instytucji, ale 
też ważny sprawdzian ludzkiej 
solidarności. Akcje wspierania 
służby zdrowia, potrzebujących 
czy lokalnych przedsiębiorców 
pokazują jasno, że nawet w cza-
sach trudnych potrafimy być ra-
zem, potrafimy być wspólnotą 
– stwierdza się w dokumencie.

Jaki był zatem rok 2020? 
Na jego koniec zamieszkiwa-

ło miasto 9189 osób, z czego 
w wieku przedprodukcyjnym 
było 22%, w wieku produkcyj-
nym 59%, a w poprodukcyj-
nym 19%.

Budżet miasta po stronie 
wydatków wyniósł 53,7 mln 
zł, a po stronie dochodów 54,6 
mln. Zainwestowano z tego 
17,3%. Udało się do budżetu 
sprowadzić z zewnątrz 5,3 mln 
zł (pieniądze unijne, z Metro-
polii i fundusze rządowe).

Największą inwestycją mi-
nionego roku była rozpoczęta 
budowa drugiego przedszkola 
wraz ze żłobkiem przy ul. Br. 
Alberta. Ponadto

Wybudowano łącznik ulic 
Brata Alberta i Drzymały, za-
kończono modernizację ul. Ko-
lejowej oraz zmodernizowano 
ul. Marii Dąbrowskiej.

Miasto dysponuje terenami 
inwestycyjnymi przeznaczonymi 
pod działalność przemysłową, 
wytwórczą i produkcyjną. Znaj-
dują się one przy ul. Nowozachę-
ty oraz w rejonie ul. Hallera. Na-
tomiast rozwój terenów inwesty-
cyjnych w północno-zachodniej 
części miasta uzależniony jest od 
skomunikowania ich z projekto-
waną drogą krajową S-1.

W trosce o środowisko w ro-
ku 2020 przygotowano doku-
mentacje do złożenia wniosku 
o dofinansowanie do montażu 
ogniw fotowoltaicznych na bu-
dynkach mieszkalnych. Opra-
cowano Program Ograniczenia 
Niskiej Emisji dla miasta Imie-
lin na lata 2021-2023.

Miejska Spółka Komunalna 
w roku 2020 wykonała mo-
dernizowała i powiększała 
sieć wodociągową i wodno-
kanalizacyjną. Wykonywana 
była wymiana wodomierzy i 
nakładek do odczytów radio-
wych. Rozbudowano centralę 
monitoringu sieci i rozpoczęto 
prace nad wykonaniem instala-
cji fotowoltaicznej.

Z roku na rok rosną koszty 
gospodarowania odpadami ko-
munalnymi, rośnie też opłata 
wnoszona przez mieszkań-
ców, która jednak nie pokrywa 
kosztów całego systemu.

Wnioski z analizy zmian w 
zagospodarowaniu przestrzen-
nym miasta Imielin pozwoliły 
na stworzenie wieloletniego 
programu sporządzania miej-
scowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Obecnie 
na ok. 49% gminy obowiązują 
miejscowe plany zagospodaro-
wania.

W mieście realizowane są: 
Strategia Rozwoju Miasta 
Imielin, Strategia Rozwiązy-
wania Problemów Społecz-
nych, Program Ochrony Środo-
wiska, Programu „Bezpieczny 
Imielin”, programy zdrowotne 
oraz Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdzia-
łania Narkomanii.

W 2020 roku Rada Miasta 
podjęła 73 uchwały. Dotyczyły 
one nabycia, zbycia i dzierżawy 
nieruchomości, planów miej-
scowych, spraw finansowych 
i budżetu gminy, strategii i 
programów miejskich, spraw 
regulaminowych i innych.

Działalność kulturalna w ro-
ku 2020 była znacznie ograni-
czona ze względu na pandemię, 
jednak część wydarzeń udało 
się przenieść do internetu lub 
przełożyć na inny termin.  

Z tego samego powodu pla-
cówki oświatowe pracowały 
w systemie zdalnym, hybry-
dowym i stacjonarnie. Przed 
edukacją stanęły niespotykane 
dotąd wyzwania, które z jed-
nej strony zrodziły sporo złych 
emocji, ale z drugiej uwolniły 
potencjał. Nauczyciele wyka-
zali się ogromnym poczuciem 
odpowiedzialności za swoich 
uczniów i pracę, szybko nabyli 

MSK, mając na uwadze 
ulepszenie swoich usług, in-
formuje, że wprowadza nowy 
system powiadomień SMS. 
Polegać będzie na przekazy-
waniu informacji dotyczących 
m.in.:

- braku płatności za wysta-
wioną fakturę z tytułu dostawy 
wody i/lub odbioru ścieków,

- przygotowanej do podpisu 
umowie na dostawę wody i/lub 
odbioru ścieków,

- przesyłaniu z wyprzedze-
niem informacji o planowanych 
przerwach w dostawie wody.

- przesyłaniu niezwłocznie 
informacji o nieplanowanych 
przerwach w dostawie wody.

Aby skorzystać z usługi in-
formacyjnej SMS należy wy-
pełnić oświadczenie dostępne 
na stronie internetowej spółki 
(www.msk-imielin.pl).

Oświadczenie można prze-
słać drogą elektroniczną na 
adres: msk@msk-imielin.pl 
lub złożyć osobiście w Biurze 
Obsługi Klienta. Regulamin 
usługi SMS dostępny jest na 
stronie www.msk-imielin.pl.

Korzystanie z usługi jest nie-
odpłatne. Użytkownik ma pra-
wo do rezygnacji z tej usługi w 
każdym czasie poprzez złoże-
nie pisemnej rezygnacji drogą 
elektroniczną lub osobiście w 
Biurze Obsługi Klienta. (msk)

Po raz kolejny na sesji, któ-
ra odbyła się 27 maja radni 

Imielina jednogłośnie 15 głosa-
mi „za” udzielili absolutorium 
burmistrzowi. Była to zarazem 
pozytywna ocena jego pracy 
w roku 2020. Najpierw jed-
nak podjęli uchwałę o wyraże-
niu wotum zaufania. Podstawą 
do podjęcia tej uchwały było 
przedstawienie raportu o stanie 
miasta, który podsumował jego 
działalność w poprzednim roku 
kalendarzowym.

Wcześniej radni zapoznali 
się ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu miasta Imielin, 
sprawozdaniem finansowym 

miasta, opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach 
o przedłożonym przez Burmi-
strza Miasta Imielin sprawo-
zdaniu z wykonania budżetu, 
informacją o stanie mienia 
komunalnego, wnioskiem Ko-
misji Rewizyjnej o udzieleniu 
Burmistrzowi Miasta Imielin 
absolutorium z wykonania bu-
dżetu oraz opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Kato-
wicach o wniosku Komisji Re-
wizyjnej  Rady Miasta Imielin 
w sprawie udzielenia absoluto-
rium. Wszystkie te sprawozda-
nia i opinie dotyczyły budżetu 
miasta za 2020 r. (zz)

Nieco ponad 4,5 mln zł 
kosztować będzie remont 

1400 metrów ul. Wandy od ul. 
Poniatowskiego do ul. Sikor-
skiego. Prace te do końca paź-
dziernika wykona firma Szy-
mona Tetli Drogród z Ćwiklic. 
Do przetargu na realizację in-
westycji stanęło 11 firm, spo-
śród których oferta ćwiklickiej 
okazała się najkorzystniejsza.  

Aby rozstrzygnąć przetarg, 
6 maja na nadzwyczajnej sesji 
zebrała się Rada Miasta Imie-
lin, na której radni zdecydo-
wali o przesunięciu na remont 
drogi dodatkowego 0,5 mln zł 
(wcześniej zarezerwowana w 
budżecie na ten cel kwota 4 
mln okazała się niewystarcza-
jąca).  

25 maja przekazano wy-
konawcy plac budowy, a pra-

ce powinny rozpocząć się w 
czerwcu. W związku z tym na-
leży liczyć się z utrudnieniami 
w ruchu pojazdów.

Zakres robót przewiduje, że 
droga otrzyma nową podbudo-
wę, wykonana zostanie kanali-
zacja deszczowa, a rów od ul. 
Bartniczej zostanie zarurowany. 
Po obu stronach drogi wykona-
ny będzie krawężnik, natomiast 
po jej lewej stronie (patrząc w 
kierunku zalewu) powstanie 
ścieżka rowerowa. Będzie też 
nowa nawierzchnia.

Prace będą prowadzone na 
ul. Wandy ale z wyłączeniem 
skrzyżowania z ul. Nowo-
zachęty, czyli skrzyżowania 
drogi gminnej z powiatową na 
którym planowana jest budowa 
ronda – to teren przyszłej in-
westycji powiatowej. (zz)

Raport o mieście Absolutorium dla burmistrza

Będą utrudnienia

Remont ul. Wandy

Miejska Spółka Komunalna wprowadza

Powiadomienia SMS-owe

Dokończenie na str. 5.
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W pierwszym tygodniu 
maja średnia nowych za-

chorowań w powiecie wyniosła 
5, co w przeliczeniu na 10 tys. 
mieszkańców dawało średnią 
0,85. Codzinnie było ponad 
dwieście osób na kwarantannie. 

W drugim tygodniu ma-
ja liczba zachorowań spadła 
do 3 dziennie (średnia 0,69), 
na kwarantannie przebywało 
codziennie 138 osób. W tym 
tygodniu w powiecie na covid 
zmarła jedna osoba.  

W trzecim tygodniu ponow-
nie odnotowano spadek nowych 
przypadków – do 2 dziennie 
(średnia 0,43). Jednocześnie po 
raz pierwszy od kilku miesięcy 
był jeden dzień (18 maja), w któ-
rym nikt nie zachorował. Taka 
sytuacja powtórzyła się jesz-
cze 22 maja. Na kwarantannie 
przebywało codziennie 90 osób. 
Niestety zmarły 3 osoby. 

W czwartym tygodniu rów-
nież były dwa przypadki dzien-
nie i ponownie wydarzyły się 
dwa dni bez nowych chorych. 
Liczba osób na kwarantannie 
zwiększyła się do 101, jedna 
osoba zmarła. (zz)  

Zofia Pielorz, uczen-
nica klasy 8. Szko-

ły Podstawowej nr 1 im. 
Powstańców Śląskich w 
Imielinie, zwyciężyła w 
Ogólnopolskim Konkur-
sie Literacko-Plastycznym 
Stefan Kardynał Wyszyń-
ski – Prymas Tysiąclecia 
naszym Patronem.

Hasło XXI edycji 
brzmiało: „Społeczna kru-
cjata miłości”. Organiza-
torem była szkoła Podsta-
wowa nr 50  im. Stefana 
Wyszyńskiego w Lubli-
nie oraz inne instytucje 
oświatowo-kulturalne z 
tego miasta. Regulamin 
dopuszczał udział uczniów 
i młodzieży z całej Polski 
w czterech grupach wie-

nie 120 rocznicy jego urodzin. 
Konkurs inspirował dzieci i 
młodzież do poznania i czerpa-
nia z bogatego dziedzictwa du-
chowego patrona. Kształtował 
odpowiednie postawy i wartości 
moralne. Poprzez różnorodność 
prac uczestnicy wyrażali własne 
przeżycia i refleksje przy pomo-

Z powodu pandemii przedszko-
laki musiały chwilowo zapo-

mnieć o piknikach rodzinnych, 
organizowanych wiosną z okazji 
świąt mamy, taty i dziecka. Nie 
znaczy to jednak, że ich w przed-
szkolu się nie obchodziło.

Dla kochanych rodziców dzieci 
pod opieką swoich nauczycielek 
przygotowały niespodziankowe 
programy artystyczne w wersji 
online. Były więc jak zwykle 
piosenki, wiersze, tańce, buziaki 
(chociaż na odległość), samo-
dzielnie wykonane upominki, 
piękne stroje i najlepsze życze-
nia – wszystko, co być powinno. 
Tyle tylko, że w wersji filmowej. 
Nagrania wykonane w ostatnich 

dniach rodzice mogą obejrzeć na 
stronie internetowej przedszkola 
lub odebrać za pośrednictwem te-
lefonu czy poczty e-mailowej.

Dla dzieci również przygoto-
wano w tym roku szereg niespo-
dzianek. Pierwszą z nich była 
wizyta w oceanarium, gdzie 
przedszkolaki mogły odbyć mul-
timedialną wycieczkę statkiem 
podwodnym i obejrzeć film o 
przygodzie na rafie koralowej. 
1 czerwca odbyło się natomiast 
przedstawienie teatralne pt. 
„Gburek w krainie mydła” w 
wykonaniu Teatru „Uśmiech”. 
Pozostałe atrakcje przygotowały 
nauczycielki każdej z grup, za-
pewniając swoim podopiecznym 

cy środków literackich 
i plastycznych, a przy 
okazji doskonalili umie-
jętność sprawnego i po-
prawnego posługiwania 
się językiem ojczystym.

Zosia wzięła udział 
w kategorii gra edu-
kacyjna. Wykazała się 
pomysłowością i wyob-
raźnią, co zaowocowa-
ło wygraną. Oceniana 
była przede wszystkim 
zgodność z tematem, 
estetyka i przejrzystość 
wykonania, poprawność 
merytoryczna oraz war-
stwa językowa zadania. 
Jak każda gra, praca Zo-
si została wzbogacona 
o stosowną instrukcję. 
Zadania dotyczyły lo-

17 maja wszyscy uczniowie 
wrócili do budynków szkol-
nych. Przez pierwsze dwa ty-
godnie nauczanie odbywało się 
systemem hybrydowym, czyli 
połowa z nich miała lekcje w 
szkole, a druga połowa zdalnie 
przez internet. Od 31 maja już 
wszyscy mają zajęcia stacjo-
narne. 

W imielińskiej „jedynce” w 
pierwszym z hybrydowych ty-
godni wszystkie klasy 8. miały 
zajęcia w szkole ze względu na 
przygotowanie do egzaminu, 
który zaplanowany był w ostat-
nim tygodniu maja. Pozosta-
łe, poza klasami 1-3, które już 
wcześniej wróciły do szkoły, 
odbywały zajęcia wymiennie. 
Do egzaminu z języka polskie-
go, matematyki i języka obcego 
w 4 klasach przystąpiło 88 ucz-
niów. Wyniki, które decydować 
będą o przyjęciu do szkół śred-
nich poznamy w lipcu. 

O to, jak po wielu miesiącach 
przebiegał powrót do szkoły 
zapytaliśmy Annę Kubicę, dy-
rektorkę szkoły. - Aby rozwiać 
ewentualne obawy uczniów z 
tym związane zorganizowali-
śmy w każdej klasie zajęcia z 

pedagogiem lub psychologiem. 
Mimo wielu korzyści, jakie ofe-
rowała nauka zdalna (nabywanie 
nowych umiejętności związa-
nych z technologią informatycz-
ną, szeroki dostęp do środków 
multimedialnych, szereg aplika-
cji zwiększających atrakcyjność 
zajęć), uczniowie i nauczyciele 
są bardzo zadowoleni z możli-
wości bezpośrednich spotkań. 
Szkoła to nie tylko zdobywanie 
wiedzy i kształcenie umiejęt-
ności, ale też budowanie więzi 
międzyludzkich, uczenie się ról 
społecznych i funkcjonowanie 
w grupie. 

W SP nr 2 na zmianę klasy 
4. i 5. uczyły się zdalnie, a 6. i 
7. stacjonarnie, a potem na od-
wrót. – Organizacyjnie byliśmy 
na to przygotowani – zapewnia 
nas Dagmara Kupczyk, dyrek-
torka szkoły. – Nastąpił powrót 
do procedur, które obowiązy-
wały we wrześniu ubiegłego 
roku, zaktualizowanych o wy-
tyczne GIS-u i MEiN w maju. 
Uczniowie nie zmieniali sal 
lekcyjnych (poza wf i informa-
tyką), mogli również korzystać 
z obiadów. Od 31 maja znów 
wyjeżdżali na basen. 

Po powrocie do szkoły odby-
wały się zajęcia reintegracyjne, 
które prowadzili nauczyciele 
w ramach godzin wychowaw-
czych. Bardzo trudno jest wró-
cić do relacji społecznych sprzed 
pandemii. Ona spowodowała, że 
dzieci nie potrafią rozwiązywać 
konfliktów. Na nowo uczą się 
bycia ze sobą w dużej, 25-oso-
bowej grupie. Można zauważyć, 
że obecnie chętniej spędzają ze 
sobą czas. U młodszych widać 
uzależnienia od telefonów, któ-
re towarzyszą im na co dzień. 
Część uczniów „zapomniała” 
jakie obowiązują w szkole za-
sady. Dlatego szczególną rolę w 
ostatnich dniach nauki odegrają 
wychowawcy. 

Decyzja o tym, jak będzie 
wyglądać zakończenie roku 
szkolnego zostanie podjęta 
tuż przed 25 czerwca i będzie 
uzależniona od sytuacji wpide-
micznej w kraju. 

W „jedynce” podobnie jak 
przed rokiem do Sokolni zosta-
ną zaproszeni wraz z rodzicami 
absolwenci klas 8, którzy ukoń-
czyli naukę z wyróżnieniem. 
Spotkanie to odbędzie się 24 
czerwca. Będzie też program 
artystyczny, ale przygotowany 
zdalnie. (zz)

Powrót do szkół Wygrała w konkursie

radosną zabawę. Był też pokaz 
baniek mydlanych i słodki po-
częstunek. Każdy przedszkolak 
otrzymał w tym dniu prezent w 
postaci kolorowanki. O upominki 
dla dzieci zadbała też Rada Ro-
dziców, która zakupiła zestawy 
klocków dla każdej grupy.

Wyjątkowe niespodzianki dla 
dzieci przygotowała w tym roku 
również logopeda Mariola Korcz. 
Były to specjalne dekoracje, które 
przemieniły hol przedszkola przy 
ul. Sapety w salę balową, a kory-
tarze budynku przy ul. Dobrej w 
nadmorską krainę. W takiej at-
mosferze każda zabawa musi być 
udana - szczególnie jeśli okazja 
jest Dnia Dziecka. (kw)

kowych oraz trzech kategoriach: 
literackiej (komiks, wiersz), pla-
stycznej oraz gry edukacyjnej. 
Każda z kategorii bezpośrednio 
odnosiła się do tzw. „ABC Spo-
łecznej Krucjaty Miłości”. Celem 
konkursu było przygotowanie do 
beatyfikacji Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego, upamiętnie-

gicznego rozumowania, spo-
strzegawczości, abstrakcyjne-
go umysłu. W sumie 12 zadań 
przedstawionych w formie 121 
kart. To na pewno duży suk-
ces uczennicy z Imielina, któ-
ra została przygotowana przez 
Magdę Świątek, nauczycielkę 
języka polskiego. (sp1)

Rodzinne święta przedszkolaków



5

Ku
ri

er
   

  c
ze

rw
ie

c 
20

21

Fo
to

: 
SP

 2

Fo
to

: 
M

C
K

W 40. rocznicę śmierci Kar-
dynała Stefana Wyszyń-

skiego uczniowie SP nr 2 uczcili 
jego pamięć tradycyjnym Dniem 
Patrona. W tym roku ze względu 
na obostrzenia pandemiczne nie 
odbyła się msza św., czy wspól-
ne akademie, które skupiałyby 
zbyt dużą ilość uczniów. Roczni-
cę obchodzono w taki sposób, by 
uczniowie mogli 28 maja wspo-
mnieć swego patrona, a także tę 
niezwykle ważną postać w histo-
rii Polski.

Uczniowie klas I-III otrzy-
mali w tym dniu temat i zadanie 
stosowne dla ich wieku. „Stefek 
- tak zwracali się do Niego rodzi-
ce, rodzeństwo oraz przyjaciel z 
dzieciństwa” - nauczyciele czytali 

dzieciom historie z dzieciństwa 
patrona, a one rysowały komiks. 
Klasy starsze (IV-VII) pracowa-
ły w grupach z książką biogra-
ficzną o Wyszyńskim zgodnie z 
tematem: „Kardynał Wyszyński 
– sprawy Ojczyzny traktuję jak 
własne”, a następnie wspólnie 
projektowali znaczek poczto-
wy upamiętniający uroczystość 
beatyfikacji. „Dziękuję Ci, Pry-
masie” – to zadanie polegające 
na napisaniu listu otwartego, w 
którym uczniowie dziękowali za 
życie i dokonania prymasa. Wy-
konywali również plakaty z cyta-
tami St. Wyszyńskiego pogrupo-
wanymi wg tematów: Ojczyzna, 
naród, patriotyzm lub rodzina, 
dom, człowiek. Klasy, które w 

Z okazji Tygodnia Bibliotek 
uczniowie SP 2 w Imieli-

nie skorzystali z proponowanych 
przez MCK w Imielinie warszta-
tów ilustratorskich i zajęć z głoś-
nego czytania.

Uczniowie klasy 2c zamienili 
się w ilustratorów i po poznaniu 
rodzajów książek, a także z ich 
budowy, dowiedzieli się, kim 
jest ilustrator i czym się zajmuje, 
wysłuchali czytanych wierszy i 
sami mogli je zilustrować. War-

Miejskiej w Imielinie, spotkać 
się z aktorem teatru GabiArt 
Andrzejem Zbiegiem. Na zaję-
ciach pt. „Kramik z wierszami” 
nie tylko czytali wiersze, ale 
również przebierali się i wraz 
prowadzącym odgrywali scenki. 
Zajęcia niezwykle podobały się 
małym czytelnikom. Mamy na-
dzieję, że zachęciły ich do częst-
szego sięgania po książki - nie 
tylko w szkolnej, ale i miejskiej 
bibliotece. (sp2)

Tegoroczne hasło wakacji z 
kulturą to „Cała naprzód ku nowej 
przygodzie!”, bodę to wakacje peł-
ne energii, pozytywnych emocji, 
śmiechu i fajnej zabawy. Każde-
go dnia uczestników czeka nowa 
przygoda - warsztaty kreatywne-
go teatru, teatru ruchu, spotkanie z 
piratami, szczudlarzami, festiwal 
baniek mydlanych, zajęcia rucho-
we pełne rywalizacji, animacje, 
zajęcia, bajki, przedstawienia tea-
tralne (które tak lubicie) i oczywi-
ście wycieczki!

Kto ma ochotę na przygodę, 
wyruszenie z nami w rejs? Kul-
turalny statek zacumuje przy 
Sokolni, gdzie od 19 do 30 lipca 
będziemy się doskonale bawić, 
szukać wyzwań. Zajęć potrwają 
od 11.00 do 13.00. Na wakacje 
z MCK-iem obowiązują zapisy, 
które ruszają już 14 czerwca. 
Ilość miejsc ograniczona. 

Przypominamy, że do 11 
czerwca trwają zapisy na „Wa-
kacje w mieście” organizowane 
przez UM Imielin. (mck)

Lato w mieście

tym dniu odbywały lekcje zdalne, 
miały zapoznać się z prezentacją 
multimedialną na temat patro-
na: „Stefan Wyszyński - Prymas 
Tysiąclecia, Mąż Stanu, Ojciec 
Narodu”, a chętni wykonywali 
prace, tak jak robili to uczniowie 
w szkole.

Wspólne zadania uczniów w 
ramach obchodów Dnia Patrona 
idealnie wpisały się w organizację 
zajęć reintegracyjnych, jakie po 
powrocie uczniów do szkół odby-
wają się w placówce. Uczniowie, 
działając razem przy projekcie, 
dzielili się zadaniami, pomysłami 
i tworzyli coś wspólnego.

Efekty ich prac można podzi-
wiać na szkolnej wystawie przy 
sekretariacie. (sp2)

40. rocznica Patrona

Urząd Miasta Imielin infor-
muje, że Starosta Bieruń-

sko-Lędziński prowadzi prace 
nad modernizacją ewidencji 
gruntów i budynków dla nasze-
go miasta. Modernizacją objęto 
dane dotyczące działek (w tym 
ich granic, powierzchni i użyt-
ków gruntowych), a także dane 
dotyczące budynków i lokali. 
Jeżeli stwierdzono brak danych 
w zakresie przebiegu granic 
nieruchomości, właściciele byli 
zawiadamiani o czynnościach 
podjętych w celu ustalenia prze-
biegu granic działek ewidencyj-
nych. Jeżeli jednak dokonana 
została zmiana użytków grun-
towych (które są podstawą wy-
miaru podatku), właściciele nie 
byli powiadamiani; zmiana do-
konana została w oparciu o dane 
fotogrametryczne (ortofotoma-

py, zdjęcia lotnicze, numerycz-
ny model terenu) oraz wizje w 
terenie.

O zmianach ujawnionych w 
bazie ewidencji gruntów i bu-
dynków zostaną powiadomieni: 
Urząd Miasta Imielin, Urząd 
Statystyczny oraz Sąd Rejono-
wy w Mysłowicach - Wydział 
Ksiąg Wieczystych. Mieszkań-
cy, których zmiany ewidencyj-
ne dotyczą, nie otrzymają ze 
Starostwa żadnego zawiado-
mienia w tej sprawie. 

Co to oznacza dla mieszkań-
ców? Osoby, którym zmieni się 
klasyfikacja gruntu, a także dane 
dotyczące budynków lub lokali 
mające wpływ na wymiar podat-
ku od nieruchomości, w najbliż-
szym czasie otrzymają zawia-
domienia w celu uaktualnienia 
ewidencji podatkowej. Zawiado-

mienia w tej sprawie do miesz-
kańców będzie wysyłał Urząd 
Miasta, kiedy otrzyma stosowne 
zmiany od Starosty. Na podsta-
wie dokonanych przez Starostę 
zmian niektórzy mieszkańcy mo-
gą spodziewać się zwiększenia 
wysokości podatku.

Należy też tu przypomnieć, 
że podstawą wymiaru podat-
ków są dane zawarte w ewiden-
cji gruntów i budynków prowa-
dzonej przez Starostwo Powia-
towe, zatem jeżeli tam zostanie 
naniesiona zmiana, musi ona 
mieć również odzwierciedle-
nie w ewidencji podatkowej w 
Urzędzie Miasta.

Informacje dotyczące mo-
dernizacji ewidencji gruntów 
i budynków można uzyskać w 
Starostwie Powiatowym w Bie-
runiu. (um)

sztaty przepro-
wadzili Grzegorz 
Komandera - pra-
cownik Biblioteki 
Miejskiej w Imie-
linie i Iwona Sim-
ka-Surma - znana 
w środowisku ma-
larka.

Uczniowie klas 
pierwszych mieli 
natomiast okazję, 
dzięki Bibliotece 

Poznawanie książek

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
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Raport o mieście

Przedwojenne kino i teatr 

Maria i Henryk Jaroszowie 
60 lat małżeństwa czyli 

diamentowe gody uczcili mszą 
św., która w ich intencji została 
odprawiona 16 maja w kościele 
pw. Matki Boskiej Szkaplerznej.

Maria (81 lat) i Henryk (84 
lata) ślub wzięli w 1961 roku 
w Imielinie. Najpierw, jak to 
kiedyś bywało, 13 maja odbył 
się ślub cywilny, a 16 maja koś-
cielny. Pan Henryk pochodzi 
z Brzęczkowic. Małżonkowie 
mieszkali w Brzezince i w My-
słowicach, a od wielu, wielu lat 
w Imielinie. Maria pracowała w 
Gminnej Spółdzielni w Mysło-
wicach, a potem w Delikatesach 
w Imielinie, a Henryk na KWK 
Mysłowice.

Wychowali dwie córki: Bar-
barę i Joannę, mają także dwoje 
wnucząt i jednego prawnuka.

Oboje byli członkami imieliń-

skiego koła Związku Emerytów i 
Rencistów. Pan Henryk ponad 10 
lat w zarządzie koła pełnił funk-
cję skarbnika. Bywali na impre-
zach, spotkaniach, wycieczkach; 
teraz jednak, gdy minęło im 80 
lat, więcej odpoczywają w do-
mowym zaciszu i w ogrodzie.

W kościele Matki Boskiej 
Szkaplerznej 23 maja 

sprawowana była uroczysta 
msza św. w intencji małżonków 
obchodzących w tym roku  złote 
gody. Odprawili ją: proboszcz, 
ks. Eugeniusz Mura oraz ks. 
prof. Dariusz Walencik.

Udział w jubileuszowej 
mszy z okazji 50-lecia zawar-

9 maja odprawiona została 
msza w parafii Matki Boskiej 
Szkaplerznej w intencji człon-
ków franciszkańskiego zakonu 
świeckiego. Msza do Opatrz-
ności Bożej i Ducha Świętego 
przez wstawiennictwo MB 
Szkaplerznej i św. Franciszka z 
prośbą o liczne i święte powo-
łania do zakonu. Intencja nie-
dzielnej mszy obejmowała rów-
nież rocznicowych jubilatów: s. 
Marię Pilch (35 lat w zakonie), 

                          

s. Renatę Brodę i s. Marię Róg 
(30 lat),s. Marię Czypionkę i 
s. Franciszkę Kurczyk (25 lat), 
br. Leona Plewnioka (20 lat), 
s. Krystynę Kotelę (10 lat) br. 
Marka Krawczyka i s. Irenę 
Lodek (5 lat). Wspólnota przy 
imielińskiej parafii została 
erygowana w lutym 1918 r. W 
tym okresie liczyła 152 człon-
ków (tercjarzy). Obecnie to 48 
osób - w tym 14 mężczyzn i 34 
kobiety.

cia związku małżeńskiego 
zgłosiło 11 par. Byli to: Halina 
i Józef Piwkowie, Maria i Ge-
rarda Wilkowie, Małgorzata i 
Marceli Siupkowie, Małgorza-
ta i Mieczysław Cepowie, Ber-
nadeta i Edward Sternalowie, 
Genowefa i Tadeusza Kolni, 
Małgorzata i Gerard Hajducz-
kowie, Leokadia i Roman 

W każdą pierwszą niedzie-
lę miesiąca biorą udział w 
mszy św. po której uczestni-
czą w spotkaniu modlitewnym 
wspólnoty. Rocznie ofiarują 
12 mszy św. w intencjach po-
wołań kapłańskich, misyjnych, 
za chorych, zmarłych, kapła-
nów oraz Ojców OFM. Biorą 
udział razem z pocztem sztan-
darowym we wszystkich uro-
czystościach parafialnych oraz 
uroczystościach w klasztorze 

nowe umiejętności, opanowali 
nowe narzędzia pracy.

Przedszkole Miejskie świę-
towało w roku 2020 10-lecie 
działalności w nowym budyn-
ku. Kiedy to było możliwe pro-
wadzono obok normalnej pracy 
jednostki zajęcia z rytmiki i 
Akademii Przedszkolaka.

W roku 2020 zajęcia kultu-
ralne i dydaktyczne oraz roz-
wijające umiejętności i wzbo-
gacające wiedzę w ramach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
prowadzone były głównie w 
formie zdalnej.

Miasto posiada potencjał oraz 
infrastrukturę sportową umożli-
wiającą rozwój wielu dyscyplin 
sportu. Rok 2020 nie sprzyjał 
organizacji wydarzeń sporto-
wych, a jednak w czasie pan-
demii obiekty sportowe miasta 
zostały udostępnione na prowa-
dzenie zajęć, treningów oraz or-
ganizację zawodów i turniejów 
zgodnie z wprowadzonym w 
kraju reżimem sanitarnym.

Pomoc i wsparcie z Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w 2020 roku uzyskały 354 oso-
by, co stanowiło 3,85 % wszyst-
kich mieszkańców. Najczęst-
szymi przyczynami trudnej 
sytuacji życiowej osób i rodzin 
były: bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa do-
mowego, długotrwała lub cięż-
ka choroba, niepełnosprawność, 
ubóstwo, przemoc w rodzinie.

W mieście współpraca z or-
ganizacjami pozarządowymi 
oparta jest na partnerstwie. 
Udzielane jest im wsparcie or-
ganizacyjne, finansowe i  mery-
toryczne. Wspierane są inicjaty-
wy społeczne, udzielana pomoc 
w nawiązywaniu współpracy 
oraz obejmowane patronatem 
przedsięwzięcia.

Miasto współpracuje również 
z powiatem oraz Górnośląsko-
Zagłębiowska Metropolią. Z po-
wiatem realizowane są wspólne 
przedsięwzięcia i inwestycje. 
Celem Metropolii jest podejmo-
wanie działań poprawiających 
jakość i komfort życia miesz-
kańców przy wykorzystaniu 
potencjału gmin. W roku 2020 
Zarząd Transportu Metropo-
litalnego (ZTM) organizował 
transport publiczny wszystkich 
miast członkowskich.

W podsumowaniu raportu 
za 2020 rok zwraca się uwagę 
na złożoność sytuacji, w któ-
rej się znaleźli się mieszkańcy, 
W tym roku na kwarantannie 
przebywało 1836 osób. Mimo 
to wszystkie instytucje realizo-
wały swoje zadania w warun-
kach obostrzeń i z zachowa-
niem zasad bezpieczeństwa. W 
tej trudnej sytuacji odbyły się 
wybory prezydenckie. W mie-
ście prowadzone były kontrole 
przez Najwyższą Izbę Kontro-
li, Regionalną Izbę Obrachun-
kową i Państwową Inspekcję 
Pracy. Odbył się Powszechny 
Spis Rolny. Rok 2020 był też 
rokiem małych sukcesów: mia-
sto w Rankingu Finansowym 
Samorządu Terytorialnego 
w Polsce zajęło 5 miejsce (na 
2790 gmin).

Na końcu raportu wymienia 
się oczekiwania i zadania do 
realizacji: dzienny dom poby-
tu dla osób starszych, usuwa-
nie barier architektonicznych 
uniemożliwiających dojście 
osobom starszym i niepełno-
sprawnym do peronu dworca 
PKP w Imielinie, niedopusz-
czenie do wydobycia węgla ze 
złoża „Imielin Północ”, zapew-
nienie swobody poruszania się 
w przestrzeni miejskiej, rozwój 
sieci usług społecznych i zdro-
wotnych. (zz)

Świętowali diamentowe gody

Jubilatom list gratulacyjny 
od arcybiskupa metropolity ka-
towickiego ks. Wiktora Skwor-
ca wręczył podczas mszy św. 
proboszcz ks. Eugeniusz Mura. 
Liturgię za dostojnych jubilatów 
uświetniła przepięknym śpie-
wem Jadwiga Lis. (da)

franciszkańskim w Panewni-
kach. Raz do roku organizują 
dzień skupienia dla wspólnot 
franciszkańskich dekanatu (6 
wspólnot).

Wspierają finansowo imie-
lińską parafię (remonty, ogrze-
wanie, Farskie Ogrody, paczki 
świąteczne). Finansowo wspie-
rają również budowę kościoła 
św. Franciszka i św. Klary w 
Tychach, misje Sióstr Służeb-
niczek w Kamerunie oraz misje 

franciszkańskie.
Do III zakonu należeli św. 

Ludwik - król Francji, patron 
III Zakonu - bł. Aniela Salawa 
patronka FZŚ w Polsce, Pry-
mas Tysiąclecia sługa Boży ks. 
Kardynał Stefan Wyszyński, 
papieże - od Piusa IX do Jana 
XXIII, politycy: gen. Charles 
de Gaulle, prezydent USA John 
Kennedy, gen. Józef Haller, ma-
larz Jacek Malczewski, podróż-
nik Krzysztof Kolumb. (da)

Wspólne złote gody
Hermanzowie, Krystyna i Jó-
zef Myszorowie, Joanna i Jan 
Sikorowie oraz Maria i Paweł 
Mańkutowie.

Do małżonków listy gratula-
cyjne wystosował metropolita 
katowicki abp Wiktor Skworc, 
a wręczyli wraz z życzeniami 
od siebie i parafian kapłani 
sprawujący liturgię. (da)

Jubilaci zakonu franciszkańskiego

Dokończenie ze str. 3
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Ograniczenia pandemiczne 
związane z organizacją imprez 
plenerowych spowodowały, że 
nie odbyły się nie tylko wiosen-
ne spotkania „Na farskich ogro-
dach”, ognisko sobótkowe, ale 
odwołane zostały również lipco-
we Dni Imielina oraz Duo-Cross. 

Miejmy nadzieję, że w przy-
szłym roku sytuacja zdrowotna 
pozwoli na przeprowadzenie 
wszystkich miejskich i środo-
wiskowych imprez. (zz)

Raport o mieście
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Piotr Kałucki, to mieszka-
jący w Imielinie młody uta-
lentowany fotograf, laureat 
m.in. nagrody publiczności 
województwa śląskiego pod-
czas konkursu „Świeć się z 
Energą” (2019). Otrzymał ją 
za serię zdjęć przedstawiają-
cych udekorowany świątecz-
nie Imielin. Fotografie zosta-
ły wykonane wieczorem, zaś 
efekt był taki, że na ich pod-

Takie koncerty najmłod-
szych adeptów sztuki muzycz-
nej odbywają się w Sokolni co 
roku.  Ich cechą wspólną jest 
fakt, że występują wyłącznie 
uczniowie współpracujących 
z MCK nauczycieli: Henryki 
Pałus (emisja głosu) i Jacka Pi-
łatyka (instrumenty klaswiszo-
we). Są okazją do publicznego 
zaprezentowania swoich umie-
jętności, występu na scenie 
muzycznej przed audytorium 
składającym się najczęściej 

z najbliższej rodziny, znajo-
mych, koleżanek i kolegów. Dla 
młodych muzyków to wielkie 
przeżycie, niejednokrotnie 
pierwsza publiczna prezenta-
cja swoich umiejętności. To też 
bardzo ważny element kształ-
cenia artystycznego, daje moż-
liwość obycia z estradą, zmie-
rzenia się z paraliżującą tremą, 
nabrania nowych doświadczeń, 
tak potrzebnych w ewentualnej 
późniejszej działalności sce-
nicznej.

stwa, a co gorsza: mordercą 
jest jej kochanek. Kochanek 
oczywiście postanawia zabić 

niewygodnego świadka, ale na 
szczęście policja jest szybsza i 
ukrywa Deloris w… klasztorze. 
Ciąg dalszy to nieprawdopodobne 
„klasztorne” perypetie głównej 
bohaterki oraz mnóstwo świetnej 
muzyki w znakomitym wykona-
niu. „Zakonnica w przebraniu” 
doczekała się już w Polsce udanej 
inscenizacji musicalowej w po-
znańskim Teatrze Muzycznym. 
Z pewnością nie mniej udana jest 
też adaptacja tego musicalowego 
przeboju w Teatrze Rozrywki w 
Chorzowie. 

Bilety dostępne w placów-
kach MCK w cenie 65 zł (w 
tym wstęp, przejazd i ubezpie-
czenie).

MIeJSKIe CeNTRUM KULTURY ZAPRASZA
Otwarcie wystawy fotografii Piotra Kałuckiego 
16 czerwca (środa) godz. 15:00 

stawie niektórzy porównywa-
li nasze miasto do rozświetlo-
nego Las Vegas. 

Tym razem Piotr Kałucki 
prezentuje w Sokolni niezwy-
kle efektowne i różnorodne 
zdjęcia naszego miasta zro-
bione w różnych porach dnia i 
roku. Znajdziemy tam i znane 
motywy, takie jak kościół, ka-
pliczka, zalew, jak i bardzo in-
teresujące ujęcia przyrody. 

Koncert uczniów Henryki Pałus i Jacka Piłatyka 
16 czerwca (środa) godz. 17:00 

Akademia Tańca i Fitness 
„La Grâce” to szkoła, która 
funkcjonuje w Bibliotece Miej-
skiej w Imielinie. W swojej 
ofercie posiada zajęcia baleto-
we (taniec klasyczny), taniec 
modern/jazz, zajęcia fitness 
oparte na metodzie pilates i 
inne. Szkołę prowadzi Natalia 
Kuźnik - tancerka i aktorka 

Występ grup baletowych szkoły „La Grâce”
17 czerwca (czwartek) godz. 16:00

wielu scen muzycznych, ab-
solwentka Szkoły Baletowej 
Capitol we Wrocławiu, Stu-
dium Wokalno-Baletowego w 
Gliwicach oraz Akademii Mu-
zycznej w Łodzi. W Sokolni 
będzie można zobaczyć popisy 
grup baletowych, które pod jej 
kierownictwem ćwiczą w Bi-
bliotece Miejskiej.

W DK Sokolnia wystąpi 
jedna z najpopularniejszych 
postaci polskiej estrady, czło-
wiek niezwykłego intelektu i 
dowcipu – Artur Andrus. W 
programie m.in. piosenki z 
ostatniego albumu wykonawcy 
pt. „Sokratesa 18” przeplatane 
humorystycznymi wierszami, 
komentarzami i anegdotami.

Artysta wystąpi z własnym 
zespołem w składzie: Wojciech 
Stec – fortepian, gitara, Łukasz 
Borowiecki – kontrabas, akor-
deon, Łukasz Poprawski – sak-
sofony, klarnet i Paweł Żejmo 
– perkusja. 

Koszt biletu 30 zł.

Artur Andrus 
– recital kabaretowy 
20 czerwca (niedziela) 
godz. 17:00 i 19:00 

Oglądających znakomitą ko-
medię filmową z fantastyczną 
Whoopi Goldberg w roli ty-
tułowej na pewno nie trzeba 
zachęcać do wyjazdu na ten 
spektakl.

Przypomnijmy, że akcja 
sztuki traktuje o tym jak to 
Deloris van Cartier, podrzędna 
szansonistka z podejrzanego 
nocnego klubu zostaje przy-
padkowym świadkiem zabój-

Wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie na spektakl 
pt. „Zakonnica w przebraniu”
24 czerwca (czwartek) godz. 18:30 – 23:00 

Na zakończenie tego nie-
typowego sezonu artystycz-
nego w MCK wystąpi dłu-
go oczekiwany, zwłaszcza 
przez młodszą publiczność, 
piosenkarz Ralf Kamiński.                                                                         
Urodził się w Jaśle. Grał począt-
kowo na skrzypcach, ale później 
ukończył wokalistykę na Wy-
dziale Jazzu i Muzyki Estrado-
wej Akademii Muzycznej im. 
Stanisława Moniuszki w Gdań-
sku. Studiował też na Wydziale 
Popu na Codarts University for 
the Arts w Rotterdamie.

W 2009 wystąpił w jednym 
w z odcinków programu TVP 2 
„Szansa na sukces”, a dwa lata 
później zdobył Grand Prix na 
Międzynarodowym Festiwalu 
„Carpathia 2011”. Kolejne lata 
to szereg nagród na różnego ro-
dzaju festiwalach – od studen-
ckiej FAMY w Świnoujściu, 
poprzez Opole, Open’er Festi-
val, Pol’and’Rock Festival, po 
wrocławski Przegląd Piosenki 
Aktorskiej. 

Bilety w cenie 40 zł do naby-
cia w placówkach MCK. (rj)

Koncert Ralfa Kamińskiego 
28 czerwca (poniedziałek) godz. 18:00 i 20:30 – 

Bez imprez 
plenerowych



8

Ku
ri

er
   

 c
ze

rw
ie

c 
20

21

 Witamy we wspólnocie 
Dzieci ochrzczone w maju w imielińskim kościele
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Stu zawodników z 10 polskich klu-
bów wzięło udział w Pucharze Euro-

py Juniorów i Seniorów Federacji IBF w 
Dalekowschodnich Formach Sztuk Wal-
ki. Zawody te odbyły się 29 maja w Imie-
linie, a rozgrywane były z podziałem na 
kategorie wagowe (walki semi-kontakt) 
i wiekowe w konkurencjach: kata, kata 
zwierzopodobne, kata z bronią, kata syn-
chroniczne, kata synchroniczne z bronią 
oraz duo system. Przyznano także tytuły 
najlepszego zawodnika i zawodniczki w 
konkurencjach kata, walk semi-contact 
w poszczególnych kategoriach wieko-
wych. 

Puchar i tytuł najlepszej zawodniczki 
w kategorii wiekowej do 8 lat zdobyła 
Milena Tomera z Bierunia. W katego-
rii do 10 lat Julia Bierońska z Imielina, 
do 15 lat Wiktoria Durek z Bierunia, w 
kategorii kobiet Roksana Tomera z Bie-
runia.

Puchar i tytuł najlepszego zawodnika 
w kategorii do 8 lat powędrował do Kac-
pra Kozłowskiego z Bierunia. Do lat 10 
najlepszy był Fabian Hanzel z Bierunia, 
wśród 15-latków Paweł Hachuła z Imie-

lina, a w gronie mężczyzn Grzegorz Żu-
pa z Lędzin (wszyscy z klubu Big Budo 
Polska).

Puchar dla najlepszego technika w 
walkach semi-kontakt w kategorii ju-
niorów zdobyli: 10-11 lat Szymon Szy-
guła i Emilia Walczak, juniorzy 12-15 
lat Gracjan Królewicz i Jagoda Bugla.

Puchar dla najlepszego technika w 
walkach semi-kontakt w kategorii se-
niorów uzyskał  Krzysztof Kalinowski 
z Lędzin. Najmłodszymi zawodnikami 
zawodów byli: 7-letnia Aurelia Hanzel 
z Bierunia oraz 5-letni Aleksander Go-
łaszczyk z Imielina.

Zawodnicy stowarzyszenia Big Budo 
Polska zdobyli 40 złotych medali, 22 
srebrne i 9 brązowych. Trenerami za-
wodników byli Wiesław Bigos (10 Dan) 
i Mateusz Bigos (6 Dan). W. Bigos, pre-
zes Stowarzyszenia Big Budo Polska, 
dziękuje burmistrzowi Janowi Chwię-
daczowi za objęcie patronatem zawo-
dów oraz pomoc w zorganizowaniu 
imprezy sponsorom: Urzędowi Miasta 
Imielin oraz Trofea Sportowe AC PO-
KALE. (um)

 

Anna Maria Kasperczyk 
córka Agnieszki i Damiana 
chrzestni: Karol Klimza i Gabriela Piotrowska 

Bianka Barbara Markulak 
córka Adrianny i Bartłomieja 
chrzestni: Maciej Markulak i Klaudia Nocoń 

Aleksander Adrian Szreniawski 
syn Marzeny i Adriana 
chrzestni: Bartłomiej Borkiewicz i Bożena Szeleźniak

Lena Paulina Wojtowicz 
córka Katarzyny i Piotra 
chrzestni: Krzysztof Wojtowicz i Katarzyna Wojtowicz 

Tymon Józef Wójcik 
syn Iwony i Krzysztofa 
chrzestni: Sebastian Durda i Weronika Stempel-Drzymała 

Zawody w sztukach walki


