
�

Ku
ri

er
   

  m
ar

ze
c 

20
22

Imielińska Gazeta Samorządowa           nr 3 (185)                    Marzec 2022

egzemplarz bezpłatny

ISSN 1898-8350

Fo
to

: 
zz

Więcej o pomocy Ukrainie na str. 3.

Lucyna Gontarz z Imielina gości w swoim domu ukraińską rodzinę. 

Po 40-godzinnej gehennie 
związanej z podróżą i prze-

kraczaniem granicy, w sobotę 
26 lutego przyjechali do Lucyny 
Gontarz w Imielinie: Wiktoria 
Dubetska - 36-letnia nauczyciel-
ka z Kijowa oraz jej dzieci: 13-
leni Nazar, 11-letnia Barbara i 8-
letnia Sofija.  

Prawie dwie doby zajęło im 
dotarcie nie z Kijowa, ale z Rów-
nego (zachodnia Ukraina) odda-
lonego o ok. 300 km od polskiej 
granicy. – W związku z epidemią 
i z lekcjami, które odbywały się 
zdalnie, na tydzień pojechałam 
wraz z dziećmi do moich rodzi-
ców, którzy mieszkają w Rów-
nem – opowiada pani Wiktoria. 
– W czwartek rano (24 lutego) 
na wieść o tym, co się stało, spa-
kowałam wraz z dziećmi najpo-
trzebniejsze rzeczy i ruszyliśmy 
samochodem, którym kierował 
mój ojciec, w kierunku granicy 
z Polską. Sprawdziłam, że naj-
mniejsza kolejka jest na przejściu 
w Szeginiach i Hrebennem po 
polskiej stronie (w pobliżu Prze-
myśla – dop. red.). Przed granicą 
zastaliśmy ogromne tłumy ludzi 
w samochodach, którzy w pani-
ce chcieli opuścić Ukrainę. Po 
wielu godzinach oczekiwania w 
kolejce postanowiliśmy, że nie 
będziemy dalej siedzieć w sa-
mochodzie. O godz. 3 w nocy z 
piątku na sobotę wyruszyliśmy 
pieszo w kierunku granicy. Po 
trzech godzinach marszu i przej-
ściu ok. 20 kilometrów dotarli-
śmy na miejsce. Przekraczanie 
granicy odbyło się szybko. 

Po polskiej stronie czekali już 
na nas wolontariusze. Rozdawali 
wodę, soki, jedzenie, słodycze, 
artykuły higieniczne, ubrania… 
Moje dzieci były w szoku, byli-
śmy zdziwieni, że to wszystko 
jest za darmo. Naprawdę stanęli 
na wysokości zadania - relacjo-
nuje Ukrainka. 

W telefonie pokazuje zdjęcia 
towarów, które zgromadzono na 
granicy z przeznaczeniem dla 
uchodźców. 

Spod przejścia granicznego 
trafili na parking jednego z super-
marketów na obrzeżu Przemyśla. 
Tam zgromadzili się ludzie ofe-
rujący pomoc w dalszej podróży. 
Na kolejnych zdjęciach pani Wik-
torii widać trzymających w rę-
kach kawałki tektury z napisany-
mi po ukraińsku nazwami miast: 
Wrocław, Warszawa, Katowice, 
Poznań, Łódź, Praga, Niemcy… 
i dopiskami: „bezpłatnie”, „za 
darmo”. Tak trafili na kierow-
cę, który w 2,5 godziny zawiózł 
ich samochodem pod wskazany 
adres w Imielinie.  

Tu czekała na nich z niepo-
kojem Lucyna Gontarz, eme-
rytowana nauczycielka języka 
rosyjskiego, która od kilkuna-
stu lat mieszka w Imielinie, ale 
pochodzi ze wschodniej Lubel-
szczyzny. Przed kilkudziesię-
ciu laty, przy okazji wyjazdów 
na Ukrainę, poznała rodzinę 
męża pani Wiktorii, a dokład-
niej jego babcię. Tak nawiązała 
się ich znajomość. - Często się 
odwiedzaliśmy, zapraszaliśmy 
na uroczystości rodzinne – na 
urodziny, na wesela - byłam też 
na weselu Wiktorii... – opowia-
da ze swadą pani Lucyna, która 
odnosi się do swych gości jak 
do bliskiej rodziny. Towarzyszy 

naszej rozmowie, tłumacząc z 
ukraińskiego, ale odbiera też 
telefony, umawia terminy przy-
jazdu kolejnych uchodźców…, 
jedni dzień wcześniej pojechali 
dalej, kolejni mają przyjechać 
jutro.  

Pytam panią Wiktorię o ro-
dzinę – mąż został w Kijowie, 
jest prawnikiem, pracuje w ad-
ministracji państwowej. Brat w 
Równem ma 13-letnią niepełno-
sprawną córkę, która nie może 
chodzić i dwójkę małych dzieci. 
Trudno by im było dostać się na 
granicę. - Mój 70-letni ojciec 
dostał broń do ręki i przygoto-
wuje się do obrony swego domu 
w Równem – dodaje.

– My w Kijowie mieliśmy 
mieszkanie w bloku, samochód, 
daczę pod miastem, wyjeżdża-
liśmy za granicę na wakacyjny 
wypoczynek, dzieci chodziły 
do szkoły, my do pracy, żyliśmy 
spokojnie, na nikogo nie na-
padliśmy i w jeden dzień to się 
zmieniło. Moja koleżanka ma w 
Rosji brata i siostrę, rozmawiali 
przez telefon – powiedziała im, 
że siedzi w schronie, bo lecą 
bomby, a ona jej odpowiedzia-
ła: „Co ty mówisz, nic wam nie 
zrobią, zajmują tylko obiekty 
wojskowe”.   

Jak się dowiedzieliśmy w Starostwie Powiatowym w Bieru-
niu w piątek 4 marca w naszym powiecie przebywało około 200 
uchodźców z Ukrainy – najwięcej w Bieruniu i Imielinie. Ta 
liczba codziennie się zmienia i każdego dnia jest coraz wyższa. 

- Zainteresowanie pomocą Ukrainie jest bardzo duże – ocenia 
burmistrz Jan Chwiędacz. – Koordynuje ją na zlecenie wojewo-
dy powiat, a organizują również gminy. Uchodźców, których 
przyjmują mieszkańcy, należy zgłaszać w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Imielinie (przyjść z nim). 

- Gdy chodzi o pomoc rzeczową - kontynuuje burmistrz - to 
obecnie ważne jest, by była odpowiednia w stosunku do potrzeb, 
czyli dobrze zorganizowana. Chodzi o to, by do ludzi z Ukrainy 
trafiało to, czego akurat im brakuje. Dlatego apeluję o śledzenie 
strony internetowej Urzędu Miasta Imielin, pobranie aplikacji 
Local News, gdzie podajemy bieżące informacje - również o 
tym, jak w racjonalny i kontrolowany sposób prowadzić zbiórkę 
rzeczową.

Zgodnie z rządowymi rozporządzeniami wszystkie osoby, 
które uciekły przed wojną z Ukrainy i posiadają zaświadczenie 
wystawione przez Straż Graniczną lub też w dokumencie po-
dróży odcisk stempla Straży Granicznej z datą od 24 lutego br. 
mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej i służby 
zdrowia.

Osoby, które potrzebują pomocy doraźnej (na kilka dni), 
mogą zgłosić się do imielińskiego MOPS-u (tel. 32 22 55 746), 
a tam zostanie im przekazana pomoc rzeczowa. Również w 
tym ośrodku otrzymają wszystkie potrzebne informacje m.in o 
możliwości podjęcia pracy, edukacji czy służbie zdrowia. Zosta-
ną wpisane do rejestru oraz otrzymają pomoc rzeczową i, jeżeli 
tego potrzebują, zostaną skierowane do miejsc noclegowych.

Pomagamy Ukrainie 

Na zakończenie naszej rozmo-
wy pani Wiktoria dziękuje Pola-
kom za pomoc i dodaje: - Zawsze 

mówiono, że Rosjanie to nasz bra-
terski naród, a teraz okazało się, 
nasi bracia i siostry to Polacy. (zz)
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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.

4 kwietnia (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta Imielin  
w godz. 1600-1700 będą dyżurować radni: Maria Biskupska, Irene-
usz Kotela i Tomasz Kaiser. (um)

Ponad dwieście wniosków 

9 lutego na ul. Imielińskiej doszło do kra-
dzieży portfela z gotówką w kwocie 120 zł, 
dokumentów i karty bankomatowej, za po-
mocą której dokonano 7 płatności. 14 lutego 
policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców 
powiatu, którzy dokonali tej kradzieży. 

14 lutego zgłoszono, że na ul. Szafirowej 
doszło do kradzieży narzędzi budowlanych.

14 lutego zgłoszono, że 8 lutego nieznany sprawca kontaktując się 
telefonicznie, nakłonił do internetowych transakcji bankowych w celu 
kupna kryptowaluty, wprowadzając tym samym osobę pokrzywdzo-
ną w błąd i wyłudzając 34 386 zł.

20 lutego na ul. Maratońskiej doszło do kradzieży z włamaniem 
do garażu. 23 lutego policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę 
podejrzanego o dokonanie tego przestępstwa. 24 lutego prokurator 
Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach zastosował wobec podejrza-
nego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, KPP w Bieruniu 
prowadzi dochodzenie.

23 lutego na ul. Nowozachęty policjanci zatrzymali do kontroli dro-
gowej 58-letniego mieszkańca powiatu, który kierował samochodem 
osobowym znajdując się w stanie nietrzeźwości – 1,27 mg/l. (kpp)

Wnioski o dotację na wymianę starego 
urządzenia grzewczego

Urząd Miasta Imielin informuje, że od 28 marca do 13 kwietnia 
br. można składać wnioski o przyznanie dotacji celowej na wymianę 
starego kotła na nowe urządzenie grzewcze (kotły gazowe lub pom-
py ciepła) w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na te-
renie miasta Imielin w latach 2021-2023 etap II - rok 2022” (PONE). 
Druki wniosków będzie można pobrać w Urzędzie Miasta Imielin 
przy    ul. Imielińskiej 81 oraz na stronie www.imielin.pl (um)

Spotkanie w sprawie Czystego Powietrza
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu Czyste 

Powietrze zaprasza 28 marca (poniedziałek) w godzinach 16:00 do 
18:00 na spotkanie informacyjne w ramach narodowego Programu 
Czyste Powietrze. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta Imie-
lin przy ul. Imielińskiej 81, pok. nr 12, na parterze budynku.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w trakcie spotka-
nia, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu pod nr tel.         
32 22 54 121. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. (um)

Zbieranie odpadów bio-kuchennych
Urząd Miasta Imielin przypomina, że od stycznia br. powstał 

obowiązek selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych 
kuchennych.

Pojemniki i worki służą do zbierania tylko i wyłącznie odpadów 
BIO-kuchennych takich jak: odpady i resztki żywności pochodzenia 
roślinnego, obierki i ogryzki po owocach i warzywach, przetermino-
wane produkty spożywcze, fusy po kawie i herbacie itp.

Do dostarczonych pojemników i worków nie należy wrzucać od-
padów zielonych w postaci trawy, liści, drobnych gałęzi czy resztek 
roślin z pielęgnacji ogrodu. Odpady tego rodzaju nie będą odbierane 
sprzed posesji. Odpady zielone należy dostarczać do Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie bez dodatkowych 
opłat są przyjmowane przez cały rok. (um)

Więk sz o ś c i 
z nas nabycie 
spadku kojarzy 
się z dziedzicze-

małoletniego dziecka. W prakty-
ce oznacza to, iż należy wykazać, 
że długi spadkowe przekraczają 
wartość stanu czynnego spadku, 
czyli pozostałych po spadkodaw-
cy dóbr majątkowych. Pan Jan 
zobowiązany jest złożyć wniosek 
do sądu opiekuńczego o udziele-
nie zgody na odrzucenie spadku 
przed upływem 6 miesięcy od do-
wiedzenia się o tytule powołania 
swojego małoletniego dziecka do 
spadku. Złożenie wniosku w są-
dzie powoduje zawieszenie biegu 
terminu do złożenia o odrzuceniu 
spadku i termin ten biegnie dalej 
od momentu uprawomocnienia 
się postanowienia sądu rodzin-
nego. Postanowienie sądu opie-
kuńczego o udzieleniu zgody na 
odrzucenie spadku, to jedynie 
pierwszy etap postępowania. W 
drugiej kolejności należy złożyć 
przed notariuszem lub przed są-
dem oświadczenia o odrzuceniu 
spadku w imieniu małoletniego 
dziecka. 

Pani Monika ze związku mał-
żeńskiego z panem Adamem 
miała dwoje dzieci. W chwili 
jego śmieci dzieci były małolet-
nie. Pani Monika postanowiła 
sprzedać mieszkanie. Okazało 
się, że jest ona współwłaścicielką 
mieszkania wraz z dziećmi, któ-
re odziedziczyły swój udziały po 
zmarłym ojcu. 

Podobnie jak w pierwszym 
przykładzie pani Monika zobo-
wiązana jest złożyć wniosek do 
sądu opiekuńczego o wyrażenie 
zgody na dokonanie czynności 
prawnej przekraczającej zwykły 

zarząd majątkiem małoletniego. 
W ramach władzy rodzicielskiej 
rodzice zarządzają majątkiem 
dziecka i podejmują decyzję w 
sprawach majątkowych bezpo-
średnio dotyczących dziecka. 
Niektóre decyzje mogą być pod-
jęte tylko wtedy, jeżeli sąd wyra-
zi na to zgodę. 

Wymóg uzyskania zezwolenia 
dotyczy wyłącznie czynności 
przekraczających zakres zwykłe-
go zarządu majątkiem. Najwięk-
sze trudności w praktyce rodzi 
ustalenie, czy czynność jeszcze 
mieści się w zakresie zwykłego 
zarządu majątkiem, czy też już 
go przekracza. 

Tytułem przykładu można 
wskazać na to, że uiszczanie 
opłat eksploatacyjnych za miesz-
kanie odziedziczone przez mało-
letnie dziecko w spadku następu-
je w ramach zwykłego zarządu 
majątkiem, ale już sprzedaż tej 
nieruchomości zwykły zarząd 
przekracza. Celem wprowadze-
nia zasady obowiązku uzyski-
wania przez rodzica zezwolenia 
sądu opiekuńczego na dokonanie 
czynności związanej z majątkiem 
dziecka przekraczającej zakres 
zwykłego zarządu, jest ochrona 
interesu dziecka. Dlatego czasa-
mi niezrozumiała może okazać 
się konieczność uzyskania zgody 
sądu opiekuńczego na sprzedaż 
samochodu wartego 5 tys. zł, 
którego współwłaścicielem stało 
się małoletnie dziecko, ale jak to 
już wcześniej podkreślono, naj-
ważniejsza jest ochrona interesu 
dziecka. 

Dariusz Orzeł
radca prawny 

PORADY PRAWNE

Czy przyjąć spadek w imieniu małoletniego dziecka?

niem sporego majątku. Nieste-
ty nie zawsze tak jest, gdyż do 
spadku wchodzą także długi 
spadkodawcy. 

Pan Jan został jedynym spad-
kobiercą pani Emilii. Wiedział, 
że ona zadłużała się początkowo 
w bankach, a później nawet w 
instytucjach parabankowych. W 
jej rzeczach osobistych znalazł 
pisma, z treści których wynikało, 
że banki wzywają panią Emilię 
do zapłaty zaległych płatności. 
To wskazywało, że od dłuższe-
go czasu nie spłacała swoich 
zobowiązań. Pan Jan po konsul-
tacji z żoną postanowił, że złoży 
oświadczenie o odrzuceniu spad-
ku. W tym czasie był ojcem dwu-
letniej córki. Z tego też powodu 
uznał, że odrzucenie przez niego 
spadku kończy sprawę. Nie był 
jednak świadomy, że odrzucenie 
w imieniu własnym powoduje, że 
jego udział spadkowy, przypad-
nie jego dziecku. 

Po odrzuceniu spadku w imie-
niu własnym powinien w pierw-
szej kolejności uzyskać zgodę są-
du opiekuńczego na odrzucenie 
spadku w imieniu małoletniego 
dziecka. Sąd ten udzieli zgody 
o odrzuceniu spadku, jeżeli na 
podstawie przedstawionych przez 
pana Jana informacji i dokumen-
tów dojdzie do wniosku, że od-
rzucenie spadku jest w interesie 

Burmistrz Miasta Imielin in-
formuje o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
miasta Imielin wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko 
dla obszaru położonego w rejonie 
ul. Biskupa Stanisława Adam-
skiego. 

Zainteresowani mogą składać 
na piśmie wnioski do wskaza-
nego planu miejscowego oraz 
do prognozy oddziaływania na 
środowisko w Urzędzie Miasta 
Imielin, ul. Imielińska 81, bądź 

Wykonano pierwszy etap 
Programu Ograniczenia 

Niskiej Emisji (PONE), pole-
gającego na likwidacji kotłów 
na paliwa stałe i zamianie ich na 
kotły gazowe lub pompy ciepła.

W 2021 r. złożone zostały 
132 wnioski od osób, które w 
latach poprzednich nie uzyska-
ły od gminy dotacji na wymia-
nę kotła. W drodze losowania 
wybrano 80 wnioskodawców i 
zamontowano 72 kotły gazowe 
oraz 8 pomp ciepła. Pozostałe 
niezrealizowane wnioski, zgod-
nie z regulaminem, przeszły do 
realizacji w roku 2022 r. 

Każdy z wnioskodawców 
otrzymał z budżetu miasta do-
tację w wysokości 8 000 zł. Na 
sfinansowanie zadania wydano 

640 tys. zł, z czego połowa jako 
pożyczka z WFOŚiGW może 
zostać w części umorzona po 
połowie okresu spłaty pożyczki. 

Już został ogłoszony nabór wnio-
sków do drugiego etapu PONE 
- informacja na tej samej stronie 
obok. (zz) 

za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej - poczty elek-
tronicznej na adres: burmistrz@
imielin.pl do 30 marca br. 

Wniosek powinien zawierać 
imię i nazwisko albo nazwę oraz 
adres zamieszkania albo siedzi-
by wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy. Pełny 
tekst ogłoszenia znajduje się na 
stronie internetowej internetowej 
bip.imielin.pl->Planowanie prze-
strzenne->Plany sporządzane-> 
Obwieszczenia  (zz)

Wymiana kotłów 

Plan dla ul. Adamskiego 
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Dzieci z Ukrainy przyjmowa-
nie będą do Szkoły Podsta-

wowej Nr 2 w Imielinie. Z nauki 
w szkole mogą skorzystać dzieci, 
które posługują się językiem pol-
skim w sposób komunikatywny, 
ale także dzieci niemówiące w ję-
zyku polskim. Dla takich uczniów 
szkoła zorganizuje dodatkowe za-
jęcia z języka polskiego. Dzieci 
mogą również korzystać z zajęć 
wyrównawczych. Przewidziana 
jest dla nich także pomoc psycho-
logiczno-pedagogiczna.

Co zrobić, aby zapisać dziecko 
do szkoły w Imielinie?

1. Rodzic z paszportem dzie-
cka powinien zgłosić się do se-
kretariatu Szkoły Podstawowej 
Nr 2.

2. Konieczne jest potwierdze-
nie statusu prawnego pobytu w 
Polsce. np. pesel dziecka (jeśli 
nadany już w Polsce), potwier-

Uczniowie z Ukrainy!

W akcję pomocy uchodź-
com z Ukrainy włączyło 

się wielu mieszkańców. Nie spo-
sób opisać wszystkie działania. 
Poniżej opis pierwszych, które 
podjęły imielińskie placówki 
oświatowe i kluby sportowe.  

Apel o zbiórkę darów dla 
Ukrainy oglosiła Pogoń Imie-
lin. „Ilość zebranych rzeczy jest 
okazała i tym bardziej chcemy 
podziękować wszystkim, którzy 
postanowili wesprzeć naszą ini-
cjatywę i głęboko wierzymy, że 
wszystkie przekazane rzeczy od-
najdą drogę do tych najbardziej 
potrzebujących” - czytamy na ich 
facebooku. 

Po kilku dniach klub informo-
wał, że samochód z darami wy-
ruszył na przejście graniczne z 
Ukrainą. Na facebooku napisano, 
że „prezes klubu Marcin Polarz 
udał się na przejście graniczne 
Medyka celem odebrania rodzin, 
które oczekiwały na transport do 
wcześniej przygotowanych miejsc 
w Katowicach oraz Krakowie.”

Na facebooku MKS Imielin 
znalazła się informacja: „Jak 
tylko otrzymamy konkretne za-
potrzebowanie dla konkretnych 
rodzin, będziemy prosili Was o 
pomoc. Jeżeli ktoś z Was posiada 
kontakt lub sam opiekuje się po-
trzebującymi rodzinami, prosi-
my o informację na adres klub@
mks.imielin.pl.” 

Wszystkie kluby imielińskie 
oferują dzieciom z Ukrainy bez-
płatne zajęcia sportowe.  

Sportowcy znaleźli też inny 
sposób pomocy Ukrainie: „Oka-
zuje się, że siatki do siatkówki, 
badmintona, bramek piłkarskich 
czy bramek piłki ręcznej świet-
nie spisują się jako elementy ma-
skujące różnych obiektów przed 
armią wroga. Bierzemy udział 
w szybkiej, ogólnopolskiej akcji 
zbiórki starych, uszkodzonych 
albo zużytych siatek.” Pozostałe 

imielińskie kluby (UKS Energia, 
UKKS Team Imielin oraz MKS-
Boks Imielin) również zorgani-
zowały pomoc.

O otwarciu punktu zbiórki rze-
czy dla poszkodowanych wojną 
na Ukrainie informowali na fa-
cebooku również strażacy z OSP: 
„W Imielinie już mamy rodziny, 
które przyjechały z terenu objęte-
go wojną. Otrzymaliśmy prośbę 
o przekazanie im niezbędnych 
środków.” Przez internet zgła-
szali zapotrzebowanie na: żyw-
ność niewymagającą chłodzenia, 
o długim terminie ważności 
- również dla niemowląt, środki 
czystości i higieniczne, pościel, 
odzież oraz środki opatrunkowe. 

Pracownicy przedszkola wraz 
z radą rodziców postanowili o 
zbiórce darów dla mieszkańców 
Ukrainy – relacjonuje nam Rena-
ta Prus, dyrektora placówki. Były 
to kurtki, koce, ręczniki pościel, 
odżywki, pampersy, woda, arty-
kuły spożywcze o długim termi-
nie przydatności, leki dla dzieci, 
środki opatrunkowe. Wszystko 
zapakowano do trzech samocho-
dów osobowych typu kombi i za-
wieziono do punktu zbiorczego 
w Chrzanowie, a część, która się 
nie zmieściła, do OSP w Imieli-
nie. Z Chrzanowa dary trafiły 
zgodnie z zapotrzebowaniem do 
oczekujących pomocy. - Każdy w 
tych chwilach miał potrzebę po-
móc, dorzucić swoje pozytywnie 
zaangażowanie. Jeżeli będzie to 
konieczne, to akcja będzie konty-
nuowana – dodaje R. Prus.

W SP Nr 1 już w pierwszym 
dniu po feriach rozpoczęła się 
spontaniczna zbiórka pomocy 
rzeczowej. W trzy dni budy-
nek zapełnił się darami serca. 
Niezwykła atmosfera empatii, 
potrzeby dzielenia się, niesienia 
pomocy gościła w tych dniach 
na szkolnych korytarzach. Dzie-
ci wraz z rodzicami przynosiły 

lekarstwa, środki higieny i czy-
stości, śpiwory, koce tradycyjne 
i termiczne, żywność, odzież i 
okrycia i wiele innych niezbęd-
nych rzeczy codziennego użyt-
ku. Aby ułatwić dystrybucję, 
wszystkie ofiarowane dary zosta-
ły posegregowane i zapakowane 
do kartonów, a następnie opisane 
w języku polskim i ukraińskim. 
Na koniec najmłodsi uczniowie 
przyozdabiali paczki, malując 
malutkie serduszka - niebieskie 
i żółte. Dla dzieci, dzięki bardzo 
dużej ofiarności ich rodziców, 
była to piękna lekcja na temat 
człowieczeństwa.

Zebrane dary zostały przeka-
zane do Rządowej Agencji Re-
zerw Strategicznych w Lublińcu, 
skąd specjalnym transportem 
trafią na Ukrainę.

Społeczność SP nr 2 włączy-
ła się do akcji na rzecz pomocy. 
Zebrano bardzo wiele darów 
m.in: żywność długoterminową, 
kosmetyki i chemię, produkty 
dla dzieci, środki opatrunko-
we, koce. Zostały one przewie-
zione do Szpitala Klinicznego 
w Katowicach, który stanowił 
punkt zbiorczy. Odzew uczniów 
i ich rodziców był niesamowity. 
Pierwsze dary na gorąco zostały 
jednak przekazane bezpośrednio 
potrzebującym rodzinom, które 
zagościły u jednej z nauczycielek 
SP nr 2. Ich historia przyjazdu do 
Polski ściskała gardła. 

Opieką otoczone również zo-
stały uczennice obywatelstwa 
ukraińskiego, które od września 
uczęszczają do szkoły. Do ich 
domów przyjechali uciekający 
członkowie rodzin. Dobre sło-
wo, wsparcie psychologiczne, 
jakakolwiek pomoc są teraz zwy-
kłymi ludzkimi odruchami wy-
pełniającymi rzeczywistość. Po 
raz kolejny uczniowie i rodzice 
pokazali, że wspólnie możemy 
czynić wielkie dobro.(zz)

W listopadzie ub. r. rozpoczę-
ły się prace przy przebudo-

wie ponad 1,6 km odcinka Imie-
linki. Wykonywane są na zlecenie 
i finansowane przez PGG oddział 
KWK Piast-Ziemowit.  

O powstającym zalewisku na 
Cisowcu pisaliśmy w ubiegłym 
roku przy okazji kolejnego w 
ciągu ostatnich lat zagrożenia 
powodziowego dla położnych w 
pobliżu domów. Od lat też po-
wtarzały się obietnice kopalni 
odnośnie przeprowadzenia robót 
na tym terenie. Wreszcie doszło 
do ich rozpoczęcia.

Roboty obejmują przebudowę 
koryta, rozbiórkę istniejących i 
budowę nowych przepustów, roz-
biórkę istniejącej i budowę nowej 
zastawki piętrzącej, przebudowę 
rowu oraz przebudowę obiektów 
związanych z tym ciekiem. 

Celem jest likwidacja szkód 
górniczych, będących skutkiem 
eksploatacji w tym rejonie. Prze-

Pomagamy Ukrainie 
dzenie Statusu Uchodźcy, po-
twierdzenie rejestracji w pasz-
porcie lub MOPS-ie Imielin.

3. Należy okazać świadectwo 
dziecka ze szkoły na Ukrainie - 
w sytuacji jego braku OŚWIAD-
CZENIE RODZICA O LICZBIE 
UKOŃCZENIA KLAS i STA-
NIE EDUKACJI.

4. Złożyć podanie o przyję-
cie do szkoły (druki w sekreta-
riacie).

5. Konieczne jest również po-
twierdzenie miejsca tymczaso-
wego pobytu lub zamieszkania 
np. umowa najmu, oświadczenie 
rodziny w Imielinie przyjmującej 
obywateli Ukrainy (z adresem na 
terenie Imielina).

Szkoła Podstawowa nr 2,        
ul. Karola Miarki 7, 41-407 Imie-
lin, http://www.sp2.imielin.pl/         
tel.: 32 225 60 55, 731 500 155     
e-mail: sekretariat@sp2.imielin.pl

Program „Opieka wytchnienio-
wa” (edycja 2022) finanso-

wany jest ze środków państwowe-
go funduszu celowego - Funduszu 
Solidarnościowego. Na realizację 
Programu w roku 2022 r. Miasto 
Imielin otrzymało 195 840 zł.

W związku z tym trwa nabór 
uczestników do udziału w progra-
mie. Jego celem jest zapewnienie 
członkom rodzin, opiekunom 
osób niepełnosprawnych, wspar-

cia w opiece nad osobą niepełno-
sprawną w miejscu zamieszkania 
osoby niepełnosprawnej.

Program jest skierowany do 
członków rodzin lub opiekunów 
sprawujących bezpośrednią opie-
kę nad:

- dzieckiem z orzeczeniem o 
niepełnosprawności;

- dorosłymi osobami o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczeniami równoważny-

mi; oraz spełniających warunek 
zamieszkiwania członka rodziny 
lub opiekuna we wspólnym go-
spodarstwie domowym z osobą 
niepełnosprawną i sprawowanie 

całodobowej opieki nad osobą 
niepełnosprawną.

Zgłoszenia przyjmowane są w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Imielinie, ul. Imieliń-

Nabór do Programu Opieka wytchnieniowa 

widuje się, że w wyniku przebu-
dowy Imielinki zostanie uregu-
lowany wlot rowu Cisowiec, co 
wpłynie na odwodnienie niecki.

Przewiduje się ukształtowanie 
dna cieku i skarp ze spadkami 
umożliwiającymi grawitacyj-
ny przepływ wody w Imielin-
ce, wykonanie nowego koryta 
Imielinki na odcinku ok. 240 m 
i likwidację istniejącego koryta. 
W ramach prac zostaną przebu-
dowane obiekty związane z nim, 
czyli przepusty, zastawki piętrzą-
ce, wyloty z kanalizacji itp. 

Przebudowa cieku Imielinka 
obejmuje tereny w Chełmie Śl. 
i Imielinie. W ramach tej inwe-
stycji konieczne jest również 
zabezpieczenie lub przebudowa 
sieci uzbrojenia terenu kolidują-
cych z projektowaną przebudo-
wą koryta Imielinki. 

Planowane zakończenie głów-
nych prac to koniec bieżącego 
roku. (zz)

Prace przy Imielince

ska 87, osobiście lub za pośredni-
ctwem poczty tradycyjnej lub na 
adres biuro@mopsimielin.pl.

Bliższe informacje można 
uzyskać w godzinach pracy 
MOPS w Imielinie pod nume-
rem tel. 32 22-55-746  w ponie-
działek od 7.30 do 17.00; wto-
rek-czwartek od 7.30 do 15.30; 
piątek od 7.30 do 14.00. Więcej 
informacji na stronie interneto-
wej miasta. (zz)



4

Ku
ri

er
   

 m
ar

ze
c 

20
22

KRONIKA EPIDEMII

Fo
to

: 
ka

w
Fo

to
: 

SP
I

O ile od początku stycznia 
w naszym powiecie odnotowy-
wano narastanie liczby chorych 
na covid-19 i przebywających 
na kwarantannie, o tyle w lu-
tym mieliśmy do czynienia z 
tendencją odwrotną: na począt-
ku miesiąca było nawet ponad 
1600 osób izolowanych i ponad 
80 codziennie nowych chorych, 
o tyle pod koniec miesiąca cho-
rych przybywało po kilka osób 
dziennie, a na kwarantannie 
kilkadziesiąt.

W pierwszym tygodniu lu-
tego średnio codziennie było 
1251 osób izolowanych i 76 
chorych – podobne dane były w 
trzecim tygodniu stycznia.

Drugi tydzień lutego zazna-
czył się spadkiem chorych do 
28 i izolowanych do 836. Co 

Nie każdy, a w szczególności 
dzieci i młodzież, zdaje so-

bie sprawę, jak istotne jest picie 
odpowiedniej ilości wody. Stąd 
też Anna Kurek, Wojciech Kania, 
Kacper Rzepa, Mateusz Urba-
niak, Karol Lalik i Hubert Ziętara 
(uczniowie II i VIII LO w Kato-
wicach oraz I LO w Oświęcimiu) 
w ramach olimpiady „Zwolnie-
ni z Teorii” zrealizowali projekt 
społeczny „Łyk do Zdrowia” 
skierowany do uczniów Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Powstań-
ców Śląskich w Imielinie. 

Pierwszym etapem projektu 
było przeprowadzenie ankiety 
(wypełniło ją 3/4 uczniów szko-
ły), której wyniki potwierdziły 
założenie, że dzieci piją za mało 
wody. W pytaniu wielokrotnego 
wyboru o korzyści z picia od-
powiedniej ilości wody tylko 14 
uczniów zaznaczyło wszystkie 
poprawne odpowiedzi. 60% an-
kietowanych odpowiedziało, że 
pije wodę dopiero wtedy, kiedy 
odczuwa pragnienie - co świad-
czy o odwodnieniu organizmu.

4 marca zostały przeprowa-
dzone warsztaty edukacyjne we 

10 lutego w sali konferencyjnej 
Biblioteki Miejskiej w Imielinie 
odbyło się spotkanie członków 
Stowarzyszenia Przedsiębiorców 
Imielina (SPI) z dyrektorami 
Powiatowych Zespołów Szkół 
(PZS) z Lędzin oraz z Bierunia, 
uczestniczył w nim również Jerzy 
Kozlowski, kierownik Szkolenia 
Praktycznego z PZS Lędziny. Pro-
wadzący spotkanie Henryk Ko-
mendera, prezes SPI powiedział, 
że współpraca, która nawiązana 
została po ostatnim spotkaniu z 
Teresą Horst dyrektorką PZS w 
Bieruniu, ma duże znaczenie dla 
naszego lokalnego rynku pracy. 
T. Horst podziękowała za dużą ot-
wartość środowiska imielińskich 
przedsiębiorców, za wspieranie 
edukacji zawodowej młodzieży 
kształcącej się w szkole, której 
jest dyrektorem. 

W tym roku szkolnym aż 17% 
tj. 28 uczniów bieruńskiej szkoły 
branżowej I stopnia uczy się za-
wodu jako młodociany pracow-
nik w 12 imielińskich firmach 
w takich zawodach jak: stolarz, 
mechanik pojazdów samochodo-
wych, ślusarz, elektryk, blacharz 
samochodowy, cukiernik i pie-
karz. Uczniowie klas wielozawo-
dowych (rzemieślniczych) pobie-
rają naukę w dwóch miejscach 
- 3 dni spędzają w szkole na zaję-
ciach z matematyki, geografii czy 
historii, natomiast 2 dni uczą się 
zawodu u swojego pracodawcy, z 
którym wcześniej podpisali umo-
wę o pracę w celu przygotowania 
zawodowego.

matyk, logistyk, ekonomista, me-
chanik czy technik urządzeń i sy-
stemów energetyki odnawialnej. 
W 2-letniej szkole policealnej po-
wstał natomiast kierunek technik 
usług kosmetycznych, na którym 
do przyjęcia nie jest wymagana 
matura. Po dyrektorze głos zabrał 
Jerzy Kozłowski, który przekazał 
informację na temat wyposażenia 
warsztatów szkolnych i zajęć tam 
odbywających się oraz przygoto-
wania do pracy w zawodzie ucz-
niów technikum. 

Dyrektorzy szkół zwrócili się 
do przedsiębiorców z prośbą o 
rozważenie nawiązania współ-
pracy w zakresie praktycznej 
nauki zawodu - w szczególno-
ści dla przyszłych operatorów 
obrabiarek skrawających, elek-
tromechaników, elektryków, 
murarzy-tynkarzy czy dekarzy, 
ponieważ są to zawody deficyto-
we na rynku pracy. Teresa Horst 
podkreśliła, że przed przedsię-
biorcą chcącym rozpocząć szko-
lenie uczniów (pracowników 
młodocianych) nie stawia się 
wygórowanych wymagań - wy-
starczy, że przyszły pracodawca 
posiada kwalifikacje zawodowe, 

ukończony 48 godzinny kurs dla 
instruktorów praktycznej nauki 
zawodu i zgłosi chęć nawiązania 
współpracy szkole. Podsumowu-
jąc Teresa Horst i Piotr Oćwieja 
serdecznie zaprosili imielińskich 
przedsiębiorców do nawiązania 
współpracy. Dzięki temu, że 
pracodawca ma okazję poznać 
umiejętności i kwalifikacje 
praktykanta, często miejsce rea-
lizacji praktyki zawodowej staje 
się po ukończeniu szkoły miej-
scem pracy. 

Po zakończeniu wystąpień 
dyrektorów szkół oraz kierow-
nika szkolenia praktycznego 
głos zabrali przedsiębiorcy. Wy-
wiązała się ciekawa dyskusja 
wśród osób, które szkolą obec-
nie uczniów, czy są zaintereso-
wane współpracą w zakresie 
przyjęcia młodzieży na naukę 
do swojego zakładu. Na koniec 
głos zabrał prezes Henryk Ko-
mendera, który podziękował za-
proszonym gościom za ciekawe 
i merytoryczne przedstawienie 
tematu, a przedsiębiorcom za 
podjętą dyskusję i opinie wska-
zujące, że współpraca ze szko-
łami ma sens. (spi)

Spotkanie przedsiębiorców 
z dyrektorami powiatowych szkół z Bierunia i Lędzin

warte zauważenia to fakt, że w 
obu tygodniach nie zanotowa-
nych żadnej ofiary śmiertelnej 
spowodowanej covidem. 

W trzecim tygodniu te-
go miesiąca liczba chorych i 
izolowanych zmniejszyła się 
mniej więcej o połowę – tych 
pierwszych do 13, tych drugich 
do 375. Niestety ten tydzień 
zapisał się jako śmiertelny dla 
dwóch mieszkańców powiatu. 

Ostatni tydzień lutego to dal-
szy spadek zakażeń – chorych 
do 8, izolowanych do 120 przy-
padków. Nie było zgonów spo-
wodowanych covidem. 

Niestety pierwsze dane z mar-
ca nie potwierdzają dalszych 
spadków zakażeń – utrzymały 
się one na poziomie zbliżonym do 
ostatniego tygodnia lutego. (zz) 

Taki uczeń (pracownik mło-
dociany) otrzymuje co miesiąc 
wynagrodzenie od swojego pra-
codawcy w wysokości 300-400 
zł. Wynagrodzenie to jest refun-
dowane ze środków Funduszu 
Pracy. Na koniec trzyletniej nauki 
uczeń zdaje końcowe egzaminy 
zawodowe, a pracodawca może 
wtedy ubiegać się o zwrot kosz-
tów kształcenia w wysokości 8 
lub 10 tys. zł (warunkiem zwrotu 
kosztów jest przystąpienie przez 
ucznia do egzaminów końcowych 
i ich zdanie). 

Dyrektorka bieruńskiej szko-
ły odniosła się również do waż-
nego aspektu współpracy szkół 
technicznych z biznesem, jakim 
jest zdobywanie doświadczenia 
zawodowego w ramach praktyk 
zawodowych realizowanych w 
technikum. Jak powiedziała, tyl-
ko w okresie ostatnich trzech lat 
uczniowie bieruńskiego techni-
kum realizowali praktyki u pra-
wie 20 imielińskich pracodaw-

ców - m.in. w zawodzie technika 
elektryka, technika mechanika, 
technika informatyka. 

Następnie głos zabrał Piotr 
Oćwieja, dyrektor PZS w Lę-
dzinach, gdzie młodzież może 
kształcić się w 3-letniej szkole 
branżowej I stopnia w tak defi-
cytowych na lokalnym rynku 
pracy zawodach jak mechanik 
pojazdów samochodowych czy 
piekarz, jak również w innych 
np. złotnik-jubiler, ogrodnik czy 
fryzjer.

W technikum kształcenie prze-
biega w klasach o takich profilach 
jak fotografia i multimedia, infor-

wszystkich klasach SP nr 1 w 
Imielinie. Uczniowie dowiedzieli 
się, ile wody należy pić, aby nasz 
organizm dobrze funkcjonował 
i jakie czynniki wpływają na tę 
ilość. Poznali napoje, które najle-
piej nawadniają oraz dowiedzieli 
się o jakich porach w szczególno-
ści należy pić i co dzieje się, kiedy 
jesteśmy odwodnieni.

Zajęcia cieszyły się wielkim za-
interesowaniem. Uczniowie wy-
kazali się dużym zaangażowanie 
oraz zainteresowaniem tematem. 
W szczególności zaskakującym 
dla uczniów okazał się fakt, że 
dzięki odpowiednio nawodnio-
nemu organizmowi mózg lepiej 
radzi sobie z rozwiązywaniem 

zadań na kartkówkach, spraw-
dzianach i egzaminach.

Projekt, odbywający się pod  
honorowym  patronatem burmi-
strza Jana Chwiędacza, zakończył 
się wręczeniem nagród. Najbar-
dziej zaangażowani uczniowie z 
każdej klasy otrzymali butelki 
z filtrem, dzięki którym łatwiej 
będzie im się nawadniać. Zostały 
rozdane również butelki z wodą i 
naklejki promujące projekt.

Twórcy projektu dziękują 
wszystkim zaangażowanym 
oraz tym, którzy pomogli w jego 
realizacji projektu, a w szczegól-
ności Annie Kubicy, dyrektorce 
imielińskiej szkoły. Pozostańcie 
nawodnieni! (kaw) 

Łyk do Zdrowia
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Ireneusz Styziński (na zdjęciu 
obok), uczeń klasy 7b SP nr 

2 w Imielinie, zajął II miejsce w 
rejonowym etapie XXVII Wo-
jewódzkiego Konkursu Wiedzy 
Biblijnej i będzie reprezentował 
archidiecezję katowicką w finale 
wojewódzkim dla klas VI-VIII. 

W konkursie na tym pozio-
mie wiekowym wzięło udział 
399 uczestników ze 166 szkół 
podstawowych naszej archidie-
cezji, a pytania (niełatwe!) doty-
czyły znajomości Ewangelii wg 
św. Mateusza. Organizatorami 
konkursu są Wydziały Kate-
chetyczne naszej archidiecezji. 
Finał wojewódzki ma zostać ro-
zegrany 21 kwietnia w Bielsku-
Białej.

Ireneusz, pytany o swoje wra-
żenia, skromnie odpowiada: 
- Pierwszy raz biorę udział w 
konkursie biblijnym. Nikt nie 
musiał mnie do tego namawiać, 

W lutym zabrakło trochę śnie-
gu na zimowe bałwany, ale nie za-
brakło w przedszkolu pomysłów 
na zajęcia. Jednym ze źródeł tych 
pomysłów był międzynarodowy 
projekt edukacyjny „Emocja”. 
Skierowany był m.in. do dzieci 
przedszkolnych, wspierał ich roz-
wój emocjonalny i społeczny. Je-
go cele to m.in. kształtowanie po-
staw społecznych u dzieci, rozbu-

Finaliści konkursów biblijnych 

ponieważ po prostu interesuje 
mnie Ewangelia, biblijna histo-
ria naszej religii. Od zawsze w 
domu czytamy Słowo Boże. 
Dlatego się odważyłem i chcia-
łem spróbować swoich sił.

W tym samym konkursie Na-
talia Sułkowska (na zdjęciu po-
wyżej) z kl. 5a zajęła I miejsce 
na poziomie klas IV-V, a Maria 
Marszołek (na zdjęciu powy-
żej), również z kl. 5a, zajęła II 
miejsce. Obie, podobnie jak 

Ireneusz, pierwszy raz wzięły 
udział w konkursie biblijnym i 
zgodnie przekonują, że propo-
zycję sprawdzenia siebie i włas-
nej wiedzy biblijnej otrzymały 
od swojej nauczycielki religii 
Moniki Owsianki. Dziewczynki 
postanowiły, że spróbują podjąć 
to wyzwanie i w ten sposób od-
niosły niemały sukces. Wszyst-
kim trzem finalistom serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów! (sp2)

Pomysły na zajęcia
dzanie wiary w siebie oraz własne 
możliwości, rozumienie emocji i 
uczuć innych osób; wychowanie 
do wartości takich jak empatia, 
wyrozumiałość, szacunek i wraż-
liwość. W związku z nim dzieci 
już wcześniej odwiedziły Krainę 
Kreatywności oraz Krainę Wy-
obraźni, a w tym miesiącu Krainę 
Mocy Słów. Rozwijały umiejęt-
ności zachowania się w grupie, 

porozumiewania się, życzliwości 
i wrażliwości na potrzeby innych. 
W ten sposób wprowadzone zo-
stały w świat wartości, wskazy-
wano im dobre wzory i budowano 
relacje społeczne, które sprzyjały 
ich bezpiecznemu rozwojowi. 

„Z kulturą mi do twarzy” to 
nazwa kolejnego projektu eduka-
cyjnego, którego celem było roz-
budzanie wrażliwości estetycznej 
dziecka, poznawanie wartości i 
norm społecznych, których źród-
łem jest rodzina, grupa w przed-
szkolu, inne dorosłe osoby (w tym 
osoby starsze). W ramach kolej-
nych zajęć dzieci poznawały ma-
giczny świat dźwięków, instru-
menty, tańce polskie i regionalne 
oraz elementy sztuki, polskie i 
regionalne tradycje oraz zakątki 
własnego miasta. W tej części za-
jęć, która nosi nazwę „Kocham, 
lubię, szanuję”, przedszkolaki słu-
chały bajek i innej literatury, któ-

ra rozbudzała empatię, poruszała 
problemy dotyczące ich wieku. 

Zbiórka darów dla poszkodo-
wanych rodzin z Ukrainy rozpo-
częta w końcu lutego była dobrą 
okazją do rozumienia hasła „War-
to pomagać”. Cel akcji był dwoja-
ki: pomagając poszkodowanym 
w trudnych warunkach życia, 
pomagamy zarazem naszym 
dzieciom uczyć się właściwych 
postaw społecznych.

Przedszkolne projekty to nie 
tylko ciekawe sposoby zajęć, ale 
również są zgodne z polityką 
oświatową państwa w tym roku 
szkolnym czyli wychowaniem do 
wrażliwości na prawdę i dobro, 
kształtowaniem postaw szlachet-
ności, zaangażowania społecz-
nego oraz wprowadzanie w dzie-
dzictwo cywilizacyjne Europy, 
edukacja patriotyczna, nauczanie 
historii oraz poznawanie polskiej 
kultury. (kw)

Reprezentacja grupy „Kotki”. Dzieci stworzyły worek dobrych słów 
i drzewo dobrych słów w ramach projektu „Emocja”.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Katowicach ogłosił przetarg 

na „przebudowę drogi wojewódz-
kiej nr 934 od Imielina do DK44” 
czyli do Nowego Bierunia. 

Termin otwarcia ofert przewi-
dziany jest na 8 kwietnia br. In-
westycja jest współfinansowana 
z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych. W listopadzie 2021 r. 
województwo otrzymało na ten 
cel promesę wartości 152 mln zł.

Przebudowa ma obejmować 
9 km drogi od skrzyżowania          
ul. Imielińskiej z ulicami Miarki i 
Dobrą w Imielinie do rejonu prze-
jazdu kolejowego w Bieruniu.

W informacji na ten temat czy-
tamy, że „droga charakteryzuje 
się bardzo wysokim natężeniem 
ruchu, powodującym efekt „wą-
skiego gardła”. Droga posiada 
zdegradowaną nawierzchnię, 

359,5 tys. zł otrzymało miasto 
z Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg na przebudowę fragmen-
tu ul. Drzymały i Klonowej. To 
szacowane około połowy kosz-
tów robót na 150-metrowym 
odcinku dróg. W ich rezultacie 
powstanie ścieżka rowerowa 
oraz nowa nawierzchnia, która 
połączy ul. Kolejową z ul. Space-
rową. Przetarg na prace zostanie 
ogłoszony w marcu. 

Natomiast powiat bieruńsko-
lędziński z tego samego Fundu-
szu otrzymał 1 mln 180 tys. zł na 
przebudowę skrzyżowania drogi 
powiatowej, którą jest ul. Nowo-
zachęty z drogą gminną czyli ul. 
Wandy. Udział w wysokości 590 
tys. zł w tej inwestycji ma też 
miasto Imielin. (zz) 

UM Imielin przypomina, że   
w związku z aktualizacją ewi-
dencji gruntów i budynków de-
cyzje określające kwotę podatku 
na 2022 rok zostaną dostarczone 
do mieszkańców w terminie póź-
niejszym (czerwcu i lipcu br.). 
Nieaktualny jest zatem dotychcza-
sowy termin wpłaty podatków od 
nieruchomości, rolnego i leśnego 
(15 marca). Można w tym terminie 
wpłacić podatek w ubiegłorocznej 
wysokości, a różnicę między ak-
tualną wysokością i poprzednią 
dopłacić później – po otrzymaniu 
decyzji podatkowej. (um)

Wkrótce remont drogi 
Imielin – Bieruń 

niesprawny system odwodnienia, 
a ruch pieszych, rowerów i pojaz-
dów mechanicznych nie jest właś-
ciwie odseparowany (brak jest 
tzw. azyli, wysp ograniczających 
prędkość pojazdów). Kwestie te 
wpływają negatywnie na bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym.

Inwestycja obejmie przebu-
dowę konstrukcji nawierzchni, 
ujednolicenie szerokości jezdni, 
przebudowę skrzyżowań, budo-
wę zatok autobusowych, budowę 
lub przebudowę chodników i cią-
gów pieszo-rowerowych, przebu-
dowę zjazdów. Konstrukcja drogi 
zostanie wykonana z wykorzy-
staniem najnowszych dostępnych 
na świecie technologii. Wszystkie 
warstwy bitumiczne zostaną wy-
konane z asfaltów wysokomo-
dyfikowanych. Przewidywany 
termin zakończenia robót budow-
lanych to jesień 2024 roku.” (zz)

Dotacje na ulice

Podatki później
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Setna rocznica wybuchu III 
Powstania Śląskiego była 

inspiracją do stworzenia pro-
jektu badawczo-popularyzator-
skiego, pt. „100/100. Przywróć-
my pamięć o powstańcach!”. 
Organizatorem wystawy było 
Stowarzyszenie Pokolenie, 
które postanowiło przedsta-
wić życiorysy powstańców nie 
tylko w oparciu o dokumenty 
zgromadzone w Centralnym 
Archiwum Wojskowym czy 
w Archiwum Państwowym w 
Katowicach, ale także na pod-
stawie zbiorów rodzinnych 
uczestników tamtych wyda-
rzeń. Była to znakomita okazja 
do odkrycia i poznania niezwy-
kłych historii rodzinnych. 

Szkoła Podstawowa nr 1 od 
lat dba o to, aby kolejne po-
kolenia naszych uczniów wie-
działy, kim był patron ulicy, 
przy której znajduje się nasza 
szkoła. Beata Ścierska, któ-
ra w szkole uczy historii oraz 
bibliotekarka Maria Habryka 
postanowiły o tym, że należy 
zachować pamięć o Wojciechu 
Sapecie. Kim był oraz czym 
się zasłużył dla regionalnej 
społeczności. Pierwszym eta-
pem było  przeprowadzenie 
przez jedną z uczennic wywia-
du z córką Wojciecha Sapety 
– Heleną Sapetą-Baccichetti. 
W trakcie wywiadu postać na-
szego imielińskiego powstańca 
została przedstawiona z per-
spektywy wspomnień córki o 
ukochanym ojcu. Uczniowie 
mieli okazję przekonać się, że 
postacie historyczne to rów-
nież ludzie z krwi i kości, ma-
jące swoje domowe obowiązki 

względem rodziny. To osoby 
żyjące podobnie jak my. Treść 
rozmowy z panią Heleną uka-
zała się nie tylko w szkolnych 
mediach, ale także można się z 
nią zapoznać, czytając gazetkę 
ścienną w sali historycznej. 
Realizacja pomysłu rozpoczę-
ła się od nawiązania kontaktu 
z Łukaszem Kobielą, organi-
zatorem projektu i przesłania 
mu skanów dokumentów zgro-
madzonych przy okazji wcześ-
niej opisywanego wywiadu. 
Kolejnym etapem było prze-
słanie rodzinnych zdjęć oraz 
innych dokumentów, które w 
dużej ilości udostępniła nam 
Anna Lewiński. 

Podsumowanie projektu 
stanowił wernisaż wystawy, 
który odbył się 24 lutego w 
Muzeum Śląskim w Katowi-
cach. Na trzydziestu plan-
szach zostały zaprezentowane 
sylwetki znanych działaczy 
plebiscytowych. Byli to bli-
scy współpracownicy Woj-
ciecha Korfantego w Polskim 

Komisariacie Plebiscytowym:                                 
dr Maksymilian Hanke, Le-
onard Kuntze czy dr Maksy-
milian Wilimowski. Z innych 
postaci warto wspomnieć 
Wilhelma Chroboka – jedne-
go z nielicznych szeregow-
ców odznaczonych Krzyżem 
Srebrnym V klasy Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari czy 
Stefanię Knapikównę – dzia-
łaczkę Polskiej Organizacji 
Wojskowej Górnego Śląska, 
później sekretarkę Wojciecha 
Korfantego. Jak widać, nasz 
lokalny bohater znalazł się w 
doborowym towarzystwie. 

Planując termin wystawy, 
nikt nie mógł przypuszczać 
jak symboliczna okaże się ta 
data, wiążąc historię XX wie-
ku z historią dziejącą się na 
naszych oczach. 

W wernisażu uczestniczyli 
potomkowie bohaterów wal-
czących o pokój i wolność 
oraz przedstawiciele władz, 
nauczycieli i uczniów naszej 
szkoły. (sp1)

Helena Gąsiorek urodziła 
się 19 lutego 1932 r. w Imieli-
nie. Nie pracowała zawodowo, 
zajmowała się domem i dzieć-
mi. Wraz z mężem Władysła-
wem wychowali ich czwórkę: 
Andrzeja, Jerzego, Grażynę 
i Krzysztofa. W miarę sił po-
magała też w wychowaniu 
wnuczki Anety. Solenizantka 
obok niej ma jeszcze wnucz-
kę Barbarę, dwóch wnuków 
– Michała i Marcina oraz jedną 
prawnuczkę Michalinę i dwóch 
prawnuków: Franciszka i Do-
minika.

Mieszka z córką Grażyną, 
wnuczką Anetą i jej mężem 
Maciejem, którzy opiekują się 
nią z miłością i życzliwością. 
Pani Helena ma jeszcze siostrę 
Wandę, z którą chętnie się spo-
tyka i spędza z nią czas. Dużo 
dobra i życzliwości otrzymuje 
od synów, synowych, wnuczek 

Przywracanie pamięci o powstańcach 90-latka Helena

i wnuków, którzy ją często od-
wiedzają. Jak na swój wiek pani 
Helena dobrze się czuje, wios-
ną i latem lubi spędzać czas w 
ogrodzie, lubi też czytać gazety 
i oglądać telewizję, należy też 
do Wspólnoty Żywego Różańca 
przy imielińskiej parafii. (da)

Informujemy, że termin ju-
bileuszowego koncertu chó-

ru parafialnego „Harfa” został 
po raz kolejny przełożony z 
powodów niezależnych od  or-
ganizatorów. Koncert odbędzie 
się ostatecznie w poświątecz-
ną sobotę 23 kwietnia o godz. 
19:00. 

Program i wykonawcy są ci 
sami, co podczas zapowiada-
nego już koncertu, tzn. wystą-
pią: chór parafialny „Harfa”, 
Gliwicka Orkiestra Kameralna 

Założone w 1996 roku Sto-
warzyszenie Kulturalne 

„Sokół” obchodziło w ubiegłym 
roku swoje 25-lecie. Jednym z 
założycieli i pierwszym preze-
sem był prof. Józef Śleziona. 
W pierwszych latach swojego 
istnienia Stowarzyszenie zaj-
mowało się animacją życia kul-
turalnego Imielina, który w tym 
czasie (1995) odzyskał samo-
rządność. Efektem były liczne 
koncerty, wystawy plastyczne i 
inne imprezy kulturalne. W 2000 
roku otwarty został Dom Kultu-
ry „Sokolnia”, a później powsta-
ło Miejskie Centrum Kultury w 
Imielinie. 

Instytucje te w dużym stop-
niu przejęły zadania, którymi 
do tej pory zajmował się „So-
kół”, jednak Stowarzyszenie 
nie zawiesiło swej działalności, 

Nie tylko jubileuszowy koncert chóru „Harfa”
oraz soliści: Katarzyna Skuska 
– sopran, Leokadia Duży – so-
pran, Jadwiga Lis – mezzoso-
pran, Ireneusz Starczynowski 
– tenor i Tomasz Ferdyniok 
– bas. Gościnnie zaśpiewa tak-
że ojciec zakonny Tomasz Ja-
rosz – redemptorysta (CSsR), 
który wykona arię basową w 
Magnificat J. S. Bacha. W pro-
gramie ponadto kilka innych 
fragmentów wspomnianego 
Magnificat, niektóre części 
Mszy Wolfganga A. Mozar-

ta i Ludwiga van Beethovena 
oraz utwory Ola Gjeilo. Nastą-
pi także prawykonanie Missa 
Brevis Romana Jochymczyka 
w nowopowstałej wersji na 
chór i orkiestrę. Całość popro-
wadzi Roman Jochymczyk.                                                                                         

***
Dla chóru „Harfa” ten ty-

dzień będzie prawdziwym 
maratonem koncertowym. Już 
następnego dnia (w niedzielę 
24 kwietnia) zespół wyjeżdża 

współpracując z tymi placów-
kami, będąc ciałem doradczym, 
a także realizując różne przed-
sięwzięcia, takie jak Przeglądy 
Młodych Talentów, konkur-
sy plastyczne np. na znaczek 
pocztowy i inne. Ostatnio zaj-
mowało się m.in. organizacją 
dwóch wystaw imielińskiej 
grupy plastycznej „Kastalia” na 
Węgrzech (Budapeszt i Győr) i 
organizacją obchodów 150-lecia 
poczty w Imielinie (okolicznoś-
ciowa pocztówka i znaczek). 

25 lutego odbyły się kolejne 
wybory do władz Stowarzy-
szenia. Prezesem został wy-
brany ponownie Ireneusz Star-
czynowski, a wiceprezesem 
Roman Jochymczyk. Funkcję 
sekretarza będzie pełnił Józef 
Dziubany, skarbnikiem została 
Gabriela Jochymczyk. (rj) 

wczesnym rankiem do Rud 
k/Wielunia, gdzie probosz-
czem zabytkowego kościoła 
jest pochodzący z Imielina                     
ks. Wojciech Drobiec. Tamtej-
sza parafia jest jedną z trzech 
najstarszych w Polsce, bo ob-
chodzi w tym roku 950-lecie 
swojego istnienia. 

Chór wystąpi tam podczas 
uroczystej jubileuszowej Mszy 
Św. o godz. 11:30 oraz wykona 
godzinny koncert pieśni ma-
ryjnych o godz. 16:00. (rj)

Drugie ćwierćwiecze „Sokoła”



7

Ku
ri

er
   

  m
ar

ze
c 

20
22

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA

Fo
to

: 
C
hó

r 
H

ar
fa

„Kto nie ma, nie płaci” – wyjazd na spektakl 
do Teatru Korez w Katowicach, 20 marca (nie-
dziela)  

Miejskie Centrum Kultury w Imielinie zaprasza 
na spektakl „Kto nie ma nie płaci”. Jest to utrzyma-
na w stylu współczesnego dell’arte komedia z bogatą 
charakterologicznie obsadą. Główna intryga sztuki, 
oscylująca na granicy kryminału, opowiada bardzo 
zabawną historię zbiorowego rabunku supermarketu 
przez zazwyczaj ułożone i pokorne gospodynie domo-
we. Piękne i zdesperowane panie upychają pośpiesznie 
łupy pod płaszcze. Kradzież się udaje, ale jak na wi-
dok ciążowych brzuchów zareagują mężowie? Służby 
rozpoczynają śledztwo, mężowie ruszają w poszuki-
waniu szpitala, a kobiety wypatrują szczęśliwego roz-
wiązania. Znakomicie poprowadzona, wartka akcja 
komedii omyłek, zabawne dialogi i nagromadzenie 
groteskowych elementów gwarantują rozrywkę na 
najwyższym poziomie. 

Doborowa obsada to: Ewa Kubiak, Barbara Lubos, 
Piotr Rybak, Dariusz Stach/Bogusław Kudłek, Mi-
rosław Neinert gwarantuje 90 minut dobrej zabawy. 
Spektakl powstał w koprodukcji Teatru KOREZ i Te-
atru RAWA.

Cena (obejmuje: koszt biletu wstępu, przejazdu 
oraz ubezpieczenie) wynosi: normalny 100 zł, ulgowy 
90 zł 

Występ Kabaretu z Konopi 
Sokolnia, 27 marca  (niedziela) godz. 18:00

Kabaret zawiązał się w 2004 r. Pierwszy występ 
podczas kieleckiego KOKS-u w 2005 roku i już dobyli 
pierwszą nagrodę -  Nagrodę Publiczności. Działal-
ność estradowa stała się pasją i sposobem na życie. 

Przez 13 lat działalności gościło wiele utalentowa-
nych osób jednak to właśnie obecny skład ma naj-
większy dorobek i potencjał do wykorzystania. Obec-
ni członkowie  Krzysztof Kubalski (lider, założyciel, 
konferansjer), Norbert  Orłowicz (aktor, muzyk, kom-
pozytor), Radosław Kielch (aktor, wokalista, parody-
sta) o sobie mówią „Znamy się i rozumiemy bez słów 
co niesamowicie procentuje na scenie. To po prostu 
trzeba zobaczyć na żywo!” 

Bilety w cenie 20 zł do nabycia w placówkach 
MCK.

Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu Teatru Ko-
manderów
Sokolnia, 10 kwietnia (niedziela) – godz. 17:00 

Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu Teatru Ko-
manderów to tradycyjne przedstawienie oparte na 
tekstach ewangelicznych zaadaptowanych przez za-
łożyciela teatru Józefa Komanderę. Wystawiane od 
prawie 60 lat, niegdyś w „szopie” na Pasieczkach, a 
od 2001 roku w Domu Kultury „Sokolnia” – w nowej 
inscenizacji, z nową oprawą muzyczną, światłami, 
efektami akustycznymi. Ze starego spektaklu pozo-
stała jednak cała warstwa tekstowa oraz większość 
dekoracji i strojów, wykonanych jeszcze przez autora 
przedstawienia i jego żonę Elżbietę. Adaptacji Miste-
rium do warunków scenicznych „Sokolni” dokonała 
obecna szefowa teatru Stanisława Szczepanik. Przed-
stawienie składa się z 10 obrazów, trwa ok. 90 minut, 
bierze w nim udział ponad 30 aktorów.

Wejściówki w cenie 5 zł do nabycia w placówkach 
MCK.

„U Studni” 
Sokolnia, 24 kwietnia (niedziela) godz. 18:00  

Zespół na scenie tworzy ciepłą, klimatyczną atmosfe-
rę. Łączy  dbałość o słowo z niebanalną oprawą muzycz-
ną. W swoich piosenkach wykorzystują teksty poetów 
Adama Ziemianina, Krzysztofa Cezarego Buszmana, 
Edwarda Stachury, a także swoje własne. Nie brak w 
nich dobrej energii, różnorodności tematów i motywów. 
Naturalność, jasny przekaz i dobry kontakt z publicznoś-
cią gwarantują wyjątkowość każdego spotkania. 

Jako zespół „U  Studni” istnieją dopiero od 2012 ro-
ku, ale ich muzyczna historia trwa już bardzo długo. 
Przez wiele lat współtworzyli rozpoznawalne brzmie-
nie Starego Dobrego Małżeństwa. Łączą też swoje dro-
gi z innymi zespołami - Ola Kiełb–Szawuła z „Wyspą” 
i „Do Góry Dnem”, a Darek Czarny z grupą „Bohema”, 
obecnie z Rafałem Nosalem współtworzy duet Czarny 
Nosal.

Dyskografia zespołu to: U Studni (Dalmafon 2013), 
Wąwóz naszych czasów (Dalmafon 2014), Wspólne 
zdjęcie (Dalmafon 2017), U Studni - Jubileusz Poety 
(Dalmafon 2018). W kwietniu ubiegłego roku ukaza-
ła się piąta płyta - Ześrodkowanie (Dalmafon 2019), 
zawierająca piosenki napisane do wierszy Krzysz-

27 lutego w Domu Kultury Sokolnia odbył się uro-
czysty finisaż wystawy „Rafa koralowa oraz ekspo-
zycja prac poplenerowych 2017-2021” Stowarzyszenia 
Silesia Tak ART. Jedną z członkiń Stowarzyszenia 
jest imielińska plastyczka Barbara Zientara-Chmiel. 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2013 roku 
przez twórców, artystów oraz animatorów kultury z 
potrzeby wspólnego tworzenia oraz przebywania w 
przyjaznym twórczym środowisku. 

Na wystawę, którą zaprezentowano składało się po-
nad 37 prac, które były pokłosiem plenerów plastycz-
nych zorganizowanych przez Zarząd Silesia Tak Art w 
latach 2017- 2021 w Mielnie, Kazimierzu Dolnym nad 
Wisłą i w Polańczyku. Tematyka prac była różnorod-
na, choć przeważały pejzaże odzwierciedlające miej-
sca, w których stowarzyszenie organizowało plenery. 

Główną atrakcją wystawy była panorama o na-
zwie „Akwarium2 – rafa koralowa” składająca się z 
8 obrazów o łącznym wymiarze 50x320 cm (każdy 
wielkości 40×50 cm). Panorama prac powstała wiosną 
2021 roku jako autorski projekt i stworzona została w 
ramach wirtualnych działań Silesia Tak Art podejmo-
wanych w okresie zaostrzeń sanitarnych, gdy twórcy 
zamknięci w zaciszu domowych pracowni chcieli w 
dalszym ciągu uprawiać swoją pasję. „Rafę koralową” 
stworzyło ośmioro twórców z różnych stron Polski. 
(mck)

tofa Cezarego Buszmana. Najnowsza propozycja 
artystyczna, to nowa poetyka, nowe brzmienie, ale 
niezmiennie miłość, mądra refleksja, szukanie toż-
samości i sensu życia są wspólnymi mianownikami 
twórczości tej grupy.

„U Studni” grają i śpiewają: Dariusz Czarny (gitary, 
śpiew), Ola Kiełb-Szawuła (gitara, śpiew), Ryszard Ża-
rowski (gitary, śpiew), Joanna Radzik (skrzypce), Ro-
bert Jaskulski (gitara basowa). Okazjonalnie podczas 
występów pojawiają się goście specjalni: poeci Adam 
Ziemianin i Krzysztof Cezary Buszman.

Bilety w cenie 20 zł do nabycia w placówkach 
MCK.

Rafa koralowa w Sokolni
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Witamy we wspólnocie 
Dzieci ochrzczone 12 lutego 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 

Alan Andrzej Kitlas 
syn Andrzeja i Dominiki 
chrzestni: Andrzej Kuczowicz i Paulina Bula

Zofia Magdalena Staniek 
córka Kamila i Magdaleny 
chrzestni: Szymon Krzyżowski i Karolina Kaszyca 

Igor Dawid Tomanek 
syn Dawida i Moniki 
chrzestni: Wojciech Bednarek i Patrycja Tomanek 

10. stypendium
Marta Chrząstek jest 10. sportową 

stypendystką w mieście (w poprzednim 
„Kurierze” informowaliśmy o przyzna-
niu 9 stypendiów), która osiągnęła wyso-
kie wyniki w tańcu towarzyskim - klasę 
taneczną E w tańcach standardowych 
oraz w latynoamerykańskich. (zz)

Tegoroczne zimowe ferie przygoto-
wane dla dzieci od I do VI klasy w 

Imielinie miały dwie formy: sportowa i 
kulturalna.. Najpierw - od 14 do 18 lu-
tego odbywały się w hali sportowej przy 
ul. Miarki 7 i salach szkoły podstawowej 
nr 2. W drugim tygodniu (od 21 do 25 lu-
tego) MCK zorganizował ferie teatralne  

W zestawie codziennych zajęć w 
pierwszym tygodniu było łucznictwo, gry 
świata, zespołowe gry sportowe, techniki 
linowe, elementy przygodowe i sporto-

usportowionej choć była po raz pierw-
szy, to już myślała o następnych feriach. 
Jej – o dziwo – też spodobały się zabawy 
z łukiem, a także z piłką. Ich starsza ko-
leżanka - Julia z V klasy nie brała dotąd 
udziału nigdy w feriach, ale uczęszczała 
latem na półkolonie. Okazało się, że za-
jęcia sportowe też ją wciągnęły. - Mnie 
bardzo zainteresowało łucznictwo i wspi-
naczki, lubię też piłkę ręczną i w ogóle 
zajęcia sportowe. A tu jest ciekawie, czas 
szybko płynie, nikt się nie nudzi - powie-
działa Julia. Bruno z IV klasy był drugi 
raz na takich feriach, a na co dzień trenuje 
w klubie sportowym „Pogoń” Imielin i 
jest w klasie sportowej. Jemu też podoba-
ły się zajęcia z łucznictwa i wspinaczki.

- Myślę, że rozgrywki w piłce nożnej 
często odbywają się w szkole, a inne za-
jęcia jak np. wspinaczkowe były dla nich 
atrakcją – powiedział nam Piotr Klim-
czok, który był jednym z prowadzących 
– niewielu było takich, którym się nie po-
dobało wspinanie pod dach sali - chyba 
że ktoś bał się wysokości. Dzieci miały 
nie tylko zapewnioną opiekę, atrakcyjny 
zestaw zajęć ale również codziennie po-
siłek. Uczestników „Ferii na sportowo” 
odwiedzili również policjanci z Komen-
dy Powiatowej Policji w Bieruniu, którzy 
przypomnieli o zasadach bezpiecznego 
zachowania. Zajęcia po raz kolejny pro-
wadziła firma MagmaTour z Imielina, 
a opiekę nad uczestnikami sprawowali 
Piotr Klimczok, Piotr Kulikowski, Ma-
ciej Ryczko i Sandra Dawidowicz.

W drugim tygodniu Miejskie Centrum 
Kultury zorganizowało cykl zajęć dla 
chętnych uczniów imielińskich podsta-
wówek. Tegorocznym motywem prze-
wodnim były szeroko pojęte spotkania z 
teatrem. Uczestnicy brali udział w war-
sztatach lalkowych. Poznali różnorodne 
typy lalek oraz podstawy ich konstrukcji 
i mechanizacji. Każdy miał okazję włas-
noręcznie zaanimować lalkę teatralną. 
Można było również dowiedzieć się, jak 
w prosty sposób wykonać kukiełkę w 
domu. 

Na zajęciach plastycznych powsta-
wały pełne fantazji, wielobarwne ma-
ski karnawałowe. Dzieci uczestniczyły 
w pokazie iluzji i magii w wykonaniu 
Adriana Mitoraja. Magik uchylił rąbka 

W turnieju o Puchar Starosty Powia-
tu Bieruńsko-Lędzińskiego dla rocznika 
2005 i młodszych zwyciężyła pierwsza 
drużyna LKS Pogoń Imielin, a druga za-
jęła 3 miejsce. 

Turniej został rozegrany 12 lutego w hali 
w Lędzinach z udziałem 5 drużyn. For-
muła turnieju przewidywała mecz każdy z 
każdym po 15 minut.

Sukces jest tym większy, że zarówno 
pierwsza i druga drużyna wystąpiła w 
składzie z zawodnikami o rok i 2 lata młod-
szymi niż ich rywale. Ponadto nagrodami 
indywidualnymi zostali wyróżnieni: Jakub 
Kulig - najlepszy bramkarz turnieju, Filip 
Róg - najlepszy zawodnik turnieju.  (zz)

Dwa tygodnie bez nudy 
we oraz zajęcia rekreacyjne. Zajrzeliśmy 
do młodych sportowców, by zapytać, jak 
im się podobało. Uczestnicy brali udział 
w zajęciach w poszczególnych grupach 
wiekowych. Byli bardzo zadowoleni, że 
mogli spędzać czas wolny pod okiem 
fachowców od zabaw. Jedni zachwyceni 
byli łucznictwem, inni zabawami spor-
towymi. Mieszkowi z klasy I bardzo się 
podobały zabawy łucznicze. - Było świet-
nie – komentuje chłopak. Również jego 
rówieśniczka Alicja, która jest w klasie 

tajemnicy, w jaki sposób stworzyć świat 
iluzji u widza i posiąść sztukmistrzow-
skie umiejętności. 

Kolejną atrakcją były pełne emocji i 
aktywności warsztaty cyrkowe. Nie oby-
ło się bez nauki żonglowania, chodzenia 
po linie, chodzenia na szczudłach czy na-
uki jazdy na monocyklu. Nie lada gratką 
były warsztaty aktorskie pod okiem ak-
tora i reżysera Piotra Janiszewskiego.

Na zakończenie Teatralnych Ferii z 
MCK uczestnicy pojechali do Teatru 
Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Kato-
wicach. Podczas tej wizyty poznali m.in. 
teatr zza kulis (byli w magazynie czy ak-
torskiej garderobie, oglądali trzy sceny, 
teatralną maszynerię i dekoracje) poznali 
specyfikę poszczególnych zawodów tea-
tralnych (dowiedzieli się co robi inspi-
cjent, ile trwa charakteryzacja aktora, 
kto produkuje teatralne niebo i czy ist-
nieje słynna budka suflera). Dzieci chęt-
nie brały udział w zajęciach, wykazały 
się dużą aktywnością i pomysłowością. 
Była to świetna zabawa. (da, mck)

Turniej o puchar 


