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Dokończenie na str. 2

„By podzielić się nadzieją jak 
opłatkiem” - pod takim hasłem 
w „Sokolni” odbył się 13 stycznia 
XXXII już Koncert Gwiazdko-
wy zorganizowany przez SP nr 
2. Jak co roku była to przepiękna 
impreza słowno-muzyczna. W 
tym roku koncert poświęcony 
został Ukrainie. Wykonawcy po-
chylili się nad losem ukraińskich 
uchodźców, a zwłaszcza dzieci, 
które schroniły się przed agresją 
rosyjską w Polsce. 

– W sposób szczególnie ser-
deczny witam tych, którzy uciekli 
przed wojną w Ukrainie, witam 
ich rodziny, a także mieszkań-
ców Imielina, którzy otworzyli 
swoje domy i serca dla Was – po-
wiedziała Dagmara Kupczyk, 
dyrektorka szkoły. - Tegoroczny 
koncert został opatrzony mottem 
„By podzielić się nadzieją, jak 
opłatkiem” i nie jest to przypad-
kowy cytat. Doświadczenie woj-
ny odcisnęło silne piętno w naszej 
psychice. Kiedy w marcu 2022 
r. pierwsi uczniowie-uchodźcy 
trafili do naszej szkoły, emocje 
sięgały zenitu. Na zawsze po-
zostanie obraz łez w ich oczach, 
okropnych relacji ze zniszczo-
nego bombardowaniem miasta, 
tragedii rodzinnych, których nie 
da opisać się słowami. Otwarte 
domy, serca mieszkańców Imie-
lina i pomoc - oczywista, bez-
dyskusyjna, natychmiastowa. 
Byliśmy i jesteśmy po stronie 
ofiar tej okrutnej wojny, w pełni 
jednoczymy się z obywatelami 
Ukrainy, którzy stracili domy, 
bliskich, dorobek całego życia, 
pracę, poczucie bezpieczeństwa. 
My, Polacy w swej zbiorowej na-
rodowej pamięci mamy obrazy   
II wojny światowej, jakiej do-
świadczyli nasi dziadkowie, czy 
ojcowie, nasze rodziny znajdują-
ce się pod okupacją sowiecką, czy 
niemiecką, dlatego teraz was ro-
zumiemy. Tegoroczny koncert to 
nasz dar dla rodzin ukraińskich, 
ale i chwila refleksji, do czego 
doprowadzić mogą egoistyczne 

wybory człowieka - bo za każdą 
wojną stoi człowiek. Koncert ma 
wzruszać, ale i cieszyć, dawać 
nadzieję, pokazywać, że jesteśmy 
jednością. A dobro zawsze musi 
zwyciężyć.

W koncercie wystąpiły „Iskier-
ki” – zespół taneczny klas I-III 
przygotowany przez Beatę Bali-
cką i Magdalenę Kudzię. „Dia-
menciki”- zespół wokalny klas 
I-III przygotowany przez Beatę 
Pielorz. „Koralinki”- zespół wo-
kalny pod opieką Krystyny Pa-
luch z akompaniamentem Lesz-
ka Goczoła. Na scenie wystąpili 
również nauczyciele: Katarzyna 
Jarosz, Lucyna Gontarz, Monika 
Owsianka-Moralewicz, Adriana 
Penczek, Kinga Frank, Joanna 
Rogalska, Maria Lubowiecka, 
Anna Cyroń, Iwona Migała, 
Magdalena Szymańska, Eweli-
na Rozmus, Aleksandra Wajda, 

Dagmara Kupczyk, a także Anna 
Knopek i Krystyna Paluch, które 
podzieliły się talentem wokal-
nym. Ponadto zaprezentowali się 
uczniowie: Amelia Szymańska 
i Anastasiia Chaikovska, która 
również współprowadziła kon-
cert z Mają Patałąg, Bartoszem 
Mazurkiewiczem i Piotrem 
Müllerem. Na finał nauczyciele 
odczytali „Przesłanie Pana Co-
gito” Z. Herberta. Wykonawcom 
akompaniowali: pianista Antoni 
Grzyśka i na saksofonie Karol Ja-
błoński. Dekoracje były autorstwa 
Katarzyny Kokoszczyk, a scena-
riusz całego koncertu był dziełem 
Anny Fijałkowskiej, której poma-
gała Gabriela Iwanek-Wilk.

A. Chaikovska to ósmoklasist-
ka, która po raz pierwszy zaan-
gażowała się w szkolną imprezę. 
Zna język polski, gdyż uczyła się 
go w Ukrainie. Pochodzi z okręgu 

chmielnickiego, a uciekając przed 
wojną, zamieszkała w Imielinie. 
Podoba jej się tu, ma przyjaciół, a 
po szkole podstawowej chciałaby 
zdawać do liceum ekonomiczne-
go. Na razie nie myśli o powrocie 
do Ukrainy. 

- Tegoroczny Koncert Gwiazd-
kowy – powiedziała nam po wy-
stępach D. Kupczyk - już w zamy-
śle miał mieć inny charakter niż 
poprzednie. Żyjemy w czasach 
trudnych, naznaczonych pan-
demią, a teraz wojną u naszych 
sąsiadów. To wszystko dotknęło 
również naszą małą społeczność. 
Uczniowie z Ukrainy nauczyli 
nas, jak ważne są najprostsze war-
tości takie jak dom, rodzina, po-
czucie bezpieczeństwa i dach nad 
głową. Ten koncert był wyrazem 
solidarności i jedności z ofiarami 
wojny. Oprócz refleksji, nostal-
gii, niezwykłych wzruszających 

momentów znalazło się w nim 
miejsce na świąteczne utwory, 
które miały być oderwaniem od 
trudnych myśli. Jednak finałowy 
„Szczedryk” - pastorałka ukraiń-
ska zaśpiewana w oryginale i pol-
skim tłumaczeniu – zabrzmiała 
niezwykle w wykonaniu naszych 
„Koralinek”. Liczne zaangażo-
wanie nauczycieli pokazało, jak 
ważne jest zajęcie stanowiska w 
tak istotnej sprawie. Nauczyciele 
swoją postawą wyrazili solidar-
ność z ofiarami wojny - bardzo im 
dziękuję, że wystąpili na scenie 
z uczniami. Miło było usłyszeć 
od widzów, że to nie był koncert, 
ale wydarzenie, które przejdzie 
do historii społeczności Imielina i 
pozostanie w pamięci mieszkań-
ców - to chyba najlepsza nagroda 
za ogromny trud włożony w jego 
przygotowanie.

Dzielili się nadzieją 
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Dzielili się nadzieją

13 marca (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta Imielin  w 
godz. 1600-1700 będą dyżurować radni: Anna Kubica-Wojtyra, Jan 
Jurecki i Krzysztof Hajduczek. (um)

Oszustwa internetowe 
Rafał Pirożek – 
adwokat z Imie-
lina. Kancelaria 
PIROŻEK & PI-
ROŻEK.

PORADY ADWOKATA

7 stycznia na terenie kopalni dolomitu 
przy ul. Satelickiej doszło do kradzieży z 
włamaniem do pomieszczeń biurowych.

14 stycznia zgłoszono kradzież z wła-
maniem do domu przy ul. Imielińskiej. 

14 stycznia policjanci na ul. Karola 
Miarki zatrzymali nietrzeźwego kierują-

cego rowerem – 1,52 mg/l.
16 stycznia doszło do oszustwa internetowego. Mieszkaniec 

Imielina za pośrednictwem portalu OLX zakupił konsolę do gier 
PlayStation 4, lecz mimo wpłaty pieniędzy nie otrzymał towaru, 
a kontakt ze sprzedającym urwał się.

21 stycznia podczas kontroli drogowej na ul. Imielińskiej poli-
cjanci ujawnili niezgodność wskazań drogomierza toyoty z dany-
mi zawartymi w systemie CEPIK.

31 stycznia na ul. Imielińskiej policjanci zatrzymali do kontroli 
drogowej mężczyznę, który kierował samochodem pomimo sądo-
wego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. 
(kpp)

W kronice poli-
cyjnej zamieszczonej w poprzed-
nich numerach „Kuriera” mo-
gliśmy przeczytać informacje o 
kolejnych oszustwach interneto-
wych. W opisywanych przypad-
kach straty mieszkańców nasze-
go miasta wynosiły od kilkuset 
do nawet kilkudziesięciu tysięcy 
złotych. Jeżeli padniemy ofiarą 
takiego przestępstwa to straty tak 
naprawdę mogą być nieograni-
czone. Przestępca bowiem może 
skraść całe nasze oszczędności 
oraz dodatkowo wziąć pożyczkę 
na maksymalną kwotę dopusz-
czalną przez bank. 

Miniony okres Bożego Na-
rodzenia oraz czas wyprzedaży 
poświątecznych bardzo sprzyja-
ją przestępcom internetowym. 
Dlatego właśnie w tym czasie 
notuje się najwięcej tego rodzaju 
oszustw.

Przede wszystkim radzę: bądź-
my ostrożni. Gorąco zachęcam 
do czytania wszystkich ostrzeżeń 
i stosowania się do rad pozwala-
jących obronić się przed działa-
niem takich osób. Jeżeli jednak 
już wydarzyło się nieszczęście i 
straciliśmy pieniądze lub prze-
stępca wziął na nas pożyczkę, to 

czy jest szansa odzyskać pienią-
dze lub pozbyć się takiej pożycz-
ki? Jeżeli to nie właściciel konta 
dokonał transakcji i to nie właś-
ciciel konta potwierdzał przelew, 
to jest nadzieja na szczęśliwe roz-
wiązanie takiej sytuacji. 

Jeżeli chodzi o kradzież pie-
niędzy z konta, to przepisy sta-
nowią, że bank ma obowiązek 
zwrócić nam pieniądze w ciągu 
48 godzin od chwili zgłoszenia 
bankowi takiej nieautoryzowanej 
przez nas płatności. Płatność jest 
nieautoryzowana wtedy, gdy to 
nie właściciel konta ją potwier-
dza (smsem, zdrapką, kodem w 
aplikacji lub w inny sposób) lecz 
inna osoba, której udało się pod-
szyć pod właściciela konta. Bank 
może odmówić zwrotu pieniędzy 
tylko wtedy, gdy udowodni, że to 
jego klient czyli pokrzywdzony 
zachował się w sposób rażąco 
niedbały. Dlatego, nawet jeżeli 
zawiniliśmy, byliśmy zwyczaj-
nie lekkomyślni lub przeciętnie 
niedbali, to i tak bank musi nam 
oddać skradzione pieniądze. Do-
piero rażące niedbalstwo klienta, 
udowodnione przez bank może 
uwolnić go od obowiązku zwrotu 
pieniędzy.

Inaczej jest przy fikcyjnych 
pożyczkach zaciągniętych przez 
przestępcę. Aby unieważnić ta-
ką pożyczkę, wystarczy że po-
krzywdzony udowodni, że to nie 

on w bankowości elektronicz-
nej potwierdził zawarcie takiej 
umowy. Klient musi zatem prze-
konać bank, a potem ewentual-
nie sąd, że: nigdy nie miał woli 
zaciągania takiej pożyczki, że 
nie potrzebował pieniędzy oraz 
że faktycznie tą pożyczką nie 
dysponował. 

Przepisy są zatem korzystne 
dla pokrzywdzonych. Nie zawsze 
jednak i nie każda sprawa tak ró-
żowo wygląda w postępowaniu 
reklamacyjnym w banku oraz w 
sądzie. Według mnie jednak po-
wiedzenie „Pewne jak w banku” 
powinno mieć zastosowanie tak-
że do bankowości internetowej. 
Dlatego osoby oszukane nie po-
winny się poddawać. 

Szacuje się, że w kraju w roku 
2022 było około 40 tys. zgłoszeń 
oszustw internetowych. Liczba 
ta nie uwzględnia osób, które nie 
zgłosiły oszustwa i pogodziły 
się ze stratą. Dlatego prawdziwa 
liczba ofiar takiej przestępczości 
jest z pewnością jeszcze większa. 
Sprawcy stosują różne, bardzo 
sprytne metody przejęcia da-
nych do konta. Świetnie potrafią 
manipulować ludźmi. Dlatego 
jeżeli już padłaś/eś ofiarą takiego 
przestępstwa, to nie obwiniaj się, 
gdyż, jak widać, nie jesteś sam. 
Spróbuj odzyskać pieniądze od 
banku lub zakwestionować fik-
cyjną pożyczkę. 

Urząd Miasta Imielin zwraca się z prośbą do właścicie-
li punktów handlowych w Imielinie z propozycją bezpłatnej 
dystrybucji wśród klientów Imielińskiej Gazety Samorządo-
wej „Kurier”. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mail: 
ankieta@imielin.pl lub pod numerem telefonu 32 22 54 114. 
(um)

Urząd Miasta Imielin poszukuje kandydatów na wolne sta-
nowiska urzędnicze: inspektora w Referacie Gospodarki Ko-
munalnej (termin zgłoszeń do 20 lutego br.) oraz inspektora w 
Referacie Organizacyjnym (termin zgłoszeń do 17 lutego br.). 
Szczegóły oferty na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
UM Imielin. (um)

Na styczniowej sesji Rady 
Miasta Imielin radni wpro-

wadzili zmiany do regulaminu 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Imielin. Nakła-
dają one na właścicieli nierucho-

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego do 30 kwietnia br. 
ogłasza nabór wniosków na realizację zadań związanych z usu-
waniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest 
składowanych na posesji. Więcej informacji można uzyskać na 
stronie www.powiatbl.pl/dla-mieszkanca/azbest (um)

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o planowanym 
badaniu ankietowym „Uczenie się osób dorosłych”. Badanie od-
będzie się między 1 lutego a 31 marca br. i prowadzone będzie w 
formie wywiadu telefonicznego wśród mieszkańców wojewódz-
twa śląskiego.

Badanie prowadzone jest co 6 lat. Głównym celem badania jest 
uzyskanie informacji na temat uczestnictwa osób w wieku 15-
69 lat w kształceniu formalnym i nieformalnym w powiązaniu z 
cechami społeczno-demograficznymi. Więcej informacji dostęp-
nych na stronie Urzędu Statystycznego https://katowice.stat.gov.
pl/zakladka3/ (um)

mości wyposażonych w przy-
domowe oczyszczalnie ścieków 
obowiązek pozbywania się osa-
dów z osadników w tych instala-
cjach z częstotliwością wskazaną 
w instrukcji oczyszczalni, jed-

nak nie rzadziej niż raz w roku. 
Zbiorniki bezodpływowe powin-
ny być opróżniane na bieżąco 
- tak by nie doprowadzać do ich 
przepełniania.

Pełny tekst uchwały dostępny 
jest na stronie UM Imielin. Wej-
dzie ona w życie po 14 dniach 
od ogłoszenia jej  w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Ślą-
skiego.

Dodatkowo przypomnieć 
również należy, że trwają kon-
trole przestrzegania zapisów 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach w zakre-
sie gospodarki ściekowej. Są one 
prowadzone przez pracowników 
Referatu Ochrony Środowiska. 
Weryfikacji podlega posiadanie 
umowy na wywóz nieczystości 
ciekłych oraz rachunków za te 
usługi, a także porównywanie 
ich i ilości zużytej wody w go-
spodarstwie domowym. (um)

Dystrybucja „Kuriera”

Poszukiwani pracownicy

Bezpłatna wymiana azbestu 

Badanie ankietowe 
- Uczenie się osób dorosłych

Obowiązki w sprawie przydomowych 
oczyszczalni i szamb

Koncert zrobił wrażenie na 
pochodzącej z Winnicy 11-let-
niej Saszy Nechyporuk. Podoba 
jej się w Polsce, w Imielinie i 
w szkole. Sasza lubi śpiewać i 
dlatego występuje w „Koralin-
kach”. Pięcioletnia Stella Stułii 
z Kijowa też była zachwycona i 
koncertem, i Imielinem. Bardzo 
jej się w Polsce podoba, bo jest 
spokój i nie ma wojny. Mieszka 
tu z babcią, mamą Mariną oraz 
17 letnim bratem Achtiomem. - 
Dziękujemy, że możemy tu być 
– dodaje mama Marina. 

Koncert swoją obecnością za-
szczycili: burmistrz Jan Chwię-
dacz, przewodniczący Rady 
Miasta Imielin Tadeusz Hericht, 
radni, Dariusz Boruta, wizyta-
tor Kuratorium Oświaty w Ka-
towicach. Były obecne dyrek-
torki placówek oświatowych w 
Imielinie: Anna Kubica, Renata 
Prus, kierująca MCK Jadwiga 
Mikunda i Agnieszka Sorek z 
MOPS-u, kierownicy UM w 
Imielinie, Wiesława Wiśniewska 
- wieloletnia dyrektorka szkoły, a 
także emerytowani nauczyciele i 
rodzice. (da)

Dokończenie ze str. 1
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Około 160 mieszkańców Imie-
lina przybyło 30 stycznia do 

„Sokolni” na zebranie w sprawie 
szkód górniczych. – Frekwencja 
świadczy, że było to dla miesz-
kańców bardzo ważne spotkanie 
– szczególnie dla tych zamiesz-
kałych w rejonie od ul. Grzybo-
wej do ul. Hallera, gdzie szkody z 
powodu eksploatacji górniczej są 
największe – ocenia burmistrz Jan 
Chwiędacz. – Widać, że mieszkań-
cy są zaniepokojeni tym, co dzieje 
się z ich domami. A są to pęknię-
cia ścian, pochylenia budynków, 
otwierające się samoczynnie lub 
przeciwnie – niedomykające się 
drzwi… Jako miasto mamy też 
szkody w naszej infrastrukturze: 
zniszczone drogi, uszkodzona ka-
nalizacja i wodociągi. 

Mieszkańcy powinni wie-
dzieć, jakie mają prawa i co mo-
gą zrobić, aby wyegzekwować 
odszkodowanie. Kopalnia w tych 
sprawach często unika odpowie-
dzialności albo stara się zapłacić 
mniej niż rzeczywiste koszty na-
prawienia szkody. Dlatego zapro-
siliśmy Kancelarię Adwokacką 
Pirożek&Pirożek, która ma wie-
loletnie doświadczenie w prowa-
dzeniu tego typu spraw, by wy-

jaśniła, jak mieszkaniec ma po-
stępować. Kancelaria nieodpłat-
nie pomoże wykonać pierwsze 
kroki w sprawie odszkodowania, 
zanim dojdzie do postępowania 
sądowego – wyjaśnił burmistrz.

Na spotkaniu zorganizowa-
nym przez Urząd Miasta Imie-
lin, Stowarzyszenie „Zielony 
Imielin” i wspomnianą Kance-
larię poruszono szereg tematów. 
Poniżej przedstawiamy naj-

częściej pojawiające się pytania 
wraz z odpowiedziami, których 
udzielili prawnicy z kancelarii 
Pirożek&Pirożek. 

Co trzeba zrobić najpierw w 
sprawie szkód górniczych?

Pierwszy krok to zgłoszenie 
roszczenia na kopalni. Dobrze 
zadbać o potwierdzenie przez 
kopalnię doręczenia takiego pis-
ma. Pisemne zgłoszenie szkody 

z datą doręczenia, na dalszym 
etapie sprawy będzie ważnym 
dowodem. Wystarczy, że ogólnie 
opiszemy występujące szkody, 
wskażemy adres naszej nieru-
chomości, numer księgi wieczy-
stej, numer telefonu do kontaktu 
celem umówienia spotkania oraz 
napiszemy, czego domagamy 
się od kopalni. Pismo podpisuje 
właściciel nieruchomości. Nie 
trzeba do niego załączać dodat-
kowych dokumentów, ani poda-
wać dodatkowych informacji. 
Błędem praktycznym jest nad-
mierna szczegółowość takiego 
zgłoszenia.

W jakim czasie przedstawi-
ciel kopalni muszą pojawić się 
na posesji?

Zgodnie z ustawą kopalnia ma 
30 dni na to, żeby dokonać oglę-
dzin domu, przygotować wyli-
czenia i zaproponować ugodę. 
Zazwyczaj, w praktyce przed-
stawiciele kopalni zjawiają się 
znaczenie później. Ewentualna 
propozycja ugody przedstawia-
na jest zazwyczaj po kilku mie-
siącach. Zakład górniczy może 
także w ogóle nie przedstawić 
propozycji ugody. 

Jak długo trzeba czekać na 
odpowiedź kopalni? 

Wystarczy 30 dni od daty zgło-
szenia żądania. Już w 31 dniu 
można złożyć pozew w sądzie. 
Jeżeli kiedyś w przyszłości ko-
palnia przedstawi korzystne wa-
runki, to ugodę można zawrzeć 
bez przeszkód także w trakcie 
postępowania sądowego. 

Ile wynosi termin przedaw-
nienia? 

Termin przedawnienia rosz-
czeń o szkody górnicze wynosi 5 
lat od chwili, w której pokrzyw-
dzony mógł dowiedzieć się o 
szkodzie. Taki termin przedaw-
nienia przerywa się tylko przez 
złożenie sprawy w sądzie lub pi-
semne uznanie długu przez spół-
kę górniczą. Dlatego nie warto 
zbytnio zwlekać. 

Czy trzeba wykonywać eks-
pertyzy przed wystąpieniem 
do sądu? 

Nie ma takiej potrzeby. Szko-
da czasu i pieniędzy. Sąd będzie 
opierał się na opinii „swojego”, 
czyli sądowego biegłego oraz na 
opisie szkód w piśmie pokrzyw-
dzonego do kopalni. Opinia 
innego rzeczoznawcy w takich 
sprawach ma małe znaczenie. 
Dlatego wydatki na eksperta, nie 
są zasadne tym bardziej, że w 
sądzie kluczową dla sprawy eks-
pertyzę otrzymamy za darmo, 
w ramach zwolnienia z kosztów 
sądowych. 

Kiedy można naprawiać 
zniszczenia? 

Radzę wstrzymać się z napra-
wą co najmniej do czasu potwier-
dzenia uszkodzeń przez biegłego 
sądowego. W niektórych przy-
padkach nawet lepiej poczekać 
do czasu wyroku. Biegły sądowy 
musi zobaczyć uszkodzenia, któ-
re będzie oceniał i wyliczał. Jeże-
li uszkodzenia będą naprawione, 
to biegły nie wyda opinii dla sądu 
i sąd nie uwzględni roszczeń. Je-
żeli naprawa jest konieczna dla 
codziennego funkcjonowania 
w domu, to zgłośmy taką nagłą 
sytuację kopalni. Jeżeli kopalnia 
w trybie awaryjnym nie dokona 
naprawy wówczas: wykonajmy 
zdjęcia (koniecznie z włączonym 
datownikiem) i udokumentujmy 
naprawę (zlecenie naprawy, fak-
tura imienna, protokół odbiór, 
pokwitowanie odbioru zapłaty). 
(zz)

Od stycznia br. emeryci i ren-
ciści mogą korzystać z elek-

tronicznej wersji swojej legityma-
cji. Jest ona dostępna w telefonie 
dzięki bezpłatnej aplikacji mOby-
watel. ZUS wystawi mLegityma-
cję wszystkim emerytom i renci-
stom automatycznie. Nie trzeba 
się obawiać tej zmiany.

Osobom, które nabędą upraw-
nienia do emerytury lub renty od 
stycznia 2023 r., ZUS wyda le-
gitymacje w formie elektronicz-
nej. Emeryci lub renciści, którzy 
zechcą dodatkowo otrzymać 
tradycyjną legitymację w formie 
plastikowej karty, będą mieli ta-
ką możliwość. Wystarczy, że zło-
żą odpowiedni wniosek do ZUS 
(formularz ERL).

Osoby, które mają już plastiko-
wą legitymację emeryta-rencisty 
nie muszą składać wniosku ani 
odwiedzać ZUS. Dotychczasowa 
legitymacja (plastikowa karta) 
nadal zachowuje swoją ważność 
zgodnie ze wskazanym na niej 
terminie. Posiadacz obu wersji 
może używać ich zamiennie.

Aplikację mObywatel można 
pobrać ze sklepu App Store lub 

Google Play. Po zakończonej 
instalacji należy wybrać opcję 
„dodaj dokument” i wyszukać 
na liście dokumentów „legity-

Postępowanie ze szkodami górniczymi

mLegitymacja dla emerytów i rencistów 
macja emeryta-rencisty”. Od tej 
pory na pulpicie aplikacji będzie 
widoczna ikona mLegitymacji. 
Instrukcja znajduje się na https://

www.gov.pl/web/mobywatel-w-
aplikacji/jak-dodac-legitymacje-
emeryta-rencisty-do-aplikacji-
mobywatel (um)
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Zima tegoroczne ferie w 
Imielinie ominęła dużym 

łukiem, więc dobrym pomysłem 
było zorganizowanie tego czasu 
w formie zabaw w hali sporto-
wej oraz warsztatów i wyjaz-
dów kulturalnych. 

W pierwszym tygodniu 
atrakcje, ale i sportową adre-
nalinę, zapewniła firma Mag-
ma Tour, z którą Urząd Miasta 
Imielin podpisał umowę na 
organizację „Ferii na sportowo 
2023” . Zabawy dla 89 uczest-
ników od I do VI klasy prowa-
dziła Anna Klimczok i szóstka 
wykwalifikowanych instruk-
torów. Z powodu dużej liczby 
uczestników zajęcia rozłożono 
na dwie hale sportowe oraz sa-
le gimnastyczne szkół. Każdy 
z uczestników brał udział w 
trzech blokach zajęć, czyli w 
15 różnych zestawach. Nie było 
szans się nudzić- dzięki m.in. 
zabawom z piłką, zimowym 
łucznictwie, wspinaczkach po 
linach, ale też testach spraw-
nościowych przeznaczonych 

dla służb munduro-
wych, które odbywały 
się we współpracy z 
bieruńską policją.

W przerwie między 
sportowymi zmaga-
niami uczestnicy do-
stawali śniadanie, któ-
re ufundował Urząd 
Miasta. Takie ferie to 
prawdziwe ferie! - By-
ło świetnie – słychać 
głosy uczestników, 
którzy wyrażali zado-
wolenie z zimowych 
zajęć. Ośmiolatek Bar-
tek Żurek pierwszy raz 

mieście. Jest zadowolona, bo 
było wspaniale. Lubi zajęcia 
sportowe, dlatego się zapisała. 
Kolejny tydzień spędzi w „So-
kolni” na drugiej części ferii w 
mieście, bo nie wyjeżdża ni-
gdzie poza miasto.

W drugim tygodniu w „So-
kolni” w „bajkowo-muzycz-
nych” feriach brało udział 50 
dzieci – również z Ukrainy. W 
ciągu pięciu dni odbyły się aż 

perkusyjne, na których poka-
zywał jak grać prowadzący 
zajęcia Dariusz Wantuch, jak 
i wykonywane samodzielnie z 
kubeczków, na które naciąg-
nięto baloniki, a z korka i wy-
kałaczek wykonano pałeczki. 
9-letniej Hani Grabce te zajęcia 
podobały się najbardziej, co 
nie dziwi, gdyż jest uzdolnio-
na muzycznie i bierze udział 
w „Sokolni” w zajęciach nauki 
śpiewu u Henryki Pałus. - Na-
uczyłam się grać na dżambie, 
cymbałkach i rurkach dźwię-
kowych – choć trudno mi było 
złapać rytm – przyznała dziew-
czynka.  

W „Teatrze Zagłębia” dzie-
ci wzięły udział w spektaklu 
aktorskim, w którym zapre-
zentowano baśnie Andersena. 
Było o Calineczce, Małej  Sy-

Święta Babci i Dziadka wy-
padły w tym roku w trakcie ferii 
zimowych. Dlatego też przed-
szkolaki jeszcze przed feriami 
postarały się o niespodzianki 
dla swoich babć i dziadków. W 
każdej grupie dzieci intensyw-
nie pracowały nad samodzielnie 
wykonywanymi upominkami 
i laurkami (na zdjęciu). W star-
szych grupach powstawały też 

Ferie na różne sposoby  

rence, Ołowianym żołnierzy-
ku, Dziewczynce z zapałkami. 
Wrażenie na widzach robiły 
stroje, zmiany scenografii i 
oświetlenia.   

12-letniej Milenie Rogal-
skiej, która na zajęciach cho-
dziła z 8-letnim bratem Tom-
kiem, z tego powodu podoba-
ła się wizyta w teatrze, ale i 
dlatego że lubi czytać baśnie 
– a szczególnie tę o Małej 
Syrence. Ośmioletnia Karina 
z Ukrainy (lubi rysować) też 
była zadowolona z wizyty w 
teatrze i spotkania z baśniami 
Andersena oraz z pokazu fil-
mowego (odbył się w czwar-
tym dniu zajęć). Natomiast So-
fii z Dnipro (chodzi na szachy 
i taniec) podobało się wszystko 
w czasie zajęć w „Sokolni” i na 
wyjazdach. (da, zz)

Anna Frączkiewicz wygrała 
konkurs na stanowisko dy-

rektora Przedszkola Miejskiego 
nr 2 w Imielinie. Od początku 
swojej kariery zawodowej tj. od 
1 września 2007 roku jest zwią-
zana z miejskim przedszkolem, 
a od 1 września 2022 roku pełni 
funkcję wicedyrektora w tejże 
placówce.

Zgłaszając swoją kandydatu-
rę w konkursie spełniła wszyst-
kie wymogi formalne, posiada 
zatem odpowiednie wykształ-
cenie do pełnienia funkcji kie-
rowniczej i odpowiedni staż 
pracy zawodowej.

Mówi o sobie: - Mam spory 
zapas energii, optymistycz-
nie patrzę w przyszłość. Lubię 
swoją pracę, wszystko co robię 
– robię z pasją i zaangażowa-

niem, jestem osobą otwartą na 
potrzeby zarówno dzieci jak i 
rodziców. Dotychczasowe 15 lat 
doświadczenia w pracy z dzieć-
mi i rodzicami nauczyło mnie 
również dobrej komunikacji.

Pytana o plany związane z 
nową pracą, odpowiada: - Chcę 
stworzyć przedszkole, które 
będzie przynosiło sukcesy we 

wszystkich obszarach funkcjo-
nowania. Znajomość specyfiki 
pracy w przedszkolu oraz wiele 
towarzyszących mi pomysłów 
pozwolą na sprawne i innowa-
cyjne kierowanie placówką. 
Przedszkole będzie organizo-
wać swoją działalność w spo-
sób dostosowany do potrzeb i 
możliwości rozwojowych dzie-
cka, będzie zapewniać opiekę, 
wychowanie i uczenie się w 
atmosferze akceptacji i bezpie-
czeństwa.

Należy się zatem spodzie-
wać, że przedszkole pod jej 
kierownictwem spełni ocze-
kiwania społeczne, a przede 
wszystkim zagwarantuje dzie-
ciom wszechstronny rozwój i 
dobrze przygotuje je do nauki 
w szkole. (zz)

filmy z życzeniami dla seniorów. 
W przedszkolu wprawdzie nie 
dane było się spotkać, ale za to 
dzieci zaprosiły babcie i dziad-
ków na uroczystą mszę świętą 
odprawianą w kościele w ich in-
tencji dokładnie w Dniu Dziadka. 
Jeszcze raz wszystkim Babciom 
i Dziadkom przedszkolacy życzą 
zdrowia i szczęścia tradycyjnym 
„Sto lat”! (kw)

Wybrano dyrektora Przedszkola nr 2

Przedszkolaki dla babci i dziadka

trzy wycieczki 
– dwie do tea-
trów i jedna do 
świata miniatur 
zwanego Kolej-
kowo. Zaczę-
ły się jednak 
od warsztatów 
m u z yc z n yc h , 
w których w 
głównej roli wy-
stąpiły bębny. 
Były to zarów-
no instrumenty 

uczestniczył w feriach w mie-
ście. - Bardzo mi się podobało 
– mówił chłopak – chętnie tu 
przychodziłem przez tydzień, 
aż szkoda że tylko tydzień, bo 
było super. Bartek trenuje w 
Klubie LKS Pogoń - gra w sek-
cji piłki nożnej i akurat takie 
ferie to dla niego frajda.

Jego rówieśniczka Hania 
Gawlik też pierwszy raz brała 
udział w feriach zimowych w 

Fo
to

: 
A
. 

Fr
ąc

zk
ie

w
ic

z



5

Ku
ri

er
   

  l
ut

y 
20

23

Fo
to

: 
da

Fo
to

: 
SP

 1

W okresie świątecznym 
uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Imielinie 
wzięli udział w wielu akcjach 
charytatywnych. Były one 
skierowane do chorych i po-
trzebujących.

Bardzo udanym przedsię-
wzięciem okazała się zbiór-
ka artykułów spożywczych 
oraz chemicznych na rzecz 
Hospicjum „Cordis” w Ka-
towicach. Z pomocą przyszli 
ludzie dobrego serca – dar-
czyńcy instytucjonalni oraz 
osoby zaangażowane indy-
widualnie. Dla hospicjum 

trzecich: Anna Żurawik, Weronika Koziorz, Ewa 
Szkołut zakupiły specjalistyczne kombinezony dla 
osób leżących i poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich. Sprzęt został przekazany dyrekcji Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Jaworznie.

Również uczniowie tych klas postanowili zaprezen-
tować dla podopiecznych ośrodka montaż słowno-mu-
zyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wręczyli drob-
ne upominki, gdyż każdy z nich zasłużył na chwilę 
radości czy uśmiechu. 

- Jestem bardzo wdzięczna wszystkim rodzicom i 
uczniom za wszelką pomoc i piękny dar serca – pod-
sumowała świąteczne akcje charytatwne Anna Kubi-
ca, dyrektorka szkoły. - Chcemy nasze dzieci uczyć 
empatii, radości z niesienia pomocy potrzebującym i 
dlatego cieszę się, że razem z rodzicami takie przed-
sięwzięcia w naszej szkole organizujemy. (sp1)

Szkoła Podstawowa nr 1 pomaga

Z inicjatywy Akcji Katolickiej w parafii Matki Bo-
skiej Szkaplerznej zorganizowano już kolejny raz 

wspólne urodziny dla solenizantów obchodzących w 
tym roku 80. i 85. urodziny.  

Zgodnie z trzynastoletnim zwyczajem seniorzy 
spotykają co roku 2 lutego w święto Ofiarowania 
Pańskiego zwanego świętem Matki Boskiej Gromnic-
znej. Po porannej mszy w intencji żyjących i zmarłych, 
80 i 85-latkowie zasiedli przy stole na śniadaniu i kawie.

Na urodzinowe przyjęcie przyszło ponad 20 osób, 
niestety fatalna w tym dniu pogoda nie pozwoliła 
większości dotrzeć do parafialnej salki. Przyjęcie 
przygotowują panie z Akcji Katolickiej pod przewod-

Spotkanie urodzinowe seniorów

został również przekazany dar pieniężny w kwocie 
1000 złotych. To pieniądze, które zostały zebrane pod-
czas kiermaszu świątecznego zorganizowanego przez 
Szkolne Koło „Caritas” z siostrą Maristellą oraz świet-
licę szkolną. 

Ozdoby, motywy świąteczne, animacje noworocz-
ne przygotowane przez uczniów  cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Chętni kupowali również 
kartki świąteczne, a uzbierane z ich sprzedaży 150 zł 
zostało przekazane na rzecz Stowarzyszenia „Sursum 
Corda”.

W grudniu przypadał też Dzień Wolontariatu. Z tej 
okazji na terenie placówki został przygotowany słod-
ki kiermasz deserów i ciasteczek pieczonych w do-
mu przez rodziców i uczniów. Akcja zorganizowana 
z wielkim rozmachem pozwoliła zebrać prawie 1800 
złotych. Za uzyskaną kwotę wychowawczynie klas 

nictwem Bibianny Lamik, 
wspiera ich proboszcz ks. Eu-
geniusz Mura i kapłani. Na 
spotkaniu Bibianna Lamik 
w imieniu Akcji Katolickiej 
złożyła wszystkim życzenia zd-
rowia i kolejnych wspaniałych 
lat życia, natomiast w kościele 
po mszy życzenia przekazali 
kapłani. (da)

80-latkowie: Anna Goździ-
cka, Lucjan Goździcki, Edel-
traut Szeja, Łucja Rausz, Gerard 
Wilk, Gerda  Kowolik, Leon 
Sieka, Róża Ćwiękała, Maria 
Czabańska, Marta Jochemczyk, 
Urszula Pawlas, Anastazja Pu-

kowiec, Erna Tomala, Maria Siga, Helena Solich, Renata 
Gaup, Wanda Starczynowska, Edeltrauda Kramarczyk, 
Róża Ziobro, Lidia Komar, Rudolf Mendrela, Elżbieta 
Malinowska, Aniela Gniełka, Maria Kowal, Marta Ba-
ron. Zmarli z rocznika: Alicja Bołdys, Helena Kuczowicz, 
Alfred Mendrela, Henryk Mucha, Maria Orzeł, Alicja Sa-
dowska, Genowefa Stokłosa, Krystyna Kramarczyk.

85-latkowie: Lidia Skierkowska, Otylia Górecka, Maria 
Grzyb, Cecylia Górecka-Stolorz, Maria Urbanek, Wincen-
ty Płaskowicz, Franciszek Orzeł, Józef Stokłosa, Krystyna 
Miemczok. Zmarli z rocznika: Franciszek Kuczowicz, 
Jerzy Siga, Elżbieta Chwiendacz, Lidia Makowska, Irena 
Mikunda, Emil Kramarczyk, Czesław Synowiec.
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Co prawda wernisaż prac Jana 
Jagody z Imielina odbył się 

3 lutego w „Sokolni”, ale już kil-
ka dni wcześniej można było jego 
prace oglądać w galerii imieliń-
skiego Domu Kultury.

Po zobaczeniu kilkunastu 
można już odnaleźć cechy nie-
powtarzalnego stylu artysty. Na 
jego obrazach dominują figuralne 
przedstawienia postaci – kobiet, 
mężczyzn, zwierząt, kwiatów… 
malowanych w sposób konturowy 
za pomocą dynamicznych barw. 
Jedna z jego wystaw nosiła tytuł 
„Kolor, kontrast, człowiek” i te 
wyrazy oddają główne cechy jego 
malarstwa. 

Oczy bohaterów jego obra-
zów przypominają te z obrazów 
Picassa, śmiałe operowanie ko-
lorami przywołuje działających 
na początku XX w. niemieckich 
ekspresjonistów. Przywołany na 
obrazach świat jest po części ślą-
ski (za sprawą zaludniających go 
postaci), ale bywa też egzotyczny, 
a nawet „nieziemski”. 

Niezwykły jest też dom Jana 
Jagody. Wybudowany w Imielinie 

kilkanaście lat temu, ale można 
powiedzieć że ma sto kilkanaście 
lat – bo powstał z wyburzanej ka-
towickiej kamienicy -  z jej cegieł 
i okien. Obrazy autora zajmują 
nie tylko jego maleńką pracow-
nię, ale i wiszą w salonie, stoją 
oparte o ścianę na korytarzu. 

Na tablecie pokazuje obrazy 
tych których podziwia: to Jean-
Michel Basquiat, XX-wieczny 
amerykański młodo zmarły arty-
sta i Zdzisław Nitka - współczes-
ny polski malarz z Wrocławia.  

Jan Jagoda urodził się w Cheł-
mie Śl. Przyznaje, że malował od 

dziecka, ale inaczej niż jego ró-
wieśnicy. Nie kształcił się jednak 
w tym kierunku poza doraźnym 
kursem rysunku i malarstwa u 
jednego z profesorów niemie-
ckiej uczelni. Życie zawodowe 
wypełniło mu podróżowanie jako 
kierowcy samochodów ciężaro-
wych. Ale już wtedy wolny czas 
na postoju poświęcał na wykony-
wanie szkiców i rysunków. Jest 
na emeryturze, ale zaprzecza, by 
nazywać malowanie jego hobby, 
bo jest ono najważniejszą częścią 
jego życia. Jemu „zaprzedaje du-
szę”. Maluje codziennie – o róż-

Malarstwo Jana Jagody 

Co roku w styczniu w wielu 
kościołach organizowane 

są koncerty kolędowe, w pol-
skiej tradycji zachował się bo-
wiem zwyczaj śpiewania kolęd 
aż do święta Ofiarowania Pań-
skiego (Matki Boskiej Grom-
nicznej), czyli do 2 lutego. W 
innych krajach pieśni bożona-
rodzeniowe wykonuje się naj-

W święto Ofiarowania Pań-
skiego w DK „Sokolnia” 

odbył się ostatni w tym sezonie 
świątecznym koncert kolędowy 
w wykonaniu uczniów sekcji 
wokalnej i instrumentalnej dzia-
łającej przy Miejskim Centrum 
Kultury w Imielnie. 

Kolędowe ostatki to koncert 
złożony głównie z tradycyjnych 
pięknych kolęd polskich, ale nie 
zabrakło też świątecznych pio-
senek i pastorałek przeplatanych 
utworami muzyki klasycznej. 
W wydarzeniu udział wzięło 16 
osób z sekcji wokalnej: Natalia 

częściej tylko do święta Trzech 
Króli, czyli 6 stycznia.  

W ostatnią kolędową nie-
dzielę 29 stycznia w imieliń-
skim kościele odbył się koncert 
- tym razem o tyle wyjątkowy, 
że z udziałem miejscowego 
chóru „Harfa” oraz Chóru im. 
ks. Antoniego Chlondowskie-
go z Chełmu Śl. Takie wspólne 

„Radość dziś nastała”

Kolędowe ostatki 

występy zespołów śpiewaczych 
nie są niczym nadzwyczajnym, 
jednak w tym przypadku oba 
chóry ostatni raz wystąpiły 
wspólnie 44 lata temu podczas 
pierwszej pielgrzymki do Oj-
czyzny Papieża Polaka Św. Ja-
na Pawła II. W Chełmie Śl. od 
kilku lat chór prowadzi i gra na 
organach Rafał Kozubek - nie-

zwykle utalentowany młody 
organista i chórmistrz. Jest ot-
warty na współpracę, zaś zespół 
pod jego dyrekcją zmienił się nie 
do poznania. Koncert składał 
się z trzech części. W pierwszej 
chór z Chełmu Śl. śpiewał a ca-
pella na stopniach ołtarza naszej 
świątyni. Goście z sąsiedniej 
parafii wykonali artystycznie 

nych porach dnia i nocy – czasem 
w jej środku. Posługuje się akwa-
relami, farbami olejnymi, akrylo-
wymi, pastelami… 

Jan Jagoda od kilku lat jest 
członkiem Grupy Janowskiej, 
czyli zespołu malarzy nieprofe-
sjonalnych działającego na kato-
wickim Nikiszowcu. W Imielinie 
zaś należy do grupy „Kastalia”. 
Na Ogólnopolskim Konkursie dla 
Artystów Nieprofesjonalnych im. 

Pawła Wróbla w Katowicach jego 
obraz został wyróżniony przez 
jury i otrzymał nagrodę publicz-
ności. Kilka obrazów J. Jagody 
zakupiło Muzeum Śląskie w Ka-
towicach. Miał też szereg wystaw 
- głównie na Górnym Śląsku. 

Mówi, że na jego obrazy trzeba 
patrzeć duszą i sercem, a nie ro-
zumem i oczami. Okazja do tego 
jest do połowy marca w DK „So-
kolnia”. (zz)  

opracowaia mało znanych kolęd, 
ale też kilka popularnych pozycji 
(np. „Cicha noc”) w wersji zasłu-
żonego bogucickego organisty i 
kompozytora Karola Hoppe’go. 
W repertuarze chóru z Chełmu 
Śl. znalazła się też  kolęda ukra-
ińska oraz kilka innych mało 
znanych utworów bożonarodze-
niowych. Partie solowe wykona-
ły: Katarzyna Skulska – sopran, 
Karolina Kozubek – flet, Lucyna 
Ledwoń – flet, Katarzyna Bajura 
– wiolonczela.

W drugiej części „Harfa” 
wystąpiła z towarzyszeniem 
organów, na których akompa-
niował Roman Jochymczyk. 
Część trzecią stanowił wspólny 
występ obu chórów na stop-
niach ołtarza. W ich wykona-
niu usłyszeliśmy 3 kolędy. Tak 
zakończyło się to historyczne 
wydarzenie. (rj, zz)

Bębnowicz,  Zofia Błotko, Kin-
ga Broda, Marlena Goczoł, Han-
na Grabka, Julia Jacek, Oliwia 
Kramek, Antonina Łytko,  Emi-
lia Migacz, Laura Proksa, Wero-
nika Pyrcik, Milena Rogalska, 
Tomasz Rogalski, Anna Sroka, 
Alicja Sułkowska, Laura Woź-
niak i 5 uczniów sekcji instru-
mentalnej: Daniel Balicki, Ma-
teusz Cupiał, Antoni Grzyśka, 
Mateusz Lipart, Jakub Szostak. 
Koncert przygotowali nauczy-
ciele Henryka Pałus i Jacek Piła-
tyk. Całość poprowadził Roman 
Jochymczyk. (mck)
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Babski Comber – kabaret Moherowe Berety
19 lutego (niedziela) godz. 18:00  
DK „Sokolnia” - bilety wyprzedane

„Koty” – musical  
3 marca (piątek) godz. 18:30
Teatr Rozrywki w Chorzowie 
- turystyka kulturalna

„Koty” to jeden z najsłynniejszych i najchętniej 
oglądanych musicali wszechczasów. Został skompo-
nowany przez Andrew Lloyda Webbera, a libretto na-
pisał Trevor Nunn. Inspiracją do przeniesienia kociego 
świata do teatru były wiersze T. S. Eliota, które w bar-
wny i poruszający wyobraźnię sposób przedstawiły 
charaktery, sposób życia i postrzegania świata przez 
te niezwykłe stworzenia.

Cena (obejmuje koszt biletu wstępu oraz ubezpie-
czenie) wynosi: 80 zł + koszt transportu (autokar).

„Pchła Szachrajka” - bajka dla dzieci
5 marca (niedziela) godz. 16.00
DK „Sokolnia”

Zapraszamy dzieci na przedstawienie, które jest 
adaptacją popularnej bajki Jana Brzechwy. Spektakl 
zaprezentuje po raz pierwszy goszczący na scenie 
Sokolni Teatr Żelazny z Katowic. „Pchła Szachrajka” 
to kolorowe widowisko dla najmłodszych widzów, w 
czasie którego dzieci odbędą wspaniałą podróż z ma-
łą, krnąbrną i psotną Pchełką. Pomysłowa scenografia 
przenosi widzów do kolejnych miejsc, jakie odwiedza 
bohaterka. Muzyka lat dwudziestych, barwna sceno-
grafia i znakomita gra aktorska sprawiają, że najmłod-
sza publiczność bawi się fantastycznie, odwiedzając 
kolejne miejsca, przemierzając lądy i morza. Barwne 
lalki i wesołe piosenki dodatkowo dostarczają wie-
lu emocji oraz niezliczonych powodów do śmiechu. 
Twórcami spektaklu są: Dariusz Wiktorowicz – reży-
ser, były dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, 
Marta Marzęcka – wieloletnia aktorka Teatru Banialu-
ka w Bielsku-Białej oraz aktor Piotr Wiśniewski – po-
mysłodawca i założyciel Teatru Żelaznego.

Bilety w cenie 10 złotych do nabycia w placówkach 
MCK-u.

Dzień Kobiet w bibliotece
9 marca (czwartek) godz. 17.00

Zapraszamy Panie na coroczne spotkanie z okazji 
Dnia Kobiet do biblioteki. W tym roku gościć będą 
Izabela Orłowska - kreatorka wizerunku, która popro-
wadzi nas w świat mody „Stylowo i od święta” oraz 
Anna Kłapsia - kosmetolożka, która opowie o odno-
wie kosmetycznej po zimie. Na uczestniczki spotkania 
tradycyjnie czeka słodki poczęstunek i upominek!

Obowiązują wejściówki w cenie 5 zł.

Dzień Kobiet z piosenką Krzysztofa Krawczyka 
„Gdzie Ty, tam ja” – Mateusz Ostrowski śpiewa 
Krzysztofa Krawczyka
12 marca (niedziela) godz. 18:00
DK „Sokolnia”

Bilety w cenie 30 zł do nabycia w placówkach Miej-
skiego Centrum Kultury.

Kabaret Smile – nowy program
24 marca (piątek) godz. 18:30
DK „Sokolnia”

Smile to jeden z czołowych kabaretów polskiej sce-
ny artystycznej. Preferuje skecze obyczajowe, bazują-
ce na humorze sytuacyjnym oraz na charakterystycz-
nych postaciach. 

Lubi bawić się formą. Szuka absurdów życia co-
dziennego i przenosi je na scenę. Uwielbia śpiewać, 
jeden z nich nawet potrafi, dlatego też ich silną stroną 
jest piosenka kabaretowa. Unika humoru polityczne-
go, bo po co parodiować komedię. 

Sami mówią o sobie: „Kabaret to nasza pasja. Napi-
sane przez nas teksty są tylko gliną, z której podczas 
występów, wraz publicznością, lepimy rzeźby zwane 
skeczami. Każdy nasz spektakl jest jedyny i niepowta-
rzalny. Oglądanie kabaretu w telewizji czy w interne-
cie jest jak zwiedzanie Nowego Jorku w Street View - 
Google Maps. Dlatego też jeśli kabaret Smile, to tylko 
i wyłącznie na żywo”.

Bilety w cenie 50 zł do nabycia w placówkach Miej-
skiego Centrum Kultury. (mck)
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Witamy we wspólnocie 
Dziecko ochrzczone 14 stycznia w imielińskim kościele

Aniela Maria Rechul 
Córka Sebastiana i Katarzyny 
chrzestni: Wojciech Wachowiak i Hanna Maślanka 
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Łukasz Stęchły zdobył licencję 
UEFA Elite Youth A. - Są to 

najwyższe uprawnienie trenerskie 
w Europie dla szkoleniowców pra-
cujących z młodzieżą! Obecnie w 
całej Polsce jest niespełna 230 tre-
nerów, którzy mogą pochwalić się 
podobną licencją - wyjaśnia trener 
na co dzień zajmujący się juniorami 
LKS Pogoń Imielin. Dzięki temu 
może pracować z zespołami Cen-
tralnej Ligi Juniorów (najwyższy 
poziom rozgrywek piłki młodzieżo-
wej w Polsce). Wejście do tej „eks-
traklasy” trenerskiej kosztowało go 
wiele wysiłku, czasu i pieniędzy. 

Po pierwsze był to udział w 
160-godzinnym szkoleniu orga-

motywacją i bodźcem do dalszej pracy. 
Już zakwalifikowanie do egzaminu 

wymagało wykazania się doświadcze-
niem trenerskim i osiągnięciami na 
tym polu, przedstawieniem autorskich 
projektów oraz wykazaniem formal-
nych uprawnień trenerskich UEFA A. 
Zwykle na stu chętnych próg ten zdołał 
pokonać co piąty. 

Egzamin teoretyczny składał się z 15 
pytań testowych, w których były cza-
sem dwie, a czasem cztery prawidłowe 
odpowiedzi. Ponadto dwóch pytań opi-
sowych i dwóch zadań zawierających 
problem, który trzeba było rozwiązać 
poprzez trafnie dobrane środki. Umie-
jętności praktyczne sprawdzane były 
na miejscu – do Imielina przyjechał eg-
zaminator Piotr Grzelak i obserwował, 
jak trener radzi sobie z prowadzeniem 
grupy. 

- Od czerwca 2022 r. do stycznia tego 
roku moje życie wywróciło się do gó-
ry nogami, gdyż wiele czasu musiałem 
poświęcić na szkolenia i egzaminy – re-
lacjonuje trener – i to pogodzić z pracą 

zawodową w innej branży. A ponadto 
sporo zainwestować (na szkolenia dłu-
go oszczędzał). - Jednak cieszę się z 
tego, co udało mi się osiągnąć. Poka-
załem, że nie ma rzeczy niemożliwych 
i wiele można zdobyć ciężka pracą i 
wyrzeczeniami. 

Co dalej? – To nie jest tylko wy-
różnienie i spoczynek na laurach, ale 
i odpowiedzialność. Każdego dnia 
chcę udowadniać, że jestem trenerem 
i wychowawcą, który wykonuje dobrą 

W tym roku 14 uczniów otrzymuje 
stypendia sportowe od miasta w wyso-
kości od 100 do 300 zł miesięcznie. Ich 
wysokość uzależniona jest od uzyska-
nych przez nich stopni klasy sportowej. 
Wśród stypendystów po trzech repre-
zentuje kolarstwo i gimnastykę arty-
styczną, a pozostali 7 innych dyscyplin 
sportowych. Po raz pierwszy przyznano 
stypendia w takich dyscyplinach jak 
lekka atletyka oraz badminton.

Nagrodzeni to: Olivier Chmielewski 
(akrobatyka sportowa), Marta Chrząstek 
(taniec towarzyski), Karolina Hermyt i 
Wojciech Maślanka (szachy), Wiktoria 

Najwyższe uprawnienia trenerskie
robotę; to ciągły rozwój, bycie wzorcem 
dla zawodników i dawanie przykładu 
innym.  

Ł. Stęchły nie kryje, że dzięki zdo-
byciu uprawnień zyskał nowe możli-
wości, jednak deklaruje, że do końca 
sezonu na pewno pozostanie w Pogo-
ni Imielin. – Chłopcy w Imielinie to 
wspaniali ludzie, z którymi udało mi 
się osiągnąć sukcesy, jakich nie było 
w stuletniej historii klubu. A co dalej 
– czas pokaże. (zz)

nizowanym przez PZPN, podczas któ-
rego prelegentami były osoby takie jak 
Amilcar Carvalho, Jacek Magiera, Da-
niel Wojtasz i wielu innych. Brał udział 
w zajęciach odbywających się w kraju, 
jak i w klubach za granicą. Odbył sta-
że trenerskie w Hiszpańskiej Akademii 
Athletic Bilbao, jak również w polskich 
akademiach Lecha Poznań oraz Pogoni 
Szczecin.

Licencja potwierdzona została egza-
minem składającym się z części teore-
tycznej, praktycznej oraz egzaminu - 
obrony pracy dyplomowej, którą napisał 
– oczywiście o tym, jak szkoli młodych 
piłkarzy LKS Pogoń Imielin, a bronił jej 
przed Pawłem Janasem, byłem trenerem 
reprezentacji Polski.   

Już przyjęcie na kurs było dwueta-
powym sprawdzianem – z którym, jak 
przyznaje Łukasz Stęchły, za pierw-
szym razem czyli dwa lata temu sobie 
nie poradził. – Nie zraziłem się jednak, 
postanowiłem pracować, odbywać wię-
cej szkoleń, więcej czytać, by się lepiej 
przygotować. Ta porażka była dla mnie 

Kaletka (badminton), Zuzanna Ochabo-
wicz, Zuzanna Pacwa i Hanna Rabczak 
(gimnastyka artystyczna), Adam Pa-
stuszka (lekka atletyka), Michał Jesionek, 
Ireneusz Styziński i Jeremiasz Twardoch 
(kolarstwo), Julia Tomecka (tenis stoło-
wy) i Oskar Tomecki (piłka nożna).

Podstawą przyznania stypendiów 
sportowych jest uchwała w sprawie 
szczegółowych zasad, trybu przyzna-
wania i pozbawiania oraz wysokości 
stypendiów sportowych Miasta Imielin 
Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imie-
lin z 26 lutego 2014 roku z późn. zmia-
nami. (zz)

Stypendia sportowe
Łukasz Stęchły sztuki trenerskiej uczył się 
m.in. w Athletic Bilbao - jednym z najlepszych 
hiszpańskich klubów.

Laura Krystyna Pastuszka
córka Damiana i Małgorzaty
chrzestni: Patryk Kołodziejski i Magdalena Jokiel


