egzemplarz bezpłatny

P

onad miesiąc – od
początku lipca do
pierwszych dni sierpnia
dzieci z Imielina korzystały z zajęć organizowanych przez miasto.
Najpierw (od 5 do 16
lipca) były to dwutygodniowe półkolonie, które
odbywały się w Szkole
Podstawowej nr 2, przez
kolejne dwa tygodnie
(od 19 do 30 lipca) zajęcia zorganizowano w
bibliotece i w „Sokolni”,
natomiast w pierwszym
tygodniu sierpnia były to
zajęcia sportowe.
Dwa tygodnie
półkolonii

Prawie 240 dzieci w
16 grupach wzięło udział
w tegorocznej akcji
„Wakacje w mieście” w
Imielinie. Zajęcia trwały
od 9.00 do 13.00.
W ramach półkolonii
dzieci miały zapewniony posiłek, napoje i bardzo dużo zajęć i atrakcji.
Były to zajęcia sportowe, taneczne, muzyczne,
plastyczne, pogadanki
i spotkania z pracowni- W pierwszym tygodniu sierpnia odbywały się zajęcia sportowe.
kami WORD oraz policjantami
- Dla mnie też było super – za- radośnie, interesująco, ciekawie.
i strażakami OSP Imielin. Przy- pewnia Dawid Morcinek, szó- Na zakończenie dwutygodniokładowo zajęcia plastyczne pro- stoklasista. Też uczestniczył w wych atrakcji na placu szkolwadził artysta Adam Plackow- półkoloniach po raz pierwszy, ale nym stanęły uwielbiane przez
ski z Mysłowic. Poza nimi były jest zachwycony. - Podobał mi się dzieci dmuchańce, odbywały
wyjazdy - i to bardzo atrakcyjne park trampolin i wyjazdy na ba- się zabawy sportowe, a każdy
- do parku trampolin w Jaworz- sen, fajnie było na Dzień Sportu, uczestnik półkolonii miejskich
nie, w Energylandii w Zatorze, bo lubię zajęcia sportowe.
otrzymał żółtą koszulkę, by na
oraz na basen w Lędzinach.
Również szóstoklasistka Ola wycieczkach poza miasto był
Duda tak jak Dawid lubi sport rozpoznawalny.
Świetnie spędzone dni
więc dla niej Dzień Sportu był jak
W tym dniu swoje prace rę- Szkoda bardzo, że się koń- najbardziej atrakcyjny – Ale nie kodzielnicze
zaprezentował
czy, było super – zapewniała tylko sport – zapewnia Ola - bo Ośrodek bł. Karoliny z Lędzin,
czwartoklasistka Emilka Koźlik, fajnie było na wycieczkach, na a dzieci chętnie go wspierały,
która pierwszy raz uczestniczy- basenie, wspaniałe były wszyst- zakupując prace.
ła w półkoloniach, ale jest nimi kie zajęcia tu - na miejscu. Bardzo
zachwycona. – Były to świetnie mi się podobało. Wakacje były Dzięki nim
spędzone dni; super dla mnie by- bardzo udane. Jestem już kolejny było bezpiecznie
ła Energylandia, ale basen też i w raz na takich i zawsze jest super.
Opiekę nad nimi sprawował
ogóle wszystko mi się podobał0o
Dzieciom trudno było się po- zespół wychowawców grup
– dodaje dziewczynka.
godzić z zakończeniem, bo było pod kierownictwem Beaty

Balickiej, która do pomocy miała Ewę Gierlotkę,
Małgorzatę Syrek, Iwonę
Mikundę oraz kilkunastu wolontariuszy. Opiekę
medyczną zapewniała jak
co roku Małgorzata Tomczok. - To już 25. raz zajmowałam się dziećmi na
półkoloniach w Imielinie
– powiedziała nam pani
Małgorzata – ale poza interwencjami przy drobnych skaleczeniach nie
miałem wiele pracy, dlatego pomagałam w innych
zajęciach.
Na co dzień jest higienistką w obu szkołach
podstawowych i lubi pracę
z dziećmi, dlatego utrzymuje z nimi kontakt nawet
podczas wakacji. O tym,
że swój zawód wykonuje
z pasją i zaangażowaniem,
świadczy fakt, że pracuje w nim już 42 lata i nie
wybiera się na emeryturę.
Obiecała, że w przyszłym
roku, jak sił starczy, również chętnie się zaangażuje
podczas półkolonii.
- Staraliśmy się zadbać
o bezpieczeństwo dzieci
– mówiła B. Balicka – pomieszczenia były dezynfekowane, sale wietrzone i przede
wszystkim zostały utworzone
małe grupy, a dużo zajęć odbywało się na powietrzu, żeby
było bezpiecznie.
Pożyteczne zabawy
Kolejne dwa tygodnie zapewniło imielińskim dzieciom
Miejskie Centrum Kultury.
Zajęcia, w których codziennie
brało udział 60 dzieci, odbywały się pod hasłem „Cała naprzód ku nowej przygodzie”.
Co oznaczało wiele ciekawych
zajęć. Były warsztaty ceramiczne, plastyczne, teatralne,
ale też kosmetyczne. Dzieci
bawiły się w świecie pacynek
i grały na instrumentach mu-
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zycznych. Zainteresowaniem
cieszyły się dzień eksperymentów chemicznych i dzień
indiański, a także wycieczki
poza Imielin. Jedna odbyła się
do Śląskiego Ogrodu Botanicznego, a druga do Zagrody Maciejówka koło Żarek. Były to
najbardziej atrakcyjne punkty
tegorocznego programu.
W dniu indiańskim, który
udało nam się podpatrzyć, było
wiele zabawy - tańce, malowanie twarzy i włosów w barwy
Indian, a także poznawanie kultury i zwyczajów indiańskich
szczepów. Ta zabawa wbrew
pozorom cieszyła nie tylko
chłopaków ale i dziewczyny,
które stroiły się na indiański
wzór. Było gwarno, wesoło
i – jak to wśród Indian bywa
– bardzo żywo i kolorowo.
- Od lat organizujemy wakacyjne zajęcia, które bawią, ale i
czegoś uczą, mają walor edukacyjny – mówi Jadwiga Mikunda, która kieruje imielińskim
MCK-iem. – Co roku jest inny
temat przewodni, z którym
się łączą nasze propozycje dla
dzieci na atrakcyjne spędzenie
wolnego czasu - dodaje.
Na sportowo
Ostatni etap wakacji w
mieście to zajęcia sportowe.
Odbywały się w hali sportowej SP 2 przy ul. Miarki i na
boisku. Dla chętnych organizowano zajęcia linowe na wysokościach, odbył się turniej
unihokeja, sprawdzić się można było na sprawnościowym
torze przeszkód oraz strzelając
z łuku. Każde zajęcia poprzedzały urozmaicone rozgrzewki
przeplatane grami i zabawami
ruchowymi. Dzień kończył się
na poznawaniu nowej gry jak
np. saper czy pétanque. Zajęcia prowadzili Piotr Klimczok
i Anna Garus.
Koszt organizacji tegorocznych wakacji w mieście to ok.
140 tys. zł. (da, zz)
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KRONIKA POLICYJNA
6 lipca na ul. Karola Miarki uszkodzono
przednią szybę w samochodzie Ford Mondeo.
7 lipca lub wcześniej włamano się do
domu przy ul. Poniatowskiego, skąd skradziono mienie.
7 lipca na ul. Wandy doszło do włamania do garażu i kradzieży,
8 lipca na ul. Imielińskiej policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 26-letniego mężczyznę, który w stanie nietrzeźwości (0,31 mg/l)
kierował pojazdem mechanicznym.
10 lipca na ul. Imielińskiej policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 60-letniego mężczyznę, który kierował samochodem w stanie
nietrzeźwości (0,61 mg/l).
16 lipca na ul. Dunikowskiego nieznany sprawca w nieustalony
sposób uzyskał dostęp do danych karty bankomatowej osoby zgłaszającej, a następnie dokonał nieautoryzowanej płatności na terenie
Hiszpanii na kwotę 295 euro.
19 lipca na ul. Nowozachęty kierujący mazdą 44-letni mieszkaniec
Jaworzna w stanie nietrzeźwości (0,90 mg/l), wykonując manewr
skrętu, nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu skodą 40-letniemu
mieszkańcowi Jaworzna, w wyniku czego doprowadził do zdarzenia
drogowego.
19 lipca doszło do oszustwa internetowego. Mieszkaniec Imielina
za pośrednictwem portalu OLX zakupił zegarek za 1200 zł. Mimo
wpłaty pieniędzy nie otrzymał zamówionego towaru.
21 lipca na ul. Św. Brata Alberta policjanci zatrzymali do kontroli
drogowej 61-letniego mieszkańca Jaworzna, który kierował samochodem w stanie nietrzeźwości (0,28 mg/l).
21 lipca na ul. Kuczyńskiego doszło do kradzieży mienia z garażu
oraz pieniędzy z samochodu.
25 lipca na ul. Maratońskiej policjanci zatrzymali mieszkańca Jaworzna, który w stanie nietrzeźwości (1,41 mg/l) kierował samochodem i spowodował zdarzenie drogowe.
27 lipca na ul. Imielińskiej policjanci zatrzymali 59-letniego mężczyznę, który w stanie nietrzeźwości (0,43 mg/l) kierował rowerem.
29 lipca na ul. Adamskiego policjanci zatrzymali 65-letniego mężczyznę, który w miejscu zamieszkania bez odpowiedniego zezwolenia posiadał rewolwer oraz amunicję.
29 lipca na ul. Imielińskiej policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn,
którzy w stanie nietrzeźwości (0,84 mg/l i 0,79mg/l) kierowali samochodem.
30 lipca z domu jednorodzinnego na ul. Dunikowskiego nieznany
sprawca skradł 200 dolarów.
30 lipca na ul. Maratońskiej policjanci zatrzymali 52-letniego
mężczyznę, który ukradł 19 metalowych przęseł ogrodzeniowych
oraz furtkę. (kpp)

Linia 108 zamiast 54

Kurier

sierpień 2021

Zakład Transportu Metropolitalnego informuje, że od 7 sierpnia zlikwidowana została linia autobusowa 54. Zamiast niej na
trasie Imielin – Tychy-Lodowisko (przez Chełm Śl., Nowy Bieruń
i Stary) kursują autobusy linii 108.
W dni robocze autobusy te kursują co godzinę (24 na dobę),
natomiast w godzinach szczytu co pół godziny. W soboty kursy
(19 na dobę) odbywają się co godzinę, a w niedziele i święta co
półtorej godziny (12 na dobę). (zz)
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PORADY NOTARIUSZA

Prosta spółka akcyjna, czyli pomysł na 1 zł
Paulina
Siekańska
Notariusz
w Imielinie
Od 1 lipca można założyć prostą
spółkę akcyjną, tzw. PSA, do jej
tworzenia zachęca się w szczególności innowacyjne start-upy.
Podstawowym
dokumentem
regulującym działalność prostej
spółki akcyjnej jest jej umowa.
Będzie można ją zawrzeć na
portalu S24 prowadzonym przez
ministerstwo sprawiedliwości.
Jest to jednak wzorzec, który
nie uwzględnia niestandardowych rozwiązań w spółce. Jeżeli
przyszli założyciele PSA chcą
wprowadzić do umowy niestandardowe rozwiązania, niezbędna będzie wizyta u notariusza.
Podobnie gdy założyciele będą
chcieli wnieść do spółki wkłady
niepieniężne. Co ważne: nie trzeba mieć dużych oszczędności,
żeby wystartować, wystarczy
wnieść 1 zł na poczet kapitału
akcyjnego. Przykładowo w przypadku spółki z o.o. minimalny
kapitał wynosi obecnie 5 tys. zł,
a w tradycyjnej spółce akcyjnej
100 tys. zł. Wkładem na kapitał
w PSA może być poza gotówką
także świadczenie pracy, usług, a
nawet wiedza wniesiona do spółki. Akcje PSA nie posiadają war-

tości nominalnej, przy otwarciu
PSA akcjonariusze deklarują
jedynie liczbę akcji, które będą
posiadać. Do założenia PSA wystarczy jedna osoba.
Jednakże nowych rozwiązań,
które miałyby zachęcać do zakładania PSA, jest niewiele. Do
tej pory przedsiębiorcy, którzy
rozpoczynali działalność swojego start-upu, decydowali się
zazwyczaj na formę jednoosobowej działalności, ewentualnie
formę spółki z o.o.
Obawy może budzić także
struktura PSA. Dopuszczona
jest możliwość powołania rady
dyrektorów, która ma łączyć
cechy zarządu i rady nadzorczej, przy czym można także
oddzielnie tworzyć takie organy. Rada dyrektorów jako organ

może tworzyć chaos, ponieważ
będą istnieć spółki posiadające zarząd, a jednocześnie do
nich takie z radami dyrektorów
z przydzielonymi funkcjami
wykonawczymi oraz niewykonawczymi. Każdy dyrektor ma
prawo reprezentowania spółki,
ale tylko wykonawczy zarządza,
a niewykonawczy nadzoruje.
Pozostaje zagadką, jak tak podzielone kompetencje wyjaśnić
w przypadku chęci załatwienia
spraw spółki np. na poczcie albo
w banku.
Na koniec warto wspomnieć,
że PSA nie może być notowana
na giełdzie, a także, że akcjonariusze PSA nie odpowiadają
za długi spółki. Odpowiadają
członkowie zarządu lub członkowie rady dyrektorów.

Z kartą do PSZOK-u
Urząd Miasta Imielin przypomina, że 1 lipca w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) wprowadzona została ewidencja
odpadów komunalnych oddawanych przez mieszkańców.
Każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację na
odbiór odpadów komunalnych,
może odebrać w Urzędzie
Miasta Imielin, kartę upraw-

niającą do oddania odpadów w
PSZOK-u.
Działanie to usprawnia funkcjonowanie punktu, jak również
uniemożliwia oddawanie odpadów osobom nieponoszącym
opłat za odpady komunalne.
Szczegółowych informacji na
ten temat udzielają pracownicy
Referatu Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Imielin tel. 32 22
54 1 22 lub 123. (um)

RADY PSYCHOLOGA

Jak poczuć smak szczęścia?
Ilona Duda
Pedagog,
trener
umiejętności
psychospołecznych
Czego najbardziej pragniemy dla swoich dzieci i bliskich?
Pragniemy, by byli szczęśliwi!
Przy różnych okazjach życzymy im, poza zdrowiem, jeszcze
szczęścia. Sami też marzymy,
aby być szczęśliwymi, mieć
szczęście w różnych przedsięwzięciach.
Odnieśmy się do szczęścia
jako emocji, pomijając ujęcie filozoficzne. Dla każdego
szczęście jest czymś innym, a
jednak ma wspólny mianownik. Cytując za Słownikiem
Języka Polskiego „szczęście to
uczucie przyjemności, radości,
zadowolenia”. Aby je osiągnąć,
warto określić, co przyczynia
się do jego odczuwania.

Na początku ważne jest skupienie się na jakiejś czynności
dającej przyjemność, a nie na
warunkowaniu: „będę szczęśliwy, gdy osiągnę wyznaczony
cel”. A co w tak zwanym międzyczasie? Co jest ważniejsze,
gdy masz ochotę napić się dobrej kawy czy herbaty, ważniejsza jest dla ciebie filiżanka, czy napój, którego chcesz
się napić. Naczynie jest pewnie
ważne, ale chcesz się napić,
czy pooglądać? A może napój
lepiej smakuje podany w ładnym naczyniu?
Kilka dni temu przy okazji
zwiedzania Szczecina odwiedziłam bazylikę archikatedralną św. Jakuba. Interesowała mnie ona pod względem
architektonicznym, ale przypadkiem trafiłam na koncert
organowy, który swoją wyjątkowością zwiększył zachwyt
nad architekturą. Architektura

i historia obiektu były ważne,
ale do przeżycia wzniosłych
chwil przyczyniła się muzyka. To ona była dopełnieniem,
które dało poczucie szczęścia.
Szczególnie w okresie wakacyjnym mamy czas, aby dogadzać własnemu poczuciu
szczęścia. Możemy zatrzymać
się na chwilę, wybrać „coś”, co
chcemy zobaczyć, zrobić, zjeść
i dodać do tego oprawę, która
spowoduje, że to „coś” wyda
się piękniejsze, poruszy głębiej
duszę i pozwoli jej na uśmiech
szczęścia.
Szczęście jest jak wirus szybko się rozprzestrzenia i
niesie wiele korzyści naszemu
otoczeniu, bo łagodniejemy,
częściej się uśmiechamy, jesteśmy bardziej tolerancyjni,
a wady innych nie są już tak
jaskrawe. Dlatego warto rozsmakować się w szczęśliwych
chwilach.

Sezon na inwestycje

Ulica Wyzwolenia
W lipcu kończone były prace,
które w maju rozpoczęły się na ul.
Wyzwolenia (kilometrowy odcinek od Kopca do ul. Satelickiej).
Polegały na wykonaniu nowej
podbudowy drogi, nawierzchni
oraz budowie chodnika po prawej stronie drogi. Prace kosztem
2,2 mln zł firma Drogród. Koszty
w połowie zostały pokryte przez
miasto oraz rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg Lokalnych.

z ziemi”. Część żłobkowa (po lewej stronie patrząc od drogi) oraz
przedszkolna (po prawej) mają już
stropy, a środkowa czyli wspólna
oraz administracyjna i zaplecza
tylko fundamenty. Obiekt nie będzie miał piwnic, ani piętra (poza
częścią administracyjną) dzięki
czemu powstanie bez barier architektonicznych. Na razie stoją
gołe ściany, ale zostaną ocieplone
20-centymetrami wełny mine-

ralnej. Wcześniej przeniesiono
stację transformatorową w inne
miejsce, a napowietrzną linię
średniego napięcia umieszczono w ziemi – dzięki temu żadne
kable nie będą wisiały w pobliżu
budynku. Wykonana została też
kanalizacja deszczowa.
Na dachach
Dachy obu szkół podstawowych wymagały pilnych prac re-

Półmetek spisu powszechnego
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Przedszkole i żłobek
Przy ul. Św. Brata Alberta
powstaje drugie miejskie przedszkole wraz ze żłobkiem (na
zdjęciu powyżej). Budowlańcy z
tyskiej firmy Concret „wyszli już

Uniwersytet zaprasza

W

październiku
rozpoczniemy rok akademicki
2021/2022 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia w ramach
Uniwersytetu kierujemy do osób,
które zakończyły aktywność zawodową. Wierzymy, że kolejny
rok będzie sposobem na edukacyjne podróżowanie w grupie
przyjaznych ludzi. Zapraszamy
Was do poznawania języków obcych, sposobów poprawy zdrowia dzięki zajęciom ruchowym
i spotkaniom z dietetykiem oraz

Na ulicy Wandy
Na ul. Wandy trwają początkowe prace przy największej
tegorocznej inwestycji drogowej miasta. Sfrezowana została
nawierzchnia na części drogi, a
jej odcinki zostały wyłączone z ruchu (poza dojazdem do
posesji). Od ul. Sikorskiego
rozpoczęło się w głębokich
wykopach układanie rur kanalizacji deszczowej. Ze względu
na szeroki zakres robót kolejna
ekipa będzie w sierpniu wyko-

sposobów na dbałość o dobrą
kondycję psychiczną bez względu
na wiek i doświadczenia życiowe.
Wsłuchując się w Wasze potrzeby, przygotowujemy wykłady z
interesującymi ludźmi, konkursy
i wycieczki. Dla osób, które chcą
dołączyć do grona słuchaczy, zorganizujemy spotkanie z obsługi
programu komputerowego pozwalające na uczestniczenie również w zajęciach zdalnych, gdyby
sytuacja epidemiologiczna tego
wymagała.
Zapraszamy wszystkich chętnych w nową podróż z otwartym
na współpracę sercem i umysłem,
wzajemne uczenie się w atmosferze pełnej akceptacji i zrozumienia. Uniwersytet Trzeciego Wieku to miejsce, które pokazuje, że

wiek nie jest przeszkodą w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności. W tej podróży nie można
się zgubić dzięki życzliwości i
pomocy prowadzących zajęcia,
jak również dzięki wsparciu wieloletnich członków Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Zapraszamy serdecznie do
wstąpienia do grona wyjątkowych ludzi, których cechuje ciekawość życia i ciekawość innych
ludzi, chęć poznawania nowego i
nabywania kolejnych umiejętności. Czekamy na Was!
Więcej informacji już wkrótce na stronie internetowej www.
imielin.pl w zakładce polecamy
– Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Imielinie i www.mck.imielin.
pl w zakładce UTW. (um)

Minął już półmetek Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Potrwa on
do 30 września. W związku
z tym, że w naszym mieście
spisało się dopiero 54% mieszkańców, przypominamy poniżej w jaki sposób można zrealizować obowiązek spisowy:
1. Najprostszym i najwygodniejszym sposobem jest
wypełnienie formularza online na https://spis.gov.pl/, to
zajmuje tylko kilka minut,
2. Można zadzwonić na
numer 22 279 99 99 i spisać
się telefonicznie – rachmistrz
wprowadzi do formularza
Państwa dane.
3. Rachmistrz może również zadzwonić do Państwa z
numeru 22 828 88 88 lub 22
279 99 99, aby przeprowadzić
wywiad spisowy.
4. Część rachmistrzów przeprowadza także wywiady bezpośrednie, więc mogą Państwa
odwiedzić również w domu.
Gdybyście Państwo mieli jednak problem w dokonaniu spisu

przez internet, to zapraszamy
od sierpnia do Urzędu Miasta,
gdzie dyżuruje rachmistrz, który pomoże Państwu zrealizować
obowiązek spisowy. Prosimy
wtedy o przygotowanie informacji, które pozwolą szybciej
dokonać spisu tj. powierzchni
użytkowej zajmowanego przez
Państwa mieszkania oraz numerów ewidencyjnych Pesel
osób, które zamieszkiwały pod
Państwa adresem 31 marca
2021 roku o godzinie 24.00 i
które wyraziły zgodę na to, byście Państwo dokonali za nich
spisu. Rachmistrz spisowy czeka na Państwa w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku
Urzędu Miasta pok. nr 15, tel.
32 2254115.
W razie pytań wszelkich informacji udzielają członkowie
Gminnego Biura Spisowego
w Imielinie – Urząd Miasta
Imielin I piętro pok. 26 tel.
32 2254124, 322254126.
Spiszcie się Państwo jak
najszybciej, nie czekajcie na
ostatni moment. (um)
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ak co roku latem (w pełni sezonu urlopowego i sezonu
prac drogowo-budowlanych) odwiedzamy te miejsca w Imielnie,
gdzie wykonywane są roboty.
Postęp robót relacjonuje nam wiceburmistrz Krzysztof Szluzy.

nywała kanalizację z drugiej
strony ul. Wandy. W planach
jest wymiana podbudowy i
wykonanie nowej nawierzchni
asfaltowej jezdni oraz budowa
z czerwonego asfaltu (zgodnie
z wytycznymi Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii) ścieżki
rowerowej. Z ponad 4 mln zł,
które będzie kosztować ta inwestycja, Metropolia sfinansuje prace za 2 mln zł. Przetarg
na wykonanie robót wygrała
firma Drogród z Ćwiklic. (zz)
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montowych. Większy ich zakres
jest w szkole „na górce” czyli
przy ul. Sapety, gdzie są wykonywane kosztem 211 tys. zł, a ich
zakres obejmuje pokrycie dachu
nowymi warstwami papy (podkładową i wierzchnią), częściową wymianę desek, oraz wymianę rynien, rur spustowych. Na
nowo obmurowane będą kominy,
a dodatkowo rynny wyposażone
zostaną w system antyoblodzeniowy.
W SP nr 2 przeprowadzona jest
konserwacja dachu na starym budynku szkoły. Tu prac jest mniej,
a kosztują 50 tys. zł. Przetarg na
obie roboty wygrała warszawska
firma Elprom.



Kronika epidemii
Czerwiec kończył się bardzo
dobrymi wynikami w zakresie
powstrzymania rozwoju epidemii Covid-19 – w ostatnim
tygodniu tego miesiąca nie odnotowano w naszym powiecie
zachorowań, a średnia liczba
osób przebywających na kwarantannie wynosiła 25. Takich
wyników w lipcu nie udało się
powtórzyć!
Od końca czerwca i na początku lipca rosła liczba osób
przebywających na kwarantannie. 28 czerwca było ich 49, a 7
lipca już 161.
Na przełomie miesięcy odnotowano średnio 102 osoby na
kwarantannie. W pierwszym
pełnym tygodniu lipca średnio
codziennie było to 138 osób. W
drugim tygodniu 110, w trzecim 92, a w czwartym 81. Widać zatem ponowny systematyczny spadek, który był także
w czerwcu.
Bardzo dobra, nie odnotowana od wielu tygodni i miesięcy, była również sytuacja,
gdy chodzi o chorych na covid.
Pierwszego zakażonego w tym
miesiącu powiecie bieruńskolędzińskim wykryto 21 lipca,
kolejnego 28 lipca – i to były
jedyne przypadki.
Nie należy oczywiście zapowiadać końca pandemii, gdyż
wraz z mutowaniem nowych,
odporniejszych wariantów wirusa trzeba liczyć się ze wzrostem zachorowań. (zz)

Czy wiesz Że...
Covid-19 jest ostrą chorobą zakaźną wywołaną przez wirusa Sars-Cov-2. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową
(kaszel), a czasem przez kontakt z zakażoną powierzchnią.
Jeden chory zaraża średnio 2-3 osoby z bliskiego otoczenia.
U zakażonych pacjentów najczęściej obserwuje się: gorączkę, suchy kaszel, uczucie zmęczenia rzadziej bóle
mięśni, bóle gardła, biegunkę, ból głowy, zapalenie spojówek, wysypki skórne. Charakterystyczna jest utrata węchu
i smaku. W ciężkich przypadkach może wystąpić duszność,
ból w klatce.
Osoby starsze oraz osoby z chorobami towarzyszącymi
(zwłaszcza dróg oddechowych) mają podwyższone ryzyko
ciężkiego przebiegu choroby oraz wystąpienia powikłań. Najczęstsze powikłania to: zapalenie płuc, niewydolność oddechowa, uszkodzenie mięśnia sercowego, uszkodzenie nerek,
dekompensacja cukrzycy, wypadanie włosów oraz powikłania
neurologiczne, takie jak udar mózgowy, drgawki, wzrost ryzyka choroby Parkinsona oraz Choroby Alzheimera.
Do powikłań należą również powikłania zakrzepowo-zatorowe oraz problemy psychiczne , takie jak zaburzenia depresyjne i zaburzenia lękowe.
Światowa Organizacja Zdrowia podała, że na dzień 1 lipca
2021 r. doszło do 182 mln zachorowań oraz 4 mln zgonów z
powodu Covid na świecie. Ocenia się, że rejestrowanych jest
1 na 10 zakażeń wirusem Sars-cov-2. Stąd wynika, że przypadków zachorowań i zgonów jest znacznie więcej.
Uważa się że 80-90% społeczeństwa nie zetknęło się jeszcze
z wirusem i jest podatna na zakażenie.
Pandemia będzie trwała dopóki 70% społeczeństwa
nie uodporni się drogą naturalną (przechorowanie) lub sztuczną (zaszczepienie)

W

Statystyka szczepień

kraj 47%). Z kolei wynik z języka angielskiego to 67% (powiat
68%, woj. 67%, kraj 66%).
Dzięki tym wynikom absolwenci będą mogli starać się o
przyjęcie do wybranych szkół
średnich. Sukces to tym większy,
że ostatnie dwa lata nauczania to
przede wszystkim zdobywanie
wiedzy w formie online. Na pewno był to niełatwy sposób nauki.
Takie osiągnięcie to nagroda dla
całej społeczności: uczniów, rodziców, nauczycieli. (sp1)

Grafika: SP1
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Jan Chwiędacz
burmistrz

Za sprawą wirusa Sars-Cov-2 ostatni rok był dla nas
wszystkich szczególnie trudny. Aby zahamować rozwój
epidemii w naszym kraju, musieliśmy zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i nauczyć się żyć w całkiem
nowej rzeczywistości, ograniczając do minimum wszelkie
kontakty społeczne. Pod koniec 2020 roku wreszcie pojawił się jeden z najważniejszych elementów walki z pandemią – szczepionka, która daje nam nadzieję na wyczekiwany powrót do normalności. Ale to, kiedy ta normalność
nastąpi, zależeć będzie od nas wszystkich.
Dlatego zwracam się z ogromną prośbą do tych z Państwa, którzy nie są jeszcze zaszczepieni, aby przystąpili
do szczepienia. Zarejestrować na szczepienie można się w
punkcie szczepień, przez internet lub telefonicznie. W niedzielę 5 września, odbędzie się piknik rodzinny p.n. „Przystanek Kultura” na Kopcu, podczas którego w mobilnym
punkcie szczepień każdy będzie mógł się zaszczepić lub
swoje dziecko, które ukończyło 12 rok życia. Epidemiolodzy ostrzegają, że koronawirus szybko i samoistnie nie
zniknie.
Rejestracja na szczepienie to zawsze będzie indywidualna i osobista decyzja, jednak uważam, że szczepionka jest
jedynym gwarantem powrotu do jako takiej normalności,
którą pamiętamy sprzed roku.
Ja, dyrektorzy jednostek i instytucji miejskich jesteśmy
zaszczepieni. Mieszkańcy w Urzędzie Miasta mogą czuć się
bezpieczni (prawie 100 procent pracowników Urzędu jest
zaszczepionych), a to sprzyja lepszej jakości pracy i obsługi
mieszkańców. I takiej postawy oczekujemy od innych.
Zachęcam raz jeszcze bardzo gorąco wszystkich mieszkańców Imielina, by zdecydowali się przyjąć szczepionkę
przeciw koronawirusowi.
Barbara i Henryk Domańscy
Prywatna Przychodnia Lekarska sp.j.

Wyniki egzaminów ósmoklasitów
lipcu uczniowie klas 8.
szkół podstawowych w
całej Polsce dostali do ręki swoje wyniki egzaminów. Młodzież
testy końcowe pisała w końcówce maja. Uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie po raz
kolejny uzyskali bardzo wysokie wyniki nauczania. Średni wynik z języka polskiego to
65% (powiat 62%, woj. śląskie
61%, kraj 60%). Wynik z matematyki to 55% (powiat, woj.

Dlaczego warto się

Liczba zaszczepionych w Imielinie minimum 1 dawką - 4658; w
pełni zaszczepionych - 4365. Liczba mieszkańców - 9269. Zaszczepionych min. 1 dawką - 50,2%.
W pełni zaszczepionych - 47,0%.
Imielina zajmuje w rankingu
ogólnopolskim 241 miejsce.
Liczba zaszczepionych minimum 1 dawką (wiek):
12-19 lat 272 osób
20-39 lat 1150 osób
40-59 lat 1651 osób
60-69 lat 806 osób
70+
779 osób
Liczba mieszkańców 60+:
2184; liczba zaszczepionych
min. 1 dawką: 1585.
W powiecie Imielin jest na 1
miejscu pod względem procentu osób zaszczepionych: Imielin
47,0%, Lędziny 45,5%, Bieruń
44,7%, Bojszowy 44,4%, Chełm
Śl. 43,6%. W regionie katowickim
Imielin zajmuje 16 miejsce (dane
Ministerstwa Zdrowia). (um)

Szanowni PT Pacjenci,
Zachęcaliśmy do szczepień przeciwko Covid-19, co
przyniosło efekt wysokiego, 75-procentowego zaszczepienia się naszych podopiecznych w grupie wiekowej 50+.
W tym momencie dziękuję wszystkim pacjentom, którzy
obdarzyli nas zaufaniem i przyjęli szczepionki, a tym samym wykazali się dużą odpowiedzialnością społeczną i
dbałością o nasze wspólne zdrowie.
Od początku pandemii spotykaliśmy się z rożnymi reakcjami pacjentów, niejednokrotnie wypierających infekcję
Sars-Cov-2. Nierzadko spotykaliśmy się z dramatami rodzinnymi, wynikającymi ze śmiertelnych powikłań Covid19. Świadomość medyczna braku możliwości skutecznej
ambulatoryjnej pomocy i doświadczenie pracy w szpitalu
„covidowym” pozostaje na długo w pamięci.
Zdobycz aktywnego uodpornienia jest nieocenionym
postępem medycyny, pozwalającym na pokonanie wielu
zagrożeń wynikających z chorób bakteryjnych i wirusowych.
Pierwsze miejsce w powiecie jest budującym wynikiem,
jednak poziom 47% populacji zaszczepionej nie zabezpiecza odporności populacyjnej. Koniecznie powinniśmy uzyskać poziom 80%. Reprezentujemy środowisko medyczne,
jesteśmy w 100% zaszczepieni i ufamy w odpowiedzialność
wszystkich mieszkańców Imielina.
W ostatnich dniach z dużą nadzieją patrzymy na zgłaszające się do szczepień dzieci i młodzież. Pozostajemy
z wiarą, że wysiłek biotechnologów, aktywność punktów
szczepień oraz masowe przystępowanie do szczepień pozwoli na ograniczenie ryzyka zakażenia i na powrót do
normalnych społecznych zachowań.

zaszczepić? - My zachęcamy

Tadeusz Hericht
przewodniczący Rady Miasta Imielin
Życie jest sztuką wyboru między dobrem a złem, wybierz dobro
– zaszczep siebie i swoją rodzinę. Życie jest tylko jedno. Proszę
zaszczep się, ja już się zaszczepiłem.
Grzegorz Kapołka
gitarzysta
Przyjąłem obie dawki szczepionki przeciw Covid-19 i zniosłem
je świetnie (bez skutków ubocznych). Uważam, że w obecnej sytuacji nie ma lepszego rozwiązania niż szczepienia – to jest konieczność chwili. Musimy je zrobić, żeby normalnie funkcjonować – tak
jak przed epidemią.
Nie znaczy to, że nie mam wątpliwości na temat szczepionek
– głównie za sprawą pojawiających często sprzecznych informacji.
Ale żyjemy w takim świecie, w którym nieraz trudno oddzielić kłamstwo (fake-news) od prawdy.
Natomiast niepodważalne jest to, że moi znajomi w różny sposób
przechodzili tę chorobę, a jeden z muzyków, z którym grałem od ponad
trzydziestu lat, zmarł na powikłania związane z covidem. Nie mogę zatem zanegować istnienia tego wirusa.
Dagmara Kupczyk
dyrektorka SP 2 w Imielinie
Jeśli odwołamy się do historii, to zauważymy, że masowe szczepienia przeciwko ospie, błonicy, gruźlicy, tyfusowi czy odrze uratowały ludzkość, a wynalazcy szczepionek wielokrotnie nominowani byli do nagrody Nobla czy zdobywali inne naukowe laury.
Kiedyś „morowe powietrze” dziesiątkowało nasze społeczeństwo
i powodowało, że wymierały ogromne rzesze ludzi. Zasługą tamtych szczepień było przeżycie wielu osób należących do starszych
pokoleń i naszych przodków. Wszyscy powinniśmy mieć tego
świadomość, a szkoda, że tak wiele osób tego nie rozumie.
Szczepienie zabezpiecza nas, przygotowuje na zetknięcie z wirusem, takie stanowisko zajmuje obecnie medycyna.

Ks. Eugeniusz Mura
proboszcz parafii Matki
Boskiej Szkaplerznej
w Imielinie
Czy warto się zaszczepić?
Kiedy zadałem sobie to pytanie, uświadomiłem sobie, że
jednym z największych darów,
który otrzymałem od Boga jest
dar życia. Stąd też za ten dar
powinienem być Bogu wdzięczny, ale o ten dar muszę także
się troszczyć. Dlatego znając
opinię wielu lekarzy, specjalistów, a także mając w pamięci doświadczenia związane z
przebytą przeze mnie chorobą,
podjąłem - jak sądzę - właściwą decyzję o zaszczepieniu się.
Uczyniłem to także, pamiętając
o Bożym przykazaniu miłości
bliźniego, które to wskazanie
zobowiązuje mnie do troski o
życie i zdrowie własne, ale i
tych wszystkich, z którymi się
spotykam w ramach posługi
duszpasterskiej. Stad też uważam, że podjęta przeze mnie
decyzja była właściwa i do
takiej postawy zachęcam tych
wszystkich, dla których życie i
zdrowie własne i innych ludzi
jest szczególnym wyrazem odpowiedzialności i miłości wzajemnej.
Wszystkim życzę zdrowia, o
które każdego dnia proszę Boga w swoich modlitwach.
Marcin Polarz
prezes LKS Pogoń Imielin
Szczepienia gwarantują, że
nie zachorujemy na daną chorobę lub przejdziemy ją łagodniej i zniwelujemy ryzyko niebezpiecznych powikłań. Szczepiąc się chronisz siebie przed
ciężkim przebiegiem choroby
(wymagającym hospitalizacji) i
śmiercią z powodu COVID -19.
Wszyscy trenerzy pracujący z
grupami dziecięcymi, młodzieżowymi i seniorami w naszym
klubie są zaszczepieni, stano-

wiąc doskonały przykład dla wszystkich członków stowarzyszenia
oraz innych osób niezdecydowanych.
Zachęcamy wszystkich do szczepień, bo to jedyna droga powrotu nas wszystkich do normalnego życia.
Kamil Stolecki
mieszkaniec Imielina
Wszyscy marzymy o powrocie do normalności, do czasów,
kiedy mogliśmy się uśmiechnąć do napotkanej, znajomej osoby
w sklepie, na spacerze. Jednak – jak wiemy – nie jest to proste.
Uważam, że szczepionki pomogą zwalczyć pandemię i to dzięki
nim znów będziemy mogli widywać się w kinach, teatrach, czy na
wspólnych wyjazdach. To dzięki nim możemy wrócić do normalności. Warto się zaszczepić!
Halina Wachowiak
prezes koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Imielinie
Z powodu pandemii duża grupa seniorów z Imielina nie skorzystała z wyjazdów, wypoczynku i innych form aktywności. Wielu
z nich przez dłuższy czas pozostawało w izolacji, czasami nawet
samotnie. Wprowadzenie dobrowolnych szczepień przeciwko koronawirusowi, z których skorzystała już duża grupa członków
Koła napawa optymizmem. Pozwoli to wrócić do comiesięcznych
spotkań i dalszych wyjazdów. Szczepienia przeciwko COVID-19
są potrzebne i zachęcam do przyjęcia szczepionki w trosce o siebie, najbliższych członków rodziny, sąsiadów, znajomych.

Okazja do szczepień w Imielinie

Poza stałymi punktami szczepień (SPZOZ i Prywatna Przychodnia Lekarska B. i H. Domański sp.j.) zostaną przeprowadzone dwie akcje:
15 sierpnia (niedziela) – Oratorium kościoła parafialnego
w Imielinie w godz. 7.30 - 12.30.
5 września (niedziela) podczas pikniku rodzinnego „Przystanek Kultura” na Kopcu w godz. 14.00 - 20.00 - mobilny
punkt szczepień.

Projekt dla mam
„WracaMY do gry - power
mamuśki” - to najnowszy projekt
Miejskiego Centrum Kultury w
Imielinie. Projekt zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Grantowym Fundacji
BGK im. J. K. Steczkowskiego
pt. „Skrzydła dla mamy”. Adresatkami projektu są mamy: panie, dziewczyny, przebywające
na urlopach wychowawczych,
macierzyńskich, czy mamy na
domowym etacie.
Chcemy dowartościować panie
poprzez spotkania ze specjalistami i warsztaty dodać im energii, wiary w swoje siły, by były
pewne swoich atutów. Stworzyć
grupę, która może wymieniać się
doświadczeniami, pomysłami,
wspierać i motywować. A proponujemy różnorodność zajęć:
BOSKIE - zajęcia ruchowe, w
atrakcyjnej formie, zumba, pilates czy salsa
DLA URODY - spotkania z
dietetykiem, stylistką, wizażystką, warsztaty przygotowywania
szybkich, zdrowych posiłków,

TEATRALNY OŚMIELACZ
- ćwiczenie mowy ciała, właściwej postawy, świadomość ciała,
autoprezentacja
ART. TERAPIA - warsztaty
techniczno-plastyczne, zabawa
sztuką, kreatywność, polegająca
na możliwości zmiany otoczenia
ZAWODOWO NA PLUS
- spotkania ze specjalistami od
HR, doradcą zawodowym, ekonomicznym
ZMOTYWOWANE - warsztaty z psychologiem, trenerem personalnym
FOTO-MAMUŚKA - sesja
fotograficzna z dobrym fotografem!
Projekt potrwa w naszych placówkach (Sokolnia, Biblioteka)
do listopada! Dla uczestniczek
projektu ważna informacja: zajęcia są darmowe!
Zapraszamy wszystkie power mamuśki do zapisów! Teraz czas dla was! Telefonicznie:
(32) 225-60-92 i 225-50-70 albo
indywidualnie w Sokolni czy
Bibliotece. (mck)
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Uważam, że szczepienia są najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowaniu na Covid-19. Niezależnie od rodzaju szczepionki
każda z nich przechodzi staranne badania i może być podana wyłącznie po dopuszczeniu do obrotu przez wyspecjalizowane instytucje. Skrócono do minimum procedury rejestracyjne, ale badania
wykonywano według najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Do chwili obecnej udział zaraportowanych niepożądanych odczynów wyniósł 0,0004%. Najczęściej występujące działania niepożądane po szczepionkach to ból w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie,
ból głowy, gorączka, ból mięśni, ból stawów. Działania te najczęściej
mają nasilenie łagodne lub umiarkowane oraz ustępują w ciągu 1-2
dni od podania szczepionki. U osób w wieku podeszłym występuje
mniej działań niepożądanych.
Eksperci podkreślają, że KORZYŚCI ze szczepienia przeciwko Covid-19 zdecydowanie przewyższają ryzyko związane z powikłaniami
po szczepieniu.
Szczepionka przeciw Covid jak każda inna szczepionka może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.
Opublikowane zostały już pierwsze wyniki badań obserwacyjnych,
w których oceniono skuteczność szczepionek przeciwko Covid-19.
Podanie pełnej dawki szczepionki zmniejsza ryzyko: hospitalizacji
z powodu Covid-19 o 87%, przebiegu o 92%, zakażenia o 92%, zachorowaniu objawowego o 94%.
Szczepionki to jedna z największych medycznych zdobyczy człowieka. Dzięki szczepionkom udało się wyeliminować lub znacznie
ograniczyć wiele chorób np. ospę prawdziwą, czy błonicę. Podobnie
może być w przypadku koronawirusa. Warto się szczepić nie tylko
dla własnego bezpieczeństwa, ale również dla bezpieczeństwa osób
najbliższych.

Powinniśmy jednak również
na szczepienia patrzeć nie tylko przez pryzmat własnych potrzeb, ale także na to, że dzięki
nim osiągamy tzw. odporność
grupową – a zatem chronimy
nie tylko siebie, ale i naszych
najbliższych: rodzinę i osoby z
naszego środowiska.
Chodzi zatem o nasze bezpieczeństwo i uważam że nie ma
alternatywy dla powszechnych
szczepień.
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Wieczorek, Czesława Skóra i
Krystyna Michałowy.
Swój udział w mszy i spotkaniu zgłosiło ponad trzydzieści
osób, nie wszyscy jednak mogli
uczestniczyć m. in. z powodów
zdrowotnych, na uroczystość
dotarło ich ponad dwudziestu.
Spotykają się co 5 lat, od tzw.
Abrahama czyli od pięćdziesiątych urodzin, chcą, jeśli siły i
zdrowie pozwolą, kontynuować

przede wszystkim o ich wsparcie duchowe. Przez długie lata,
dzięki pomocy i życzliwości
byłych Proboszczów, Siostry
zapewniały
mieszkańcom
dzielnic z pogranicza Imielina
i Lędzin uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej. Regularnie co niedzielę w kaplicy
domu Zgromadzenia Sióstr
Karmelitanek
prowadzone
było niedzielne nabożeństwo
dla osób, którym stan zdrowia
utrudniał dotarcie do odległego
kościoła parafialnego. Dawniej
posiadanie samochodu było
rzadkością i msza święta w Kaplicy u sióstr była wielkim dobrodziejstwem. Uczestnictwo
w niedzielnej mszy św. w Kaplicy u sióstr miało też wymiar
społeczny. Zbliżało do siebie
bliskich i dalszych sąsiadów,
którym na co dzień brakowało
okazji by się wzajemnie pozdrowić i porozmawiać.
Najdostojniejsze i przewielebne Siostry Karmelitanki
Dzieciątka Jezus! Z okazji jubileuszu, życzmy Wam wszelakich Łask Bożych i wytrwałości
w służbie na chwałę Bożą!
Henryk Wieczorek
(Przy pisaniu artykułu korzystałem z pracy ks. Dariusza
Walencika „Parafia i gmina
Imielin w latach 1945-2002”)

90. urodziny pani Emilii

Świętowali swoje 75 lat
mielińscy 75-latkowie świętowali wspólnie urodziny, a
to wydarzenie uczcili mszą św.
w swojej intencji w kościele pw.
Matki Boskiej Szkaplerznej, a
potem spotkaniem przy stole w
oratorium przy kościele.
Mszę za żyjących i zmarłych
solenizantów odprawił ks. prof.
Dariusz Walencik.
Organizatorkami tych wspólnych urodzin były Genowefa

do jej postawy życiowej. Wielu z nas pamięta lekcje z fizyki
o wzorcach umownych jednostek miar, którymi ludzkość
się posługuje, zdeponowanych
w Sèvres pod Paryżem. Gdyby
podobnie istniał depozyt wzorców godności, poświęcenia,
życzliwości, miłości do bliźnich
oraz wszelakich szlachetnych
cnót ludzkich, z pewnością wypełniony byłby w całości przez
siostrę Teodorę. Obdarowana
przez Stwórcę fenomenalną pamięcią, zna z imienia i nazwiska
prawie wszystkich z nas, z którymi dane było się jej zetknąć.
To jeszcze bardziej dopełnia
szacunek do niej i tego czym
nas obdarza. Z początkiem roku siostra Teodora obchodziła
swoje dziewięćdziesiąte urodziny. Władze miasta w uroczystej
oprawie złożyły jej w imieniu
mieszkańców Imielina życzenia
urodzinowe i podziękowania za
wieloletnią służbę na rzecz naszej społeczności. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości
siostra Teodora znajdzie się
wśród osób uhonorowanych tytułem, jaki nadaje zasłużonym
nasze Miasto.
W naszej parafii Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek wspiera potrzebujących fizycznie
w życiu codziennym, ale dba

tę tradycję prze kolejne lata.
Urodziny świętowali: Joanna Bednarek, Irena Brzozowska, Lidia Cieplok, Józef Czubaja, Gabriela Dobek, Irena
Grodom, Zygmunt Hajda, Roman Jagoda, Edward Kocjan,
Tadeusz Kosteczka, Krystyna
Kostka, Bernard Kozioł, Zygmunt Kozioł, Teresa Kożuch,
Zenon Manda, Irena Mandrela, Wanda Mandrela, Krystyna
Michałowy,
Teresa
Myrda,
Bronisław Nosek,
Emilia Nawrocka,
Jan Nyga, Justyna Palka, Roman
Pioskowik, Stanisław Ponikowski,
Henryk Porwit,
Maria Sieka, Czesława Skóra, Cecylia Szczyrba,
Jerzy
Warwas,
Genowefa Wieczorek, Krystyna
Żymła. (da)

E

milia Synowiec urodziła się w Imielinie 26 lipca
1931 roku, całe życie mieszka
w Imielinie. Wyszła za mąż w
1955 roku za (nieżyjącego już)
Aleksego - również mieszkańca
Imielina. Małżonkowie wychowali syna Mariana. Pani Emilia
po ukończeniu liceum w Mysłowicach zaczęła pracę zawodową
w „Elewatorze” w Katowicach.
Gdy urodził się syn, podjęła
pracę bliżej domu - w dziale rachuby (księgowości) w Fabryce
Wentylatorów w Chełmie Śl.,
gdzie pracowała do emerytury.
Mieszka z synem i synową
Barbarą, wnuczką Anną z mężem Szymonem oraz trójką
prawnucząt - 10-letnim Wojciechem i 6-letnimi bliźniakami:
Aleksym i Hanną. Bardzo często odwiedza ją druga wnuczka
Agata z mężem Adamem, która
mieszka w Chełmie Śl. oraz
dwójką prawnucząt 4-letnią Mają i 2-letnim Mikołajem. Odwiedzają ją też mieszkające w Ty-
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zakonnych w założeniu zgromadzenia. Siedzibą nowicjatu
nowego zgromadzenia został
Sosnowiec, należący wówczas
do diecezji kieleckiej. Siostry
w tym samym dniu udały się do
Sosnowca i podjęły pracę w Towarzystwie Dobroczynności.
Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus przybyły do Imielina w 1968 r. i zamieszkały
w domu znajdującym się przy
ulicy Biskupa Adamskiego 60
(aktualny adres). Dom Sióstr
Karmelitanek dzieciątka Jezus
został ufundowany przez zelatorki III Zakonu Karmelitańskiego Helenę Wróbel i Barbarę
Ryszkę. Przekazanie nieruchomości zgromadzeniu nastąpiło
po wielu zabiegach prawnych
związanych z trudnościami jakie władze w Polsce Ludowej
czyniły kościelnym osobom
prawnym w ich przejmowaniu.
Biskup Herbert Bednorz 25
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„Niebem moim będzie czynić
dobrze na ziemi” – takie przesłanie skierowały do nas wizytówką jubileuszową siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus z
okazji setnej rocznicy założenia
zgromadzenia w Polsce. Oficjalna data założenia zgromadzenia
przypada na 31 grudnia 1921 r.
Wiąże się ona z aktem jaki miał
miejsce w kaplicy Sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie.
Tego dnia o. Anzelm Gądek ze
zgromadzenia karmelitów bosych konwentu krakowskiego
dokonał obłóczyn pierwszych
dwóch sióstr: Teresy od św. Józefa – Joanny Kierocińskiej i Józefy od św. Teresy – Wandy Karyłowskiej oraz czterech postulantek. Był on jednym z inicjatorów utworzenia regularnego
zgromadzenia karmelitańskiego na ziemiach polskich i miał
szczególny wkład w uzyskaniu
pozwoleń władz kościelnych i

czerwca 1968 r. wydał dekret
utworzenia w Imielinie Domu
Sióstr Karmelitanek i erygował
kaplicę publiczną.
Celem nadrzędnym zgromadzenia jest chwała Boża, poprzez praktykę trzech ślubów
zakonnych, które siostry składają: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Zadaniem szczególnym w działalności duszpasterskiej, które zgromadzenie sobie
wytyczyło, jest miłość bliźnich.
Na przykładzie zgromadzenia
Sióstr Karmelitanek Dzieciątka
Jezus działających w naszej parafii z całą pewnością możemy
przyznać, że złożone na chwałę
Bożą śluby siostry gorliwie wypełniają.
Działalność zgromadzenia
Sióstr Karmelitanek w naszej parafii kojarzymy przede wszystkim z osobą siostry
Teodory. Jej niezliczone dobra
czynione przez lata w okresie
swojej aktywności w Zgromadzeniu, szczególnie na rzecz potrzebujących wsparcia i pomocy w trudach momentach życia
związanych z osamotnieniem
lub cierpieniem w chorobie, zasługują na najwyższy szacunek.
„Anioł naszych czasów” - tak
mawiali o niej co niektórzy, których siostra Teodora wspierała.
Mam też swoje skojarzenie co

chach siostry Maryla i Helena.
90-latka jeszcze do ubiegłego roku świetnie sobie radziła,
gotowała obiady i piekła przepyszne ciasta. Teraz jednak
wymaga stałej opieki ze strony
synowej i syna. Chętnie ogląda
telewizję, czyta gazety i prowadzi z dalszą rodziną oraz znajomymi częste rozmowy przez
telefon komórkowy - z którym
dobrze sobie radzi. Z okazji tak
zacnych urodzin otrzymała od
miasta życzenia, kwiaty i upominek urodzinowy. (da)
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Teatr Rozrywki w Chorzowie „Hotel Westminster”
2 września (czwartek) godz. 17:00
W przeddzień oficjalnej inauguracji sezonu artystycznego
2021/2022 MCK w Imielinie
zaprasza na kolejny wyjazd do
Teatru Rozrywki – tym razem
na spektakl wybitnego angielskiego komediopisarza, mistrza
farsy Raya Cooneya pt. „Hotel
Westminster”. Sztuka opowiada o tym, co może się zdarzyć,
kiedy w pewnym londyńskim
hotelu przystojny polityk, wiceminister Partii Konserwatywnej
zamierza urządzić sobie tajemną
randkę? Zwłaszcza, gdy wraz z
małżonką zameldował się w sąsiednim pokoju? Nie mając pojęcia o tym, że ponętna żona całkiem niespodziewanie ulegnie
czarowi pewnego sekretarza...
Co może się wydarzyć? Absolut-

nie wszystko! Prosta zdawałoby
się intryga przeradza się w ciąg
niefortunnych zdarzeń zapowiadających nadciągającą katastrofę, przy wtórze niekończących
się salw śmiechu na widowni!
Spektakl w przekładzie Elżbiety
Woźniak wyreżyserował Jerzy
Bończak, scenografię zaprojektował Wojciech Stefaniak, a
kostiumy Magdalena Wiluś. Autorem opracowania muzycznego
jest Radosław Michalik.
Wyjazd do Chorzowa z rynku
w Imielinie w czwartek 2 września o godz. 17:00.
Cena 70 zł (obejmuje koszt
biletu wstępu, przejazdu oraz
ubezpieczenie).
Spektakl jest przeznaczony
dla widzów powyżej 14 lat.

Przystanek Kultura - piknik rodzinny
5 września (niedziela) – godz. 14:00 – 20:00 Kopiec Wolności przy ul. Wyzwolenia
Poluzowanie rygorów epidemicznych pozwoliło na zorganizowanie pikniku rodzinnego na
Kopcu. Impreza jest organizowana w ramach akcji „Przystanek Kultura”.
Będzie to okazja do dobrej
zabawy, wystąpi Imielińska Orkiestra Dęta pod dyr. Andrzeja
Króla, zaś gwiazdą spotkania będzie popularny Kabaret Młodych
Panów, który pokaże nowy program pt. „To jest chore”. Zaprezentowany zostanie też program
kółek i zajęć odbywających się w
placówkach MCK-u na nowy rok
szkolny. Gastronomię zapewnią
imielińskie foodtrucki. Dla najmłodszych przygotowano szereg
atrakcji: m.in. przestawienie teatralne, animacje, dmuchańce i grę
promującą ofertę kulturalną przygotowaną przez MCK. Podczas
pikniku stanie mobilny punkt
szczepień. Będzie też stanowisko
profilaktyczne Policji z Bierunia.
Serdecznie zapraszamy. Wstęp
wolny.

im żywiole, bawiąc widzów
w sposób nieskrępowany i
spontaniczny. Artyści chętnie
podejmują się też trudnych,
czasem ryzykownych i nieprzewidywalnych rozmów z
publicznością, co najczęściej
przeradza się we wspólną, niepowtarzalną zabawę. Kabaret
„Nowaki” tworzą: Adrianna
Borek, Kamil Piróg i Tomasz
Marciniak. Według opinii fachowców połączenie energii
i kreatywności tych trzech
artystów tworzy zupełnie nowatorską jakość na polskiej
scenie kabaretowej.
W Imielinie zespół wystąpi

z nowym programem zatytułowanym „Za granicą żartu”.
Pierwsze komentarze publiczności po premierze tego
przedstawieniu podkreślały,
że „Nowaki” wznoszą w tym
programie swój kabaret na zupełnie nowy, kosmiczny wręcz
wymiar, do czego przyczyniają się premierowe skecze, nowe postacie i śmiech, jakiego
jeszcze nie było. Ile prawdy
w tej opinii – można się będzie przekonać 10 września w
Imielinie.
Bilety są już dostępne w
placówkach MCK w cenie
40 zł.

Inauguracja sezonu 2021/2022 Grupa MoCarta DK Sokolnia 3 września (piątek), godz. 17:00
Sezon artystyczny 2021/2022 nie w takiej obfitości i nie w for- przysięgłym melomanom i na nie nowy program pt. „Grupa
rozpocznie się tym razem wy- mie „maratonu”.
przekór fanom rocka, rapu czy MoCarta wśród gwiazd”, który
jątkowo wcześnie, bo już w
Na inaugurację cyklu została muzyki pop, którzy boją się kla- będzie humorystyczną werpiątek 3 września. Co ciekawe, zaproszona niezrównana Grupa syki jak ognia. Traktujemy na- sją historii muzyki klasycznej.
rozpocznie się całym cyklem MoCarta – zespół, który łączy w szą Matkę Muzykę z żartobliwą I tak J. S. Bach opowie o pospektakli rozrywkowych zaty- sobie pozornie odległe dziedzi- ironią i jesteśmy pewni, że się czątkach polifonii i o tym jak
tułowanym „Imieliński Mara- ny sztuki: stricte klasyczną ma- nie obrazi.”
wynalazł nordic walking. Patron
ton Kabaretowy” z podtytułem estrię wykonawczą i wysubliGrupa MoCarta gościła już zespołu - Wolfgang Amadeusz
„O rety, kabarety!” Jest to nowa mowany humor oparty z reguły w DK Sokolnia wzbudzając Mozart wyjawi tajemnice skąd
inicjatywa Miejskiego Centrum na skojarzeniach muzycznych. niesamowity aplauz słuchaczy. czerpie pomysły dla Grupy MoKultury, która być może będzie Sami muzycy tak piszą o sobie: Tak samo będzie zapewne i tym Carta, a Antonio Vivaldi przykontynuowana w latach następ- „Jesteśmy na przekór dostojnej razem. Zespół w składzie: Filip zna się dlaczego skomponował
nych. Kabarety były co prawda powadze sal koncertowych, na Jaślar, Michał Sikorski, Paweł tylko Cztery Pory Roku. W
zawsze obecne w programie przekór nużącej codzienności Kowaluk i Bolesław Błaszczyk programie koncertu znajdzie się
imprez Domu Kultury, ale nigdy życia muzyków, na przekór za- zaprezentuje tym razem zupeł- również skrócona historia mu-

zyki według Grupy MoCarta,
wizyta w wiedeńskiej rozgłośni
radiowej z 1785 roku, oraz żart,
który rozchmurzy samego Ludwiga van Beethovena.
„Grupa MoCarta wśród
gwiazd” to humor, elegancja i
muzyka w najlepszym wydaniu,
zupełnie nowy program artystyczny! To też znakomita rozrywka dla tych wszystkich, którzy przynajmniej z grubsza odróżniają Bacha od Offenbacha.
Bilety w cenie 40 zł do nabycia w placówkach MCK.
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Kolejna impreza Imielińskiego Maratonu Kabaretowego to
występ Kabaretu „Nowaki”.
Zespół „Nowaki” znany jest z
wielu produkcji telewizyjnych
m. in. Paranienormalni Tonight
i Kabaret na żywo, jest też gospodarzem Płockich Nocy Kabaretowych oraz Polskiej Nocy Kabaretowej, uczestniczy
we wszystkich największych
telewizyjnych festiwalach poświęconych tego rodzaju rozrywce. Żywiołem „Nowaków”
są przede wszystkim występy
w bezpośrednim kontakcie
z publicznością. Wtedy dopiero zespół czuje się w swo-
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Kabaret Nowaki
10 września (piątek) godz. 18:00 – DK Sokolnia



Witamy we wspólnocie

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
ZAPRASZA

Dzieci ochrzczone w lipcu w imielińskim kościele

Milan Szymon Hopkowicz urodzony 21 stycznia
syn Szymona i Kornelii
chrzestni: Jarosław Hopkowicz i Marta Nowak

Wycieczka do Lublina i Kozłówki
25/26 września (sobota-niedziela)
Po wakacyjnej przerwie znowu rusza
zainicjowana przez MCK akcja pt. Turystyka Kulturalna. Tym razem zapraszamy mieszkańców Imielina na wycieczkę
na wschodnie rejony Polski – do Lublina i Kozłówki. Nie da się ukryć, że ten
region naszego kraju nie jest u nas zbyt
dobrze znany. Ale przecież tzw. ściana
wschodnia ma też wiele do zaoferowania, tak krajobrazowo jak i historycznie.
Lublin nazywany bywa stolicą wschodniej Polski. Jest największym i najprężniej rozwijającym się miastem po prawej
stronie Wisły. Jako stolica województwa
pełni rolę administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego centrum regionu.
Odbywają się tu renomowane międzynarodowe wydarzenia artystyczne, festiwale teatralne, muzyczne i prezentujące sztukę współczesną. Lublin jest też
jednym z najprężniejszych ośrodków
akademickich w Polsce (m.in. jedyny w
Polsce Katolicki Uniwersytet Lubelski).
Znajdziemy tam też mnóstwo godnych
obejrzenia zabytków, takich jak całe Stare Miasto, Zamek Lubelski, Archikatedra, Baszta Zamkowa i wiele innych.
Zapraszamy na tę wycieczkę, Tym
bardziej, że w programie zwiedzanie
również Muzeum rodziny Zamoyskich

Nikodem Eugeniusz Kowalski urodzony 17 marca
syn Leszka i Patrycji
chrzestni: Krzysztof Kowalski i Barbara Kaleta

Franciszek Lenard urodzony 29 września 2020 r.
syn Mateusza i Pauliny
chrzestni: Paweł Jabłonowski i Agata Antos

w Kozłówce k/Lublina. To jest absolutny
rarytas! Pałac zbudowany został w latach
1736–1742 przez wojewodę chełmińskiego Michała Bielińskiego. W latach 1799–
1944 majątek należał do Zamoyskich.
Pałac okres świetności przeżywał za czasów Konstantego Zamoyskiego, który
przemienił go w swoją główną siedzibę.
W końcu XIX w. rozpoczęto przebudowę
pałacu, która trwała do roku 1914.
Stosunkowo skromny pałac w Kozłówce stał się jedną z najokazalszych
siedzib na terenie Królestwa Kongresowego. Obecnie znajduje się tam imponująca wystawa malarstwa i rzeźby, której
mogłoby pozazdrościć Zamoyskim nawet nasze Muzeum Narodowe
Warta obejrzenia jest też ekspozycja
dotycząca tzw. socrealizmu. Doprawdy
trudno o większe spiętrzenie lizusostwa i
głupoty, któremu ulegali nawet najwięksi, wybitni zresztą twórcy lat powojennych. Na szczęście ten czas „przeminął z
wiatrem”, ale ekspozycja daje pewne pojęcie o stopniu uzależnienia, koniunkturalizmie etc. do jakiego prowadzi wszelka władza totalitarna.
Placówki MCK- u przyjmują zgłoszenia. Koszt wycieczki 300 zł (plus wstępy do poszczególnych obiektów).



Jan Paweł Tomaszewski urodzony 1 czerwca
syn Pawła i Żanety
chrzestni: Marek Bukowski i Magdalena Bielas

Foto: da (4)

Kurier

sierpień 2021

Trio Grzegorza Kapołki Koncert promocyjny płyty „Super Blue Blues”
26 września (niedziela) – godz. 18.00 DK „Sokolnia”
Jest to kolejna, siódma już studyjna
płyta Grzegorz Kapołki nagrana w trzyosobowym, tym razem międzynarodowym składzie. Obok leadera występują
tam: Linley Marthe na basie elektrycznym (mający za sobą współpracę m. in.
z Joe Zawinul Syndicate) oraz perkusista z Nowego Jorku Greg Hutchinson,
który grał m. in. z absolutnym guru
gitary Johnem Scofieldem. Koncert
promocyjny tego krążka miał się odbyć już 18 kwietnia ubiegłego roku, co
niestety uniemożliwiła szalejąca wtedy
pandemia.

Płyta Super Blue Blues jest w pewnym
sensie podsumowaniem dotychczasowej twórczości Grzegorza Kapołki, ponieważ zawiera w dużej mierze utwory
nagrane już na poprzednich krążkach,
z tym że tutaj słyszymy je w zupełnie
nowej aurze brzmieniowej, w nowych
aranżacjach będących dziełem wymienionych artystów i oczywiście samego
leadera. Są też rzecz jasna utwory premierowe, takie jak A. B. Song czy Back
To Home.
Wejściówki na koncert w cenie 10 zł
do nabycia w placówkach MCK.

