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egzemplarz bezpłatny

ISSN 1898-8350

Powitanie imielińskich pierwszoklasistów w SP nr 2 (zdjęcie u góry) i w SP nr 1 (poniżej).

Imielińskie szkoły rozpoczęły 
1 września nowy rok szkolny, 

zachowując niecodzienne środki 
ostrożności i dostosowując orga-
nizację zajęć do sytuacji zagroże-
nia zarażenia koronawirusem. Z 
tego powodu będzie to z pewnoś-
cią niełatwy rok dla uczniów, na-
uczycieli i pracowników szkoły. 

Szczególne warunki zajęć
383 uczniów w 17 oddzia-

łach (w tym 56 pierwszaków w 
trzech oddziałach) przystąpi-
ło do nauki w SP nr 1. W tym 
roku szkolnym edukacja odby-
wać się będzie w warunkach 
ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na bezpieczeństwo osób 
przebywających w budynku 
placówki. Wydłużone zostały 
godziny pracy szkoły. Lek-
cje rozpoczynają się od 7.05 
i trwają  do 16.25. Do trzech 
zwiększono liczbę przerw 
obiadowych, które trwają po  
20 minut.

Już przy wejściu przepro-
wadzana jest obowiązkowa 
dezynfekcja, a zainstalowana 
kamera termowizyjna auto-
matycznie mierzy temperaturę 
wchodzącym do szkoły. - Jej 
zakup to przede wszystkim 
efekt bardzo dobrej współpracy 
na linii szkoła i Rada Rodziców 
– informuje nas kierująca szko-
łą Anna Kubica. 

Każda sala lekcyjna została 
wyposażona w zestaw sanitar-
ny zawierający płyn odkażają-
cy, rękawiczki oraz maseczki. 
– Środki ochrony mamy za-
bezpieczone w wystarczającej 
ilości, a obecnie nie ma prob-
lemów z ich zakupem. Klasy 
pierwsze i drugie uczą się na 
parterze i nie mają kontaktu ze 
starszymi uczniami. Ucznio-
wie klas starszych mają lekcje 
w różnych pomieszczenia, któ-
re systematycznie są dezyn-
fekowane. W tzw. przestrzeni 
wspólnej szkoły zarówno  ucz-
niów jak  i nauczycieli obowią-
zują maski ochronne.

Klasy i wychowawcy
Ze wspomnianych klas 

pierwszych jeden oddział to 
klasa usportowiona – jej wy-
chowawczynią jest Anna Żu-
rawik, pozostałe dwie klasy 
pierwsze realizują standardo-
wy program nauczania. Wy-
chowawczyniami są Weronika 
Koziorz oraz Ewa Szkołut. Po-
za pierwszakami w imielińskiej 
„jedynce” uczą się dwie klasy 
drugie, dwie czwarte, cztery 
szóste, dwie siódme i cztery 
ósme. W klasie 4a - sportowej 
wychowawcą jest Piotr Klim-
czok (został w niej dokonany 
podział na pikę nożną – chłop-
cy i gimnastykę artystyczną 
- dziewczyny) oraz Bożena 
Zielosko w klasie 4b. W kla-
sach siódmych wychowawstwa 
objęły Mariola Stolarczyk oraz 
Beata Zbolalik.

- Ten rok szkolny będzie z 
pewnością z wielu względów 
niełatwy. Wierzę jednak głę-
boko, że i tym razem podołamy 
kolejnym wyzwaniom, które 
przed nami postawiła szkolna 
rzeczywistość - podsumowuje 
Anna Kubica.

Organizacja zajęć
W SP nr 2 zajęcia rozpocznie 

466 uczniów w 22 oddziałach, 
odbywają się od 7.10 do 15.30 
dla dwóch klas pierwszych, 
trzech drugich, czterech trze-
cich, trzech czwartych, dwóch 
piątych i czterech szóstych 
oraz czterech siódmych (po raz 
pierwszy po reformie rozpo-
czną naukę w tej szkole). Najw-
cześniej zaplanowano między-
oddziałowe lekcje w grupach z 
języków obcych i matematyki 
w klasach VII. 

O organizacji roku szkolnego 
w sytuacji zagrożenia zarażenia 
wirusem informuje nas kieru-
jąca szkołą Dagmara Kupczyk: 
- Staraliśmy się tak rozłożyć 
uczniów, aby zminimalizować 
ich zagęszczenie. W klasach 
1-3 zajęcia odbywają się w jed-

nej sali, poza edukacją infor-
matyczną i wf, a o przerwach 
decyduje nauczyciel. Zamiast 
dwóch świetlic do dyspozycji 
uczniów przygotowano cztery 
pomieszczenia, a w razie po-
trzeby zostanie przeznaczone 
na ten cel również piąte. 

W razie choroby 
Rodzice nie mają wstępu do 

szkoły. W sprawach niezbęd-
nych udają się do sekretariatu 
lub do specjalistów z zalece-
niem założenia maski i po de-
zynfekcji rąk; to wejście jest 
odnotowywane. Ponadto pod-
pisują i oświadczają, że dziecko 
jest zdrowe. Jeśli pojawią się u 
uczniów objawy wskazujące na 
chorobę, będzie im mierzona 
temperatura i zostaną odizo-
lowani od innych, a następnie 
odebrani ze szkoły przez rodzi-
ców lub osoby upoważnione. 

W tej samej klasie
Klasy starsze również mają 

większość lekcji w tych samych 
pomieszczeniach, tylko na infor-
matykę, plastykę, fizykę i chemię 
wychodzą do pracowni. Przerwy 
spędzają w klasach, a jeśli jest 
pogoda, wychodzą pod opieką 
nauczycieli na plac szkoły. Skle-
pik został zamknięty, stąd proś-
ba do rodziców, by wyposażyli 
uczniów w dodatkowe kanapki. 
W szkole został zamontowany 
dystrybutor z filtrowaną wodą, 
który od pierwszego dnia cie-
szy się powodzeniem. Obiady są 
wydawane w czasie trzech dłuż-
szych przerw zgodnie z ustalo-
nym harmonogramem. 

Z maseczkami i bez 
Nie ma obowiązku zakładania 

maseczek podczas lekcji, nato-
miast zaleca się ich noszenie w 
szatni i na korytarzach. Szkoła z 

Nowy rok szkolny

ministerialnego programu otrzy-
mała 300 maseczek, termometr 
bezdotykowy i płyny dezynfek-
cyjne, więc w razie konieczności 
wyposaża w maseczkę „chęt-
nych zapominalskich”. Pracow-
nicy nie muszą ich posiadać, ale 
otrzymali przyłbice do kontak-
tów z rodzicami, czy też na czas 
pracy w szkole. Na przerwie 
dezynfekowane są ławki i krze-
sła w klasach, w których ucz-
niowie się zmieniają. Są cztery 
urządzenia do dezynfekcji rąk, 
które zostały rozmieszczone w 
budynku: jedno przy wejściu 
do budynku, drugie przy szatni, 
kolejne przy wejściu do świetli-
cy i przy jadalni. 

- Stworzyliśmy bezpieczną 
przestrzeń do nauki i pracy, a za-
sady, jakie obowiązują, będą na 
bieżąco modyfikowane w celu 
jeszcze polepszenia warunków hi-
gieny – zauważa dyrektorka. (zz)
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DYŻUR RADNYCH
5 października (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta Imie-

lin w godz. 1600-1700 będą dyżurować radni: Agnieszka Chmie-
lewska, Zenon Kubica, Józef Pacwa. (um)

10 sierpnia na ul. Imielińskiej doszło do 
przywłaszczenie portfela z gotówką (900 zł) 
oraz dokumentami.

18 sierpnia na ul. Wandy doszło do kradzie-
ży z włamaniem do drewnianego budynku 
stanowiącego skład na narzędzia.

16 sierpnia na ul. Wandy z ogródka działkowego skradziono 
rower marki Romet i pompę basenową marki Floweclear.

26 sierpnia na ul. Nowozachęty policjanci zatrzymali do kon-
troli drogowej mężczyznę, który kierował samochodem pomimo 
wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień.

27 sierpnia na ul. Imielińskiej podczas kontroli drogowej sa-
mochodu peugeot policjanci ujawnili rozbieżność wskazania dro-
gomierza. (kpp)

Brat dłużnika 
nie może tracić 

Paulina 
Siekańska
Notariusz 
w Imielinie

PORADY NOTARIUSZA

dokonanej przez dłużnika 
Skarbu Państwa na rzecz swo-
jego brata. Sądy obu instan-
cji uwzględniły powództwo 
Skarbu Państwa uznając, że 
dłużnik celowo wyzbywał się 
majątku z pokrzywdzeniem 
interesu wierzyciela, to jest 
Skarbu Państwa. Jednakże 
Prokurator Generalny stanął na 
stanowisku, że utrzymanie obu 
prowadziłoby do pokrzywdze-
nia obdarowanego brata i jego 
rodziny. 

Sąd Najwyższy zgodził się 
z tą argumentacją, opierając 
swoje rozstrzygnięcie na tre-
ści art. 5 kodeksu cywilnego, z 
którego wynika, że nie można 
czynić ze swojego prawa użyt-
ku, jeśli byłby on sprzeczny 
ze społeczno-gospodarczym 
przeznaczeniem tego prawa 
lub z zasadami współżycia 
społecznego. Takie działanie 
lub zaniechanie uprawnionego 
nie jest uważane za wykony-
wanie prawa i nie korzysta z 
ochrony.

Sąd Najwyższy zwrócił 
uwagę, że w dwóch pierwszych 
instancjach nie uwzględniono 
okoliczności, że 21 lat wcześ-

nie obdarowany brat dłużnika 
zapłacił prawie połowę ceny 
nabycia nieruchomości z włas-
nych środków na rzecz dłuż-
nika, sam spłacił kredyt na 
dostosowanie budynku byłego 
sklepu na potrzeby mieszkal-
ne, a przed dniem dokonania 
darowizny zamieszkiwał na 
nieruchomości przez 9 lat i 
przez 11 lat inwestował w nią. 
Uwzględnienie żądania Skar-
bu Państwa spowodowałoby 
utratę mieszkania, które obda-
rowany brat (pozwany przez 
Skarb Państwa) sfinansował 
kosztem swojego majątku i 
prowadziłoby to do bezdom-
ności zamieszkujących ra-
zem z nim: jego i żony, syna 
i powinowatych w podeszłym 
wieku. 

W tej sytuacji powództwo 
naruszało zasady współżycia 
społecznego przede wszystkim 
poprzez realną groźbę utraty 
dachu nad głową i godności, 
co stoi w sprzeczności z art. 30 
Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej. W związku z powyż-
szym takie działanie Skarbu 
Państwa nie zasługiwało na 
ochronę prawną.

Kiedy nie można czynić użytku 
ze swojego prawa 

godności i dachu nad głową 
w wyniku skargi pauliańskiej 
fiskusa - tak zdecydował Sąd 
Najwyższy w Izbie Kontroli 
Nadzwyczajnej i Spraw Pub-
licznych Sądu Najwyższego 
(sygn. akt I NSNc 43/19). 

Skarga pauliańska to rodzaj 
powództwa, którego treścią jest 
żądanie uznania danej czynno-
ści prawnej za bezskuteczną 
w stosunku do wierzyciela, 
którego sytuacja pogorszy-
ła się wskutek tej czynności. 
Uwzględnienie skargi pauliań-
skiej nie może krzywdzić oso-
by obdarowanej przez dłuż-
nika i jej rodziny, gdyż godzi 
to w zasady demokratycznego 
państwa prawa.

W sprawie powodem był 
Skarb Państwa reprezentowa-
ny przez Naczelnika Urzędu 
Skarbowego, który wystąpił 
o uznanie czynności prawnej 
za bezskuteczną. Chodziło 
o darowiznę nieruchomości 

Od 1 września do 30 listopada na terenie całego kraju odbywa 
się Powszechny Spis Rolny 2020 według stanu na dzień 1 czerwca 
2020 r. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Rolnicy mogą udzielać informacji o gospodarstwach rolnych 
poprzez:

- samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem 
interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej https://
spisrolny.gov.pl/;

 - w przypadku braku dostępu do internetu można skorzystać 
ze stanowiska komputerowego, które znajduje się w Biurze Ob-
sługi Mieszkańca (p.15, parter) w Urzędzie Miasta Imielin przy 
ul. Imielińskiej 81, w celu dokonania samospisu internetowego,

- telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer       
22 279 99 99 (codziennie w godz. 8.00 do 20.00);

Od 1 października do 30 listopada br. z użytkownikami gospo-
darstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie do 30 wrześ-
nia 2020 r., skontaktuje się rachmistrz spisowy. Jeśli pozwoli na 
to sytuacja epidemiologiczna w kraju, rachmistrz dokona spisu 
bezpośrednio u rolnika, w przeciwnym wypadku spis dokonany 
zostanie telefonicznie.

W Imielinie spisy bezpośrednie będzie prowadził jeden rach-
mistrz spisowy w godzinach od 8.00 do 20.00. Tożsamość rach-
mistrza można zweryfikować pod numerem telefonu infolinii spi-
sowej 22 279 99 99 oraz w Gminnym Biurze Spisowym (Urząd 
Miasta Imielin) tel. 32 22 54 121 lub 32 22 54 123. Rachmistrz  
będzie posiadał identyfikator ze zdjęciem.

Więcej informacji na stronie https://spisrolny.gov.pl lub www.
imielin.pl w zakładce Spis Rolny 2020. (um)

Miejska Spółka Komunal-
na (MSK) 31 sierpnia 

wprowadziła zmianę odczytu 
liczników wodomierzy. Wzno-
wione zostało odczytywanie 
wodomierzy bez nakładek ra-
diowych przez inkasentów przy 
zachowaniu zasad bezpieczeń-
stwa związanego z pandemią 
COVID-19. Inkasent został 
wyposażony w maskę lub przy-
łbicę, płyn dezynfekcyjny i rę-
kawiczki.

W celu ustalenia odczytu 
wodomierza MSK uprzejmie 
prosi o udostępnienie urządzeń 
pomiarowych (nie dotyczy to 
posesji z osobami przebywają-
cymi na kwarantannie).

Nie ulega natomiast zmianie 
praca Biura Obsługi Klienta 
przy ul. Imielińskiej 87, które 
przyjmuje interesantów tylko 
pojedynczo. Ewentualna wizy-
ta w biurze wymaga przestrze-
gania reżimów wynikających z 
obowiązujących rozporządzeń 
dot. ochrony przed COVID-19 
(wymagana jest maseczka).

MSK w dalszym ciągu prosi 
o telefoniczne lub pocztą elek-
troniczną podawanie odczy-
tów wodomierzy, korzystanie 
z pośrednictwa strony interne-
towej (www.msk-imielin.pl) z 
Internetowego Biura Obsługi, 
umożliwiającego podawanie 
odczytów oraz załatwienie in-
nych formalności poprzez for-
mę elektroniczną.

Odczyty radiowe odbywają 
się na dotychczasowych zasa-
dach. Utrzymana zostaje rów-
nież wymiana starych wodo-

mierzy na wodomierze radio-
we po uprzednim umówieniu 
się przez telefon i ustaleniu ter-
minu. Realizowana jest usługa 
plombowania podliczników 
po uprzednim umówieniu się 
przez telefon.

Pracownicy utrzymania 
obsługi sieci wodno-kanaliza-
cyjnej pracują normalnie i są 
dostępni przez telefon.

MSK prosi, by, o ile jest to 
możliwe, załatwiać sprawy 
telefonicznie, pocztą elektro-
niczną i przez ebok. (msk)

Na początku września Re-
ferat Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miasta Imielin odnoto-
wał, że w mieście zameldował 
się dziewięciotysięczny miesz-
kaniec! 

Niestety nie można ustalić, 
kim była ta osoba (czy to do-
piero co narodzone niemowlę, 
czy też ktoś, kto przeprowa-
dził się do miasta – a to dwa 

najczęstsze sposoby zwiększa-
jącej się liczby mieszkańców). 
Wiadomo jedynie, że z owych 
9 tys. zamieszkałych, kobiet 
jest 4647, a mężczyzn 4353.

Szybki wzrost liczby miesz-
kańców Imielina notuje się od 
kilkunastu lat. Liczba 8000 
imielinian została przekroczo-
na nieco ponad 10 lat temu, bo 
w roku 2009. (zz)

Zmiana odczytu wodomierzy 

Imielin ma 9000!

Spis rolny 
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Świetlica Socjoterapeutyczna 
w Imielinie otrzymała z Sej-

miku Województwa Śląskiego 
dotację w wysokości 34 964 zł. 

Pieniądze te będą przezna-
czone na dofinansowanie zada-
nia pod nazwą „Jestem sobą”. 
W szczególności zostanie za nie 
zakupiona żywność na posiłki, 
zorganizowane  wyjazdy do kina 
i na basen, spotkania okolicznoś-
ciowe, zakupione materiały do 
prowadzenia zajęć oraz opłacone 
wynagrodzenie dla wychowaw-
ców, a także trafią na realizację 
programu „Szkoła dla rodziców 
i wychowawców”.

Pieniądze przyznano w ra-
mach konkursu pod nazwą: 
Wspieranie lokalnych systemów 

profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień oraz prze-
ciwdziałania przemocy w rodzi-
nie w województwie śląskim 
w 2020 roku. Jest to realizacja 
zadania „Wzmocnienie działal-
ności funkcjonujących placówek 
wsparcia dziennego dla dzieci i 
młodzieży na terenie wojewódz-
twa śląskiego”. (mops)

Na imielińskim rynku 26 
sierpnia można było uzy-

skać szczegółowe informacje 
na temat rządowego programu 
„Czyste powietrze”, a także 
złożyć wniosek o dotację. 

Nieopodal fontanny pod 
prowizorycznym namiotem na 
dwóch stanowiskach zasiedli 
pracownicy Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej i w Kato-
wicach (WFOŚiGW), którzy 
informowali o programie. Zo-
stali zaopatrzeni w laptopy (ale 
i środki ochrony: od rozmów-
ców oddzielała ich przegroda z 
przeźroczystego plastiku, mieli 
maseczki, na stoliku stał płyn 
dezynfekujący) oraz broszury 
informacyjne. – Mimo waka-
cji i przedpołudniowej pory 
jest spore zainteresowanie, non 
stop od godz. 9. udzielamy in-
formacji, co można zrobić, wy-
mienić i zainstalować oraz ile 
wynosi dotacja. Z rozmów wy-
nika, że mieszkańcy raczej nie 
są zorientowani w programie. 
Pytają też, gdzie i jak można 
złożyć wniosek. W trakcie dy-
żuru udało się to zrobić dwóm 
mieszkańcom – relacjonuje 
nam jeden z pracowników 
WFOŚiGW. 

- Chcemy wymienić piec 
węglowy na gazowy – mó-
wi pani Ania, która właśnie 
zakończyła rozmowę na sta-
nowisku w namiocie. – Nie 
„załapaliśmy się” na program, 
który prowadziło miasto i 
chcemy teraz skorzystać z do-
finansowania. Przyszłam się 

dowiedzieć, jakie są warunki i 
czy się kwalifikujemy. To do-
brze, że jest taki program, bo 
bardzo narzekamy na jakość 
powietrza w Imielinie. 

Gdy kilkanaście lat temu 
budowaliśmy dom, wydawało 
nam się, że to będzie na Śląsku 
będzie najtańsza forma ogrze-
wania, jednak bardzo szybko 
stwierdziliśmy, że popełnili-
śmy błąd, mimo że nasz piec 
jest ekologiczny. Jak się miesz-
kało w innym regionie Polski, 
to po przyjeździe na Śląsk 
czuje się, że jest tu gorsze po-
wietrze. Poza tym Imielin jest 
bardzo dobrym miejscem do 
zamieszkania. Widać, że mia-
sto dużo inwestuje – również 

Dotację z WFOŚiGW można przeznaczyć na demontaż pieca węglowego 
oraz:
• zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub centralnej 
wody użytkowej – w skrócie cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy 
ciepła wyłącznie do cwu)
• zakup i montaż mikroi  nstalacji fotowoltaicznej,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrz-
nych, drzwi/bram garażowych. Do tego można albo zakupić instalację cen-
tralnego ogrzewania, albo instalację fotowoltaiczną, albo sporządzić doku-
mentację np. audyt energetyczny. 
Wariantów i rozwiązań jest szereg. Warunki dofinansowania sformułowano w 
6 punktach (z podpunktami). Informacje na temat programu dostępne są na 
stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach www.wfosigw.katowice.gov.pl 

Program „Czyste powietrze”

w różne formy relaksu, zajęcia 
dla dzieci jak i dla dorosłych. 
Gdzie indziej tak się nie dzie-
je – kończy swoją wypowiedź 
mieszkanka. 

Program „Czyste powietrze” 
przewiduje dofinansowanie w 
trzech wariantach. W dwóch 
konieczna jest wymiana pieca. 
Trzeci przeznaczony jest dla 

tych, którzy „dokonali wymiany 
źródła ciepła wcześniej i źródło 
zamontowane w ich budynku 
spełnia wymagania Programu” 
(już widać, że język, jakim po-
sługują się autorzy informatora, 
do prostych nie należy). 

Można otrzymać dotację 
do 10 tys., a w niektórych wa-
riantach nawet do 37 tys. zł (w 
zależności od rodzaju inwesty-
cji ekologicznej oraz statusu 
majątkowego wnioskodawcy). 
Na co można przeznaczyć te 
pieniądze piszemy obok w 
ramce (w oparciu o materiały 
WFOŚiGW).

Każdy, kto próbował złożyć 
wniosek online, wie, że nie 
jest to prosta sprawa (ale właś-
nie ułatwieniu tej drogi służą 
takie akcje jak sierpniowa na 
imielińskim rynku). O wiele 
łatwiej, bo bez spełnienia sze-
regu formalności, otrzymać 
dotację z miasta na wymianę 
pieca. Nowa edycja miejskie-
go programu przygotowywana 
jest na przyszły rok. (zz)

Uczniowie, którzy są miesz-
kańcami Imielina i uczęsz-

czają do szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych, kończą-
cych się egzaminem dojrzałości 
– maturą (z wyjątkiem uczniów 
klas I –III szkoły podstawowej) 
mogą się ubiegać o stypendia 
naukowe.

Stypendia zostaną przyzna-
wane na podstawie Uchwały 
Nr XXI/92/2008 Rady Miasta 
Imielin z 27 czerwca 2008 r. z 
późn. zm. w sprawie przyjęcia 
programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów przez 
miasta Imielin.

O stypendium może się ubie-
gać uczeń, który w roku szkol-
nym 2019/2020 został:

Dotacja dla świetlicy Stypendia naukowe

Urząd Miasta Imielin przy-
pomina o terminie płatności 
trzeciej raty podatku od nieru-
chomości dla osób fizycznych. 
Tremin ten przypada 15 wrześ-
nia br. (um)

Upływa 
termin

1. Laureatem lub finalistą 
konkursu przedmiotowego 
na szczeblu co najmniej wo-
jewódzkim organizowanych 
przez kuratorium oświaty, lub 
z jego upoważnienia.

2. Laureatem, lub finalistą 
olimpiady przedmiotowej na 
szczeblu ogólnopolskim or-
ganizowanych przez komitety 
główne olimpiad przedmioto-
wych z listy MEN w danym 
roku szkolnym.

Wniosek o stypendium wi-
nien zawierać: dane instytucji, 
lub osoby zgłaszającej (nazwa, 
lub imię i nazwisko osoby oraz 
adres), dane kandydata (imię i 
nazwisko, adres), uzasadnienie

Do wniosku o stypendium 

powinny być dołączone nastę-
pujące dokumenty:

1. Potwierdzona za zgod-
ność z oryginałem kserokopia 
świadectwa ucznia za dany rok 
szkolny.

2. Dokumenty lub ich ksero-
kopie (potwierdzone za zgod-
ność) potwierdzające, że uczeń 
jest laureatem lub finalistą.

3. Zaświadczenie o kontynu-
owaniu nauki.

 Wnioski o stypendium nale-
ży składać w Urzędzie Miasta 
Imielin (Biuro Obsługi Miesz-
kańca, pok. 15, parter) w do 30 
września br. Bliższych infor-
macji udziela Referat EZKS 
(pok. 34,) telefon 32 22 54 134. 
(um)
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KRONIKA ePIDeMII Wakacyjne 
remonty 1 września Przedszkole Miej-

skie w Imielinie otworzyło 
drzwi dla wszystkich zapisanych 
395 przedszkolaków. Na dzieci 
czekały nauczycielki w 10 salach 
budynku przy ul. W. Sapety i w 
6 salach budynku przy ul. Dobrej. 
Warunki pobytu dzieci w placów-
ce zostały przygotowane zgodnie 
z obowiązującymi  procedurami 
opracowanymi w oparciu o wy-
tyczne GIS z 25 sierpnia br. Z sal 
zabaw zostały usunięte pluszowe 
zabawki i inne, których dezynfek-
cja i czyszczenie są utrudnione. 
W każdej sali wyposażanej dotąd 
w dywany zastąpiono je dywa-
nami piankowymi, które można 
czyścić i dezynfekować. Na dzie-
ci czekały nowe interaktywne 
pomoce do zajęć: trzy Magiczne 
Dywany, dwa roboty PHOTON i 
dwa tablety do ich obsługi, gry i 
zabawki. W jednej z sal zamon-
towano też rzutnik i ekran do pre-
zencji multimedialnych. 

Początek roku szkolnego po-
przedziły jak zwykle zebrania z 
rodzicami. W tym roku szkolnym 
ich organizacja została dostoso-
wana do obowiązujących wy-
mogów bezpieczeństwa. Zostali 
na nie zaproszeni chętni rodzice 
dzieci najmłodszych, którzy po 
raz pierwszy przekraczają progi 
przedszkola. Aby zapewnić ro-
dzicom możliwość zachowania 
odstępu społecznego, zorganizo-
wano je w dwóch turach. Rodzice 

Wakacje wykorzystano w 
SP nr 1 na niezbędne re-

monty. Gruntownej renowacji zo-
stał poddany gabinet psychologa i 
pedagoga,  gabinet logopedy, po-
malowano uczniowskie szatnie, 
część korytarzy, poręcze. 

Wymienione zostały wszyst-
kie drzwi wejściowe szkoły, a 
do kuchni zakupiono dodatko-
wy piec konwekcyjny. 

Natomiadst w SP nr 2 w czasie 
wakacji dzięki subwencji z 
rezerwy oświatowej (58 tys. zł) 
udało się wyposażyć pracownię 
fizyko-chemiczną  i doposażyć  
biologiczno-geograficzną. Za 
te pieniądze kupiono 2 monito-
ry dotykowe, laptopy i  pomoce 
dydaktyczne. 

Ponadto z funduszy szkoły 
w kuchni wymieniono część 
sprzętu oraz zmodernizowano 
wentylację nad kuchnią 
gazową. 

Przybyło także przy sz-
kole miejsc parkingowych, 
dzięki zakupieniu przez miasto 
sąsiedniej posesji, na której 
wyburzono budynek. Sporym 
ułatwieniem dla zmierzających 
do szkoły pieszo jest budowa 
chodnika na wyremontowanej 
ul. Miarki (pisaliśmy o tym sz-
erzej w poprzednim wydaniu 
„Kuriera”). (zz)

Przedszkole startuje 

W przedszkolu zmieniono wyposażenie wszystkich sal. 

starszych przedszkolaków mogli 
zapoznać się z ogłoszeniami za 
pośrednictwem strony interne-
towej przedszkola, na której za-
mieszczona została prezentacja 
multimedialna oraz procedury 
dotyczące organizacji pracy 
przedszkola w okresie COVID-
19. 

Rodziców obowiązuje prze-
strzeganie reżimu sanitarnego 
(maseczka ochronna, dezyn-
fekcja rąk oraz zachowanie dy-
stansu społecznego 1,5 metra od 
pracowników i innych rodziców 

z dzieckiem). W okresie adapta-
cyjnym do przedszkolnej szatni 
może wejść jednorazowo ogra-
niczona ilość rodziców, zaś do 
innych pomieszczeń przedszkola 
hol, sale zajęć i inne) rodzice nie 
wchodzą.

Na rozpoczynający się rok 
szkolny Dyrekcja i Grono Peda-
gogiczne życzy wszystkim dzie-
ciom dużo zdrowia oraz radosnej 
zabawy i nauki w czasie pobytu 
w przedszkolu. (kw)

Przed miesiącem (8 sierpnia) 
w Imielinie było 5 chorych na 
koronawirusa, a w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim 31, na   
kwarantannie przebywało 86 os-
ób. Najwięcej zarażonych było w 
Bojszowach – 9, w Lędzinach 8, 
w Bieruniu 6, w Chełmie Śl. 3.

15 sierpnia
Sytuacja uległa pogorszeniu 

- w powiecie zachorowało 35 
osób, a 90 było na kwarantan-
nie. Najwięcej w Bieruniu i 
Bojszowach - po 10 chorych. W 
Imielinie nadal 5 chorych.

17 sierpnia
Liczba chorych w Imielnie 

spadła do 4, a na kwarantannie 
do 15.

19 sierpnia
Ponownie w Imielinie 

odnotowano o 1 chorego mniej. 
W Chełmie Śl. jest ich 4, w 
Lędzinach 7, w Bojszowach 8, 
a w Bieruniu 10. 

22 sierpnia
W Lędzinach liczba chorych 

wzrosła do 12. W Bieruniu jest 
już tylko 4 chorych. W Imieli-
nie bez zmian.

26 sierpnia
Tylko dwóch chorych w Im-

ielinie (najmniej w powiecie). 
Na kwarantannie 108 osób w 
powiecie.

27 sierpnia
W Lędzinach już 12 chorych. 

Po 7 w Bieruniu i Bojszowach.

29 sierpnia
Aż 16 chorych w Lędzinach, 

36 na kwarantannie.

1 września
W Lędzinach już 17 chorych, 

51 na kwarantannie. W Imieli-
nie nadal tylko 2 osoby chore, 
w Bojszowach 6, w Bieruniu 
5, w Chełmie Śl. również 2. W 
powiecie 120 osób na kwaran-
tannie.

2 września
W Lędzinach liczba chorych 

spadła do 15. W pozostalych 
gminach bez zmian.

4 września 
Dalszy spadek w Lędzinach -  

do 11 chorych. W Imielinie 1.

Dane ze strony tyskiego 
Sanepidu. (zz)

Od 24 sierpnia do 14 paź-
dziernika 2020 roku realizowa-
ny jest program z polityki zdro-
wotnej w zakresie zwiększenia 
wykrywalności raka gruczołu 
krokowego we wczesnym sta-
dium u mężczyzn, którzy są 
mieszkańcami Imielina. Doty-
czy on osób w wieku 55–65 lat. 

W wyniku rozstrzygniętego 
postępowania konkursowego 
zadanie to zostało powierzone 
Samodzielnemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
w Imielinie, który znajduje się 
przy ul. Piotra Skargi 2. Pro-
gram jest finansowany przez 
Miasto Imielin. (um)

Program zdrowotny  Do 25 września uczniowie lub 
studenci, którzy mają ukończone 
15 lat, a nie przekroczyli 24 roku 
życia mogą zgłaszać swe kandy-
datury Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Śląskiego. 

Dla zapewnienia możliwie 
najszerszej reprezentacji mło-
dzieży z obszaru całego woje-
wództwa, radni wybierani będą 
spośród kandydatów zgłoszo-

nych przez młodzieżowe rady 
gmin i miast, młodzieżowe ra-
dy powiatów oraz gremia kon-
sultacyjne, a także publiczne 
i niepubliczne szkoły wyższe 
oraz osoby indywidualne, któ-
rych warunkiem kandydowania 
jest dostarczenie rekomendacji 
potwierdzających ich aktywną 
działalność społeczną. W okrę-
gu nr 2, obejmującym m.in. 
powiat bieruńsko-lędziński dla 
osób indywidualnych przewi-
dziano 1 mandat. 

Zgłoszenia kandydatów ubie-
gających się o mandat radnego, 
przyjmowane są na formula-
rzach, które można dostarczyć 
osobiście lub wysłać pocztą na 
adres: Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego, ul. J. 
Ligonia 46, 40-037 Katowice, 
z dopiskiem Młodzieżowy Sej-
mik Województwa Śląskiego 
lub skan wypełnionego formu-
larza na adres e-mail: mlodzi@
slaskie.pl Więcej informacji na 
stronie imielin.pl. (um)

Młodzieżowy  Sejmik
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26 sierpnia jest obchodzone 
święto Matki Boskiej Często-
chowskiej. Z tej okazji od lat 
przy zabytkowej kapliczce 
odprawiana jest msza św. w 
intencji mieszkańców i mia-
sta. Uroczystość jak co roku 
uświetniła Imielińska Orkie-
stra Dęta i poczty sztandaro-
we. 

Kapliczka pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej jest obiektem 
wpisanym do Katalogu Za-
bytków. Zbudowana została w 
1706 roku w stylu barokowym, 
jest symbolem miasta i znajduje 
się w jego herbie. To najstarsza 
budowla w Imielinie. (da)

Helena (89 lat) i Paweł (96 
lat) Kobiórowie święto-

wali 70-lecie małżeństwa, ten 
jubileusz zwany jest też „ka-
miennymi godami”.

Msza w intencji małżonków 
z udziałem najbliższej rodziny  
odprawiona została w sobotę                
5 września w kościele pw. Matki 
Boskiej Szkaplerznej.

Mówią, że ciężki jest kamień 
młyński, jeszcze cięższy stan mał-
żeński, ale nie dla jubilatów, któ-
rzy razem doczekali tej wspaniałej 
rocznicy, przeżyli razem 70 lat.

Pół wieku temu w Imielinie 
na ślubnym kobiercu stanęli 
Henryka i Jan Hochuł. 29 sierp-
nia podczas uroczystej mszy 
odnowili przysięgę małżeńską 
z okazji złotych godów. Mszę w 
intencji „złotych” małżonków 
odprawił ks. Szymon Szolc.

Małżonkowie Henryka (69 
lat) i Jan (73 lata) pobrali się 50 
lat temu w Imielinie, wycho-
wali dwóch synów (Jarosława i 
Krzysztofa), mają dwie wnucz-
ki i dwóch wnuków.

Kamienne gody w Imielinie
Małżonkowie ślub wzięli w 

Imielinie 4 września 1950 ro-
ku, oboje pochodzą z Imielina, 
tu się poznali i tu mieszkają. 
Pani Helena nie pracowała za-
wodowo, a mąż dbał finanso-
wo o dom, pracował na kolei, 
a potem w kopalni piasku jako 
dyżurny ruchu.

Mają jednego syna Tadeu-
sza, synową Barbarę i wnuków: 
Annę i Piotra, jest też prawnu-
ka Tomaszka.

Małżonkowie, jak to w tym 
wieku, czują się raz lepiej, raz 

gorzej, na spacer blisko domu 
wyjdą, na ogród, ale dalej już 
nie, lubią czytać gazety, po-
oglądać telewizję – szczegól-
nie teleturnieje, m.in. taki jak 
„Jeden z dziesięciu”, lubią też 
filmy przyrodnicze, jakieś cie-
kawostki – mówi synowa Bar-
bara. Pani Helena lubi też oglą-
dać te „sędziowskie” seriale jak 
„Anna Maria Wesołowska”.

Jubilaci prowadzą spokojne 
życie, otoczeni miłością, sza-
cunkiem i najbliższą rodziną. 
(da) 

Złote małżeństwo

Żona pracowała w „Meta-
lach” w Imielinie, a mąż w ko-
palni Mysłowice-Wesoła. Czas 
na emeryturze spędzają w do-
mu, ale też spotykają się w kole 
emerytów.

Z okazji rocznicy ślubu ży-
czenia dla małżonków przy-
słał metropolita katowicki abp 
Wiktor Skworc, życząc jubila-
tom kolejnych takich pięknych 
rocznic przeżytych we wza-
jemnej miłości zdrowiu i rado-
ści. (da) 

Helena Karkoszka 10 
sierpnia obchodziła 90 

urodziny. W intencji soleni-
zantki w imielińskim kościele 
pw. Matki Boskiej Szkaplerz-
nej została odprawiona uro-
czysta msza.

Pani Helena urodziła się w 
Imielinie, a jakiś czas miesz-
kała w Brzezince, potem wy-
szła za maż za Alfreda Resz-
kę z Imielina i zamieszkali w 
tzw. młynie. Tam też jej mąż 
pracował, ale zginął bardzo 
młodo. Gdy młyn się spalił, 
zamieszkała w blokach w Hoł-
dunowie. Po śmierci pierwsze-
go męża ponownie wyszła za 
maż za Franciszka Karkoszkę 
z Imielina i ponownie tu za-
mieszkała. Wychowała córkę 

Teresę, ma wnuka Piotra i pra-
wnuczkę Małgorzatę.

Pracowała krótko w „Porce-
lanie” w Bogucicach, a potem 
jako wagowa na szybie Hołdu-
nów w KWK Ziemowit. Mężo-
wie też pracowali - pierwszy w 
młynie, a drugi na poczcie jako 
kierownik ambulansu poczto-
wego.

Pani Helena ma już swój 
słuszny wiek. - Są też nieste-
ty w takim wieku i problemy 
zdrowotne – mówi córka Tere-
sa – która opiekuje się mamą. 
Rodzina pomaga i stara się, by 
mamie, babci i prababci żyło się 
dobrze i spokojnie. Solenizant-
ce zostały przekazane również 
życzenia i kosz upominkowy 
od władz Imielina. (da)

Skończyła 90 lat

Maksymilian Kroczek, ka-
pitan drużyny U-15 Po-

goni Imielin, wystawił koszulkę 
z podpisem Arkadiusza Milika 
na licytację, której celem było 
wsparcia służby zdrowia pod-
czas pandemii.

Gest Maksa został dostrze-
żony przez samego Arkadiu-
sza Milika, który zdeklarował, 

że jak sytuacja się unormuje, 
osobiście podziękuje zawodni-
kowi za postawę godną podzi-
wu i naśladowania. Ten dzień 
nadszedł 13 sierpnia, kiedy to 
Maks mógł się cieszyć spotka-
niem z utalentowanym polskim 
piłkarzem. 

- Arkadiuszowi Milikowi 
dziękujemy za poświęcony 

czas i gest - życzymy przede 
wszystkim zdrowia oraz bez-
granicznej ilości sukcesów pił-
karskich. Natomiast Maksowi 
życzmy zrobienia co najmniej 
takiej kariery jak Arek Milik i 
podtrzymania wzorowej spor-
towej postawy – przekazuje 
nam Łukasz Stęchły, trener M. 
Kroczka. (zz)

Spotkanie z Arkadiuszem Milikiem  

Msza za miasto 
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Pamiątkowa tablica, która zawisła na domu przy ul. Sapety.

W naszej gwarze (4) 

W Imielinie przy ul. Sapety 1 
na budynku tuż za Urzę-

dem Miasta odsłonięto 1 września 
tablicę pamiątkową poświęconą 
imielińskiemu powstańcowi Woj-
ciechowi Sapecie. 

Fundatorem tablicy pamiąt-
kowej jest Tomasz Lamik, a 
inicjatorem tego przedsięwzię-
cia Tomasz Knapik, pracownik 
Urzędu Marszałkowskiego, a od 
niedawna mieszkaniec Imielina. 
- Poznałem pana Knapika, gdy 
sprowadził się na naszą ulicę i 
chciał się dowiedzieć, kim był Sa-
peta. Tak od słowa do słowa po-
stanowiliśmy, że zawiśnie tablica 
pamiątkowa na domu, w którym 
mieszkał. Ja ją ufundowałem, a 
pan Tomasz zrobił resztę.

- Zamieszkałem niedawno w 
Imielinie na ulicy Sapety – mówi 
Tomasz Knapik – i zaintereso-
wało mnie dlaczego ta ulica nosi 
miano Wojciecha Sapety, skąd 

wzięła się ta nazwa, kto to był? 
Poszukując wiadomości na ten te-
mat, dotarłem do ostatniej żyjącej 
córki patrona – pani Heleny. Mo-
ja żona pracuje w Domu Seniora 
„Marie” w Imielinie, a tam obec-
nie przebywa pani Helena.

W uroczystości odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej na budyn-
ku rodzinnym Sapetów udział 
wzięli: fundator tablicy, inicjator 
upamiętnienia powstańca, a tak-
że burmistrz Jan Chwiędacz, byli 
obecni dyrektorzy szkół, nauczy-
ciele, a także młodzież z SP nr 1 
znajdującej się przy ul. W. Sape-
ty i noszącej imię Powstańców 
Śląskich. Uroczystość uświetnił 
szkolny chór z SP nr 1 pod dyrek-
cją Zofii Kostorz.

- Dzisiaj mówimy o człowieku 
dla którego praca, nauka, modli-
twa, rodzina, honor i wolna Oj-
czyzna to podstawowe sprawy 
– powiedział podczas odsłonięcia 

tablicy T. Knapik. - Można mieć 
nadzieję, że wśród młodzieży 
imielińskiej zawsze znajdą się 
tacy, którzy będą tych godnych 
podziwu postaw i wartości etycz-
nych odważnie bronić. W imieniu 
pani Heleny, jej córki Leonardy i 
najbliższej rodziny chcę wszyst-
kim serdecznie podziękować 
za zrozumienie tej inicjatywy 
i pomoc w jej sfinalizowaniu. 
Wspominając Wojciecha Sapetę 
oraz wydarzenia z 1920 i 1939 
roku składamy hołd wszystkim 
poległym powstańcom śląskim, 
uczestnikom wojny 1920 roku, 
żołnierzom Wojska Polskiego 
którzy walczyli i ginęli na fron-
tach II wojny światowej. Grobu 
W. Sapety nigdy nie znaleziono, 
pozostał na oświęcimskiej ziemi, 
ale tablica będzie o nim przypo-
minać – zakończył T. Knapik. 

Zabierając głos burmistrz Jan 
Chwiędacz dodał, że jest to waż-

ne miejsce dla młodzieży, która 
codziennie w drodze do szkoły 
przechodzi koło tablicy. Może 
wówczas przypomni sobie kim 
był patron tej ulicy, może niektó-
rzy przystaną i z zaciekawieniem 
powiedzą: Śląskim powstańcom 
hołd i cześć! - Cieszę się, że Woj-
ciech Sapeta został upamiętnio-
ny tablicą, że możemy tu dziś 
uczestniczyć w tej ważnej dla 
rodziny chwili. Obchodzimy rok 
szczególny, rok II powstania, a 
dziś rocznicę wybuchu wojny. To 
miejsce, ten budynek jest szcze-
gólny dla naszych mieszkańców, 
bo tu mieszkał, tu żył nasz boha-
ter – dodał burmistrz.

***
Kim był Wojciech Sapeta? 

Urodził się w Imielinie 7 kwiet-
nia 1889 roku. Miał sześcioro 
dzieci (Florentyna, Wanda, 
Franciszek, Henryk, Bolesław i 
Helena), z których żyje jeszcze 
obecnie 92 letnia Helena Bacci-
chetti. W czasie II i III Powstania 
Śląskiego był dowódcą grupy 
Imielin. Za udział w Powstaniach 
otrzymał Krzyż Walecznych. W 
1940 roku został aresztowany, a 
zginął 12 czerwca 1942 roku w 
KL Auschwitz. 

Obecny kościół 
św. Klemensa na 
tzw. Klemenso-
wej Górce w Lę-
dzinach ma już 
250 lat, a przez 
ostatnie 23 lata 
proboszczem był 
tam pochodzący z 
Imielina ks. Józef 
Kracla. W lipcu 
tego roku odszedł 
na emeryturę, a 
kolejnym pro-

W hołdzie patronowi 
Wojciech Sapeta przed powsta-

niami pracował w kopalni w My-
słowicach, a po powstaniach pod-
jął pracę na kolei. Dodatkowo po-
siadał też uprawnienia do badania 
mięsa po uboju i w tym zakresie 
świadczył usługi dla miejscowych 
rolników. – Pomagaliśmy razem z 
rodzicami  w pracy na polu dziad-
kom, którzy mieszkali niedaleko 
na Pasieczkach – wspomina cór-
ka W. Sapety. - W domu mówiło 
się o Polsce, żyło się Polską. Oj-
ciec nie miał wątpliwości, kiedy 
podejmował decyzję o wzięciu 
udziału w Powstaniach Śląskich. 
Był komendantem oddziałów po-
wstańczych z Imielina, Chełmu 
Śląskiego, Kopciowic i Jelenia. W 
okresie międzywojennym często 
wspominał w domu wydarzenia 
związane z powstaniami. Dla nie-
go udział w Powstaniach to był 
zaszczyt.

Wybuch II wojny wzbudził 
niepokój w rodzinie Sapetów. 
Ojciec wiedział, że jak przyjdą 
Niemcy, to powstańcy nie będą 
mieli łatwego życia. We wrześniu 
1939 roku razem z kolegą Leo-
nem Malornym chciał wyjechać 
do Anglii, ale za namową żony 
zrezygnował z tego. W 1940 roku 

został zatrzymany i zamknięty 
w więzieniu. Przebywał w po-
bliskich Kosztowach, a następnie 
został wywieziony do Mikołowa, 
gdzie znajdował się mały obóz 
koncentracyjny. W listopadzie 
1940 roku został przewieziony do 
KL Auschwitz i tam 12 czerwca 
1942 roku został zastrzelony. 

Helena Baccichetti wyszła za 
mąż za Włocha, mieszkała w 
Weronie. Po śmierci męża i po-
nad pięćdziesięciu latach spędzo-
nych w pięknej Italii postanowiła 
powrócić do swojego Imielina 
– miejsca, gdzie wszystko się za-
częło. (da)

Jubileusz „Klemensa”
boszczem został ks. Zygmunt 
Klim.

Jeszcze w czerwcu, tuż przed 
przejściem na kapłańską eme-
ryturę, proboszcz Kracla zor-
ganizował uroczystości jubi-
leuszu 250-lecia  poświęcenia 
kościoła. Świątynię zbudowa-
no w latach 1769-1772. Funda-
torem był zarządca folwarku 
lędzińskiego, protestant Piotr 
Wehowski wraz z proboszczem 
ks. Piotrem Bierońskim. Nowy, 
murowany kościół, powstał na 

miejscu drewnianego, a po-
święcił go 9 września 1770 roku 
ks. Jan Krupski z Mysłowic. W 
podziemiach nowego kościo-
ła pochowany został fundator 
Wehowski i jego rodzina.

Kościółek św. Klemensa, 
który widać z daleka, przycią-
ga wiernych i turystów swoim 
urokiem oraz pięknym zabyt-
kowym wnętrzem. Z kościoła 
i górki na której stoi, jest prze-
piękny widok na bliższą okolicę, 
a często i na odległe góry. (da)  
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MIeJSKIe CeNTRUM KULTURY ZAPRASZA 

Zapraszaliśmy już na znako-
mite przedstawienie pt. „Miłość 
dla opornych” w wykonaniu 
Teatru Żelaznego z Katowic. 

Docieramy dziś do Państwa 
z najnowszym Imieliń-

skim Informatorem Kultural-
no-Sportowym (jest rozprowa-
dzany wraz z tym wydaniem 
„Kuriera”), czyli zapowiedzią 
wydarzeń kulturalnych jak i 
sportowych w naszym mie-
ście w sezonie artystycznym 
2020/2021. Przed nami wiele 
atrakcji, nowości, a także rze-
czy sprawdzonych, cieszących 
się stałym zainteresowaniem. 
Warto sprawdzić i zapisać się 
na odpowiednie kółka, kursy, 
warsztaty! A dla tych, którzy 
lubią ruch i sport ofertę zajęć 
przedstawiły kluby sportowe i 
inne podmioty.

Cała gama kulturalnych 
rozmaitości do Państwa dys-
pozycji. Czekamy - zarówno 
na czytelników, dbając o no-
wości wydawnicze, uczestni-
ków wydarzeń, osoby rozwi-
jające pasje, na każdego, kto 
chce się twórczo realizować, 
spędzić atrakcyjnie swój wol-
ny czas. 

Tegoroczna promocja infor-
matora działań kulturalnych 
w mieście będzie odmienna 
od tego, co proponowaliśmy 
w poprzednich latach, gdyż  
mieć będzie formę gry miej-
skiej pod nazwą „Poszukiwa-

Teatr Żelazny  „Miłość dla opornych”
26 września (niedziela) godz. 18:00  

Kabaret „Nowaki” 
10 października (sobota) godz. 15:30

cze kultury” (plakat poniżej)! 
Plan gry - mapka, będzie do-
stępna w Bibliotece Miejskiej! 

Zabawę zaczynamy w sobo-
tę 12 września o godz. 14.00. 
Zamieniamy się w poszuki-
waczy kultury i docieramy 
do wyznaczonych na mapce 
punktów. Zbieramy talenty, 
uczestnicząc w animacjach, 
zabawie. Dodamy, że w każ-
dym miejscu czekają niespo-
dzianki... A kto nie lubi nie-
spodzianek? Zebrane talenty 
(szczegóły na mapce) zamie-
nia się w nagrodę specjalną, 
którą odbieramy 14 września 
w bibliotece. Najlepiej od-
wiedzić wszystkie punkty, by 
zebrać jak najwięcej talentów! 
Zapraszamy całe rodziny do 
spaceru i poszukiwania kul-
tury! W czasie gry miejskiej 
zaprezentujemy zajęcia, no-
wości, zaczniemy kulturalną 
wyprawę! 

Jeszcze raz - sięgajcie Pań-
stwo do Informatora Kultural-
no-Sportowego, zapoznajcie 
się z naszymi propozycjami. 
Do zobaczenia 12 września 
w plenerze, a także w pla-
cówkach Miejskiego Centrum 
Kultury. 

Jadwiga Mikunda, 
dyrektor MCK 

Informator MCK 

Miało się odbyć w 22 marca 
br. Niestety sytuacja związana 
z epidemią zmusiła nas do od-
wołania tego spektaklu. A za-
tem zapraszamy ponownie do 
Sokolni. 

Teatr Żelazny z Katowic 
prowadzi stowarzyszenie za-
łożone w 2011 r. z inicjatywy 
Piotra Wiśniewskiego (akto-
ra i producenta teatralnego).                                                                                       
 Spośród wielu sukcesów ze-
społu należy wymienić śląską 
nagrodę teatralną – Złota Ma-
ska 2018. W tym samym czasie 
Piotr Wiśniewski został Osobo-
wością Roku 2018 w plebiscycie 
Dziennika Zachodniego. Z tea-

trem współpracowali tej klasy 
artyści co Joanna Szczepkow-
ska, Krzysztof Globisz, Artur 
Barciś, Olgierd Łukaszewicz.

Zespół gościł już w Imielinie, 
a tym razem proponuje komedię 
pt. „Miłość dla opornych”, któ-
ry traktuje o perypetiach długo-
letniego małżeństwa, które po-
stanawia wyjechać na weekend 
do ekskluzywnego hotelu, by 
ożywić swój związek. Biorą ze 
sobą egzemplarz popularnego 
poradnika małżeńskiego... 

Zakupione przez Państwa w 
marcu bilety zachowują ważność! 
Pozostało też jeszcze kilkanaście 
wolnych miejsc, do wykupienia 
których serdecznie zapraszamy. 
Bilety są dostępne w placówkach 
MCK w cenie 20 zł. (rj)

Dość nietypowo, bo w sobotę 
zapraszamy Państwa do Sokolni 
na kolejny spektakl kabaretowy. 
Zespół „Nowaki” znany jest z 
wielu produkcji telewizyjnych, 
jest gospodarzem Płockich Nocy 
Kabaretowych oraz Polskiej No-
cy Kabaretowej, uczestniczy we 
wszystkich największych telewi-
zyjnych festiwalach poświęco-
nych tego rodzaju rozrywce. 

Żywiołem „Nowaków” są jed-
nak przede wszystkim występy 
na żywo i bezpośredni kontakt z 
publicznością.Artyści chętnie po-
dejmują się też trudnych, czasem 
ryzykownych i nieprzewidywal-
nych rozmów z publicznością, 
co najczęściej przeradza się we 
wspólną, niepowtarzalną zaba-
wę. Kabaret „Nowaki” tworzą 
Adrianna Borek, Kamil Piróg i 

Tomasz Marciniak. Według opi-
nii fachowców, połączenie ener-
gii i kreatywności tych trzech 
artystów tworzy zupełnie nowa-
torską jakość na polskiej scenie 
kabaretowej.

W Imielinie zespół wystąpi z 
nowym programem pt. „Za gra-
nicą żartu”. Pierwsze komentarze 
publiczności po tym przedsta-
wieniu podkreślały, że „Nowaki” 
wznoszą w tym programie swój 
kabaret na zupełnie nowy, kos-
miczny wręcz wymiar, do czego 
przyczyniają się zupełnie nowe 
skecze, premierowe postacie i 
śmiech jakiego jeszcze nie było. 
Ile prawdy w tej opinii – można 
się przekonać w Sokolni.

Bilety na spektakl będą do-
stępne w placówkach MCK od 12 
września w cenie 40 zł. (rj)



8

Ku
ri

er
   

 w
rz

es
ie

ń 
20

20

 Witamy we wspólnocie 
Dzieci ochrzczone 8 sierpnia w imielińskim kościele

Julia Joanna Sacha urodzona 22 maja 
córka Michała i Joanny 
chrzestni: Bartłomiej Sacha i Ewelina Drewniana 

Oliwia Halina Sier urodzona 5 kwietnia 
córka Weroniki i Zbigniewa 
chrzestni: Dawid Sier i Elwira Kasperek

Po raz pierwszy Mistrzostwa Śląska 
w gimnastyce artystycznej odbyły 

się w Imielinie. Towarzyszyły im zawo-
dy grup rekreacyjnych. W ciągu dwóch 
dni (5 i 6 września) przez imielińska 
halę przewinęło się blisko 170 zawod-
niczek z 11 śląskich klubów od lat 5 do 
16. Startowały w kilkunastu kategoriach 
– podzielone zostały ze względu na wiek 
i rodzaj wykonywanych ćwiczeń (po-
kazów). Zawody z powodu zagrożenia 
koronawirusem odbywały się bez udzia-
łu publiczności. Transmisję można było 
zobaczyć w internecie. W drugim dniu 
zawodów nagrody uczestniczkom wrę-
czali burmistrz Jan Chwiędacz i radny 
Józef Pacwa. Do organizacji przyczynili 
się Urząd Miasta Imielin i Starostwo Po-
wiatowe w Bieruniu.    

- Zajęcia w naszym klubie cieszą się co-
raz większym zainteresowaniem. W tym 
roku mieliśmy rekordowy nabór – wyjaś-
nia nam Agnieszka Chmielewska, założy-
cielka UKS Energia Imielin i działaczka 
klubu. – Sądzę, że to wynik renomy, jaką 
cieszy się klub, ale i tego, że to jedna z 
nielicznych propozycji uprawianie tego 
sportu w okolicy. Prawie każdy klub po-

Pierwsze mistrzostwa 

Jak co roku na początku września odby-
ły się w Imielinie zawody kolarskie. To 

rzadkość, bo w ostatnich miesiącach brak 
było imprez, które by miały miejsce „jak co 
roku”. Liczne zawody „wyjątkowo w tym 
roku” nie odbyły się.  

Stu kilkudziesięciu młodych miłoś-
ników rowerów ścigało się na różnych 
dystansach. – Gdy dwa miesiące temu 
zgłaszałem zawody, był limit uczestni-
ków ograniczony do 150 osób, dlatego 
musiałem zrezygnować z dwóch (zresztą 
najliczniejszych) kategorii wiekowych 
– relacjonuje nam Piotr Szafarczyk, trener 
i prezes imielińskiego klubu oraz organi-
zator zawodów. Ponadto zależało mi, by 

startowało jak najwięcej najmłodszych za-
wodników, szczególnie z Imielina. 

5 września zawody licencjonowanych 
kolarzy, jak w poprzednich latach, zo-
stały połączone z zabawą rowerową dla 
najmłodszych i z mistrzostwami szkół 
podstawowych Imielina. Były to również 
mistrzostwa Śląska. Nagrody w kilku-
nastu kategoriach wręczał burmistrz Jan 
Chwiędacz i radny Józef Pacwa. 

W UKKS Imielin Team treningi od-
bywają we wtorki i czwartki. Natomiast 
co tydzień młodzi kolarze z Imielina 
startują w różnych zawodach. Zajęcia i 
treningi te dofinansowane są z budżetu 
miasta. (zz)

 

Ewelina Anna Zelek urodzona 21 czerwca. 
córka Natalii i Łukasza 
chrzestni: Miłosz Zelek i Natalia Ganobis 

siada sekcję piłki nożnej, ale propozycji dla 
dziewczynek jest mniej. Mamy też pozy-
tywne opinie rodziców, którzy obserwują, 
że uprawianie gimnastyki bardzo dobrze 
wpływa na rozwój psychofizyczny ich 
dzieci. Chodzi nie tylko o ich sprawność 
fizyczną, ale przede wszystkim o kształto-
wanie charakteru, sposób bycia, wygląd, a 
nawet wyniki w szkole. Mniej liczna jest 
grupa, która uprawia tę dyscyplinę wyczy-
nowo, najwięcej jest dziewczynek w gru-
pach rekreacyjnych – czyli niekoniecznie 
nastawionych na wyniki. Bo sukcesem 
nie muszą być miejsca na zawodach, ale 
postawa młodego człowieka – dodaje dzia-
łaczka. 

W Imielinie można było podziwiać po 
raz kolejny dziewczęcą grację, niezwykłą 
sprawność, ale i naturalność oraz elegancję. 
Podziw wzbudzały ewolucje, które wyko-
nywały uczestniczki zawodów – szcze-
gólnie wtedy, jeśli wiązało się to z bardzo 
młodym wiekiem. Tak jak na specjalnym 
pokazie, który dały liczące sobie 7-8 lat: 
Żaneta Hudzikowska, Zuzanna Ochabo-
wicz i Hanna Wisiorek (na zdjęciu poni-
żej). Za swój program otrzymały pierwszą 
nagrodę na zawodach na Słowacji. (zz)

Coroczne zawody kolarskie 


