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Dwa trzydziestolecia
Nie byłoby zatem chóru bez
owych wybitnych postaci. W
monografii chóru, która ukazała się z okazji jubileuszu,
szczególne miejsce zajmuje
Bronisław Fabia. Wspominają
go obecni chórzyści jako tego,
który zachęcił ich do śpiewania, ukierunkował muzycznie,
zaangażował do chóru. Niewątpliwie był postacią wyjątkową.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
składamy Państwu serdeczne życzenia
oraz wyrazy uznania za codzienny trud,
który podejmujecie w niesieniu pomocy
potrzebującym. Życzymy również,
aby ta praca była źródłem satysfakcji
i zadowolenia oraz zachętą
do dalszego działania
Burmistrz jan Chwiędacz
Radni Rady Miasta Imielin

uznanie „za długoletnią działalność, za artystyczną obecność w naszym mieście oraz
promocję Imielina w kraju i za
granicą, za chwile wzruszeń i
oprawę artystyczną licznych
uroczystości.” Byłoby ogromną
stratą tego dorobku nie dostrzegać i nie wspierać, a powinno
się wręcz chór hołubić - bo
gdzie indziej znajdziemy drugi
taki?

Piękno, dobro i najwyższe
wartości
Warto na koniec zacytować
jeszcze raz prof. J. Gembalskiego:
„Jubileusz pozwala na refleksje
najbardziej optymistyczną: w otaczającej nas szarej i często brutalnej rzeczywistości jest miejsce na
wspólne pielęgnowanie piękna,
dobra i najwyższych wartości.
Jest miejsce na współpracę ludzi
złączonych wiarą, pracowitością

i umiłowaniem muzyki. Potwierdza to działalność chóru „Harfa”,
któremu dziękuję za dobro i piękno, tak potrzebne w dzisiejszych
czasach.”
Tradycje śpiewacze Imielina
sięgają okresu przedwojennego,
kiedy to istniały co najmniej dwa
chóry, o których prawie nic nie
wiadomo – przypominają je tylko zamieszczone w książce foDokończenie na str. 6.
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Wyjątkowo wysoki poziom
„W pejzażu życia muzycznego Śląska chór z Imielina jawi
się jako zespół o wyjątkowym,
wysokim poziomie artystycznym i ogromnym dorobku. Od
wielu lat śledzę i podziwiam
jego działalność…” tak pisze o
nim prof. dr hab. Julian Gembalski, były rektor katowickiej
Akademii Muzycznej. A radny
wojewódzki i miłośnik muzyki Piotr Czarnynoga zauważa: „Wszyscy, którzy słyszeli,
jak oni śpiewają, zazdroszczą
świetnego poziomu, dobrego
repertuaru, aktywności koncertowej i wybitnych postaci,
które od lat animują jego działalność.”

Przybył do Imielina w 1961 r.
i w tym samym roku powstał
chór. Przez 30 lat kształcił jego kadry i nie tylko. W bardzo osobistym wspomnieniu
Roman Jochymczyk pisze tak
w monografii o dyrygencie:
„Setki osób potrafiących grać
i śpiewać, drugie tyle, które
dzięki Niemu przynajmniej
„otarły się” o muzykę, chór parafialny „Harfa” zapraszany do
znaczących ośrodków w kraju i
za granicą, kilkunastu uczniów
doprowadzonych do średnich
szkół muzycznych, siedmiu
absolwentów wyższych szkół
muzycznych, pianino w niemal
co drugim imielińskim domu… Nie wiem, czy jakiś inny
pedagog w małej miejscowości
mógłby się pochwalić podobnymi osiągnieciami.”
Z tych sześćdziesięciu lat
chóru, drugie trzydziestolecie
należy do Romana Jochymczyka jako jego dyrygenta. O ile
Bronisław Fabia wypracował,
dzięki swojej pasji i zaangażowaniu, wysoki poziom chóru,
o tyle Roman Jochymczyk ten
poziom jeszcze podniósł, czego
dowodem są późniejsze nagrania, koncerty, wyjazdy zagraniczne. Ale „Harfa” to przecież
chór amatorski; „Kto tu jest
amatorem? Przecież ten chór
śpiewa jak najlepsze zawodowe
zespoły.” – Zauważa P. Czarnynoga. Tę niebywałą pozycję
muzyczną chóru dostrzegają
władze miasta. Burmistrz Jan
Chwiędacz wyraża mu swoje

Kurier

ilka płyt z muzyką, kilkadziesiąt wyjazdów zagranicznych, kilkaset koncertów…
– nie w liczbach jednak rzecz,
ale w poziomie artystycznym,
renomie, uznaniu i dokonaniach, które w ciągu minionych
60 lat stały się udziałem imielińskiego chóru „Harfa”.
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Jubileusz wyjątkowego chóru



KRONIKA POLICYJNA

PORADY PRAWNE

2 października policjanci zatrzymali
w Imielinie mieszkańca Rudy Śląskiej,
który z domu jednorodzinnego skradł telefon komórkowy.
13 października na ul. Maratońskiej doszło do kradzieży z włamaniem do domu.
15 października zgłoszono w Imielinie
oszustwo internetowe - za pośrednictwem portalu OLX pod pozorem
sprzedaży blaszanego garażu. Po otrzymaniu pieniędzy za towar nie
dostarczono go do osoby kupującej, powodując straty 1150 zł.
20 października na ul. Maratońskiej policjanci zatrzymali mężczyzn
- 38 lat (zam. Katowice) i 34 lata (zam. Jaworzno), którzy działając
wspólnie na terenie byłej strzelnicy usiłowali dokonać kradzieży konstrukcyjnych elementów stalowych. Ponadto 38-latek był poszukiwany
przez Sąd Rejonowy w Katowicach celem doprowadzenia do aresztu i
odbycia 1 roku i 6 miesięcy kary pozbawienia wolności. (kpp)

Reklamacje i dochodzenie roszczeń

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów
planów zagospodarowania przestrzennego
miasta Imielin

Informujemy, że w grudniu br. planowane jest wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ul. Imielińskiej
- północ, ul. Nowozachęty oraz Cisowica.
Obecnie projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko są opiniowane oraz uzgadniane z właściwymi instytucjami. Projektanci planów – na podstawie otrzymanych
opinii i uzgodnień – dokonują stosownych zmian w planach, które
następnie będą skierowane do opinii publicznej.
Procedura planistyczna obejmująca ww. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dotyczy znacznego obszaru naszego
miasta. W celu zapoznania się z zakresem, jaki obejmują powyższe
opracowania, odsyłamy na stronę www.imielin.pl → Gdzie to załatwić→ Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji. (um)

Spotkanie w sprawie programu „Czyste Powietrze”
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste
Powietrze” zaprasza 29 listopada br. (poniedziałek) w godzinach
16:00 do 18:00, na spotkanie edukacyjno-informacyjne w ramach
narodowego programu „Czyste Powietrze”. Spotkanie odbędzie
się w Urzędzie Miasta Imielin przy ul. Imielińskiej 81, pok. nr 12
na parterze budynku.
Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w trakcie spotkania
proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu pod nr tel. 32 22
54 121. Podczas spotkania udzielane będą informacje o programie
oraz porady w sprawie przygotowania wniosków o dofinansowanie
działań termomodernizacyjnych. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. (um)

Do PSZOK-u tylko z kartą

Kurier
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Urząd Miasta Imielin informuje, że od 1 grudnia br. oddanie
odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych przy ul. Nowozachęty możliwe będzie wyłącznie po
okazaniu karty użytkownika PSZOK, które wydawane są w urzędzie miasta od lipca br.
Mieszkańcy Imielina, którzy złożyli deklaracje na odbiór odpadów komunalnych, mogą w dalszym ciągu odbierać karty PSZOK w
godzinach pracy urzędu w pokoju nr 15 (BOM). (um)
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Dariusz Orzeł
radca prawny
Wkrótce zacznie się zimowy
sezon wyjazdów.
Warto zatem przypomnieć, czego może dochodzić
podróżny, korzystając z usług
turystycznych. W pierwszej kolejności trzeba mieć świadomość,
do kogo kierować reklamacje i
związane z tym roszczenia.
Zarzuty co do standardów w
hotelu trzeba niezwłocznie zgłaszać rezydentowi biura podróży.
Jeśli chodzi o utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez
gości do hotelu, to takie roszczenie należy zgłaszać właścicielowi.
Jego odpowiedzialność wynika
z tego, że gość hotelowy nie ma
przez cały czas pobytu możliwości sprawowania pełnej pieczy
nad rzeczami pozostawionymi w
pokoju, do którego łatwy dostęp
mają osoby trzecie. Właściciel
hotelu może uchylić się od odpowiedzialności, powołując się na
brak niezwłocznego zgłoszenia
przez gościa hotelowego utraty
lub uszkodzenia wniesionej rze-

czy. Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie.
W sytuacji zagubienia, uszkodzenia lub opóźnienia bagażu,
pasażer może domagać się od
linii lotniczych stosownego odszkodowania. Często w trakcie
podróży dochodzi do uszkodzenia bagażu. W związku z tym,
aby skutecznie domagać się od
linii lotniczych odszkodowania,
należy ten fakt niezwłocznie
zgłosić w porcie lotniczym, gdzie
odebraliśmy bagaż. Warto wykonać zdjęcie bagażu, a pomocne
przy dochodzeniu tego roszczenia będą rachunki potwierdzające wartość poniesionej szkody.
Zgłoszenie
uszkodzenia,
opóźnienia lub zagubienia bagażu należy dokonać wypełniając
formularz PIR (Property Irregularity Report). W celach dowodowych należy zachować kartę
pokładową, naklejki bagażowe
lub inny dokument potwierdzający rezerwację.
Piszący te słowa w ostatnim
czasie miał okazję spędzić dodatkowe pięć godzin w porcie
lotniczym z powodu opóźnienia

lotu samolotu PLL „LOT”. Warto wiedzieć, że w czasie oczekiwania na lot każdy przewoźnik
powinien zapewnić pasażerom
stosowną opiekę: skorzystania z
dwóch rozmów telefonicznych,
wysłania faxu lub korespondencji
e-mail. Przewoźnik zobowiązany
jest także zapewnić pasażerom
jedzenie i napoje. Co więcej, jeśli
opóźnienie lotu spowodowało, że
zachodzi konieczność noclegu,
przewoźnik na swój koszt powinien go zapewnić pasażerom.
Ponadto pasażer ma prawo do
odszkodowania za opóźniony lot,
jeśli było to więcej niż 3 godziny.
Można otrzymać 250 euro dla
lotów poniżej 1500 km, 400 euro
jeśli lot był w UE na trasie ponad
1500 km, 400 euro jeśli lot startował lub kończył się poza UE przy
odległości 1500-3500 km lub 600
euro w przypadku lotów poza UE
(jeśli trasa wynosiła ponad 3500
km). Odszkodowanie w kwocie
400 euro to około 1848 zł od osoby. Melchior Wańkowicz jest autorem słynnego hasła reklamowego „LOT-em bliżej”, teraz pewnie
napisałby „LOT-em taniej”.

RADY PSYCHOLOGA

Nie wszystkie łzy są niedobre
Ilona Duda
Pedagog,
trener
umiejętności
psychospołecznych
W dzieciństwie najczęściej
słyszeliśmy uwagi „nie płacz”,
„nie mazgaj się”, „chłopcy nie
płaczą”. Wtedy była to reakcja na
ból fizyczny lub bezradność na
skutek nieumiejętności radzenia
sobie z problemami w środowisku rówieśniczym. Jako dorośli
rzadziej płaczemy. Lepiej radzimy sobie ze stresem i inaczej
reagujemy na złośliwe uwagi,
bezradność w sytuacjach trudnych czy na ból fizyczny. Łzy
jednak mogą być dobrodziejstwem. Oczyszczają nas z negatywnych emocji. Słyszę czasem
podczas sesji coachingowej „nie
mogę o tym mówić, bo zaraz się
rozpłaczę”. Mówią tak zarówno
kobiety jak i mężczyźni. Gdy
stajemy bezradni przed problemem i zwyczajnie po ludzku na
miarę własnych możliwości nie
widzimy wyjścia z sytuacji, to
bezsilność potrafi wycisnąć z nas
łzy. W takiej sytuacji podsuwam

rozmówcy chusteczki i prowokuję do wypowiedzi i do płaczu.
Po co to robię? W tej sytuacji
należy uwolnić emocje, te łzy
oczyszczają zarówno umysł jak i
ciało. Wzmacniają poczucie ulgi,
jaką niesie płacz. Po chwili, gdy
już napięcie minie, najczęściej
rozmówca znajduje nowe możliwości rozwiązania problemu, z
którym przyszedł.
Niczym złym nie są łzy, które towarzyszą pożegnaniom. Żegnamy
odjeżdżających daleko krewnych,
przyjaciół i takie łzy są dowodem
naszej miłości czy przyjaźni, którą
darzymy drugą osobę. W ten sposób buduje się głębsza relacja. Często w sytuacjach bardzo trudnych
jak śmierć lub odejście bliskiej
osoby nie radzimy sobie z napływającymi do oczu łzami. Czy w
takiej sytuacji jest to korzystne
zjawisko? Tak, jeżeli nie trwa zbyt
długo. Płacz nie może być sposobem na rozpamiętywanie trudnej
sytuacji, ponieważ prowadzi to do
obniżenia nastroju, a to prosta droga do depresji.
Skłonność do płaczu u kobiet
jest większa z uwagi na prolaktynę, mężczyźni płaczą rzadziej,

ponieważ testosteron jest substancją hamującą płacz. Do tego
dochodzi jeszcze warstwa kulturowa.
Płacz to nie tylko smutek.
Hidefumi Yoshida, japoński naukowiec, twierdzi, że płakanie
raz w tygodniu pozwala na dobre uwolnić się od stresu. Z kolei
doktor biochemii William H. Frey
z Uniwersytetu w Minnesocie,
ekspert od choroby Alzheimera,
udowodnił, że razem ze łzami
wydalane są szkodliwe substancje
z organizmu. Łzy wylewane z powodów przeżyć emocjonalnych
zawierają duże ilości trzech hormonów stresu: prolaktyny, adrenokortykotropiny i leuenkefaliny.
Płacz więc oczyszcza organizm
i sprzyja dobremu samopoczuciu. Jeżeli jednak wstydzisz się
płaczu, to, mówiąc żartobliwie,
zrób coś, co odwróci uwagę organizmu od reakcji płaczu i przekieruje ją na przykład na odczuwanie bólu fizycznego. Uszczypnij się mocno, a wtedy reakcja
organizmu pójdzie w kierunku
walki z bólem. Pamiętaj jednak,
że w starożytnej Grecji wolno było płakać nawet herosom.

W Dniu Niepodległości
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11 listopada pod pomnikiem
na imielińskim rynku mieszkańcy miasta uczcili święto 103
rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystościom towarzyszyła Imielińska
Orkiestra Dęta pod dyr. Andrzeja
Króla. Przy pomniku na warcie honorowej stanęli strażacy i
harcerze. Przybyły w to miejsce
władze miasta z burmistrzem
Janem Chwiędaczem i Tadeuszem Herichtem - przewodniczącym Rady Miasta Imielin, radni
Imielina i powiatu, delegacje obu
szkół podstawowych z dyrektorkami: Anną Kubicą i Dagmarą
Kupczyk, miejskiego przedszkola z dyrektorką Renatą Prus,
Miejskiego Centrum Kultury z
dyrektorką Jadwigą Mikundą,
Polskiego Związku Emerytów
i Rencistów koło Imielin z prezes Haliną Wachowiak. Była
również delegacja Komendy
Powiatowej Policji w Bieruniu z
nadkomisarzem Dariuszem Waligórą. Po odśpiewaniu hymnu
delegacje przy dźwiękach werbli
złożyły kwiaty pod pomnikiem,
zapalono też znicze. Słoneczna
i ciepła (jak na listopad) pogoda
sprzyjała licznemu udziałowi
mieszkańców – wśród nich było
wielu młodych ludzi z dziećmi.

Ponad 8,6 mln zł dla miasta

Organizatorzy zadbali o barwną
oprawę uroczystości – białe i
czerwone baloniki oraz białoczerwone kotyliony rozdawano
przybyłym.
– Liczny udział mieszkańców
w tej uroczystości jest wyrazem
przywiązania do tradycji, patriotyzmu, pokazaniem przywiązania
do wartości, które kultywujemy –
powiedział w czasie uroczystości
burmistrz Jan Chwiędacz. - Jest to
dla nas święto radości, cieszymy
się z tego, że jesteśmy ze sobą razem, a nie przeciwko sobie. Chcemy pokazywać młodemu pokoleniu jak powinno się świętować
i że jest to nasze wspólne święto.

Cieszymy się również z tego że
możemy w naszej malej ojczyźnie – Imielinie, sami decydować o
naszej przyszłości i śmiało w nią
patrzeć – dodał burmistrz. Życzył
też wszystkim radosnego świętowania.
Po przemówieniu burmistrza
półgodzinny koncert dała orkiestra, a złożyły się na niego
melodie patriotyczne, żołnierskie, śląskie oraz filmowe. Uroczystość prowadził Roman Jochymczyk – jak zwykle z prawdziwą elegancją. Przygotowano
też poczęstunek dla chętnych
– była grochówka z żołnierskiego kotła. (zz)

ostatnich tygodniach do
Imielina spłynęły informacje o otrzymaniu 8 mln 615 tys. zł
na różne cele. Z tego 3 mln 955
tys. zł przeznaczonych zostanie
na fotowoltaikę, 4 mln 560 tys.
zł na budowę kanalizacji i modernizację oczyszczalni ścieków
oraz 100 tys. na oprogramowanie
i sprzęt komputerowy.
3 mln 955 tys. zł wynosi dotacja z unijnego „Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020”
na montaż ogniw fotowoltaicznych. O tym programie i możliwości zainstalowania przez
mieszkańców ogniw z 85 proc.
dotacją pisaliśmy w listopadzie
2017 r. Do programu w 2018 r.
miasto zakwalifikowało 226
wniosków mieszkańców. Wówczas Imielin dotacji nie otrzymał, ale po 4 latach okazało się,
że dopłaty do ogniw fotowoltaicznych jednak będą (przyznano je również mieszkańcom 16
innych gmin w województwie
śląskim). Obecnie w Imielinie
trwają przygotowania do realizacji programu.
Z Programu Inwestycji Strategicznych (Rządowego Funduszu Polski Ład) Imielin otrzyma
4 mln 560 tys. zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na budowę ka-

nalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Rzemieślniczej i Przemysłowej
oraz modernizację oczyszczalni
ścieków w Imielinie. - Pod pojęciem modernizacji mieści się
budowa zamkniętego zbiornika
przy oczyszczalni na ul. Wandy
- wyjaśnia nam burmistrz Jan
Chwiędacz. Zbiornik ten ma
gromadzić ścieki, które w ciągu
doby spływają do oczyszczalni z
różną intensywnością – najwięcej rano i wieczorem, mniej w
nocy. Ścieki ze zbiornika będą
przepompowywane do oczyszczenia w równych ilościach przez
całą dobę, co zapewni rytmiczną
pracę urządzeń w oczyszczalni i
pozwoli na ich efektywne wykorzystanie.
Jak się dowiadujemy, gmina
do pierwszej edycji rządowego
programu złożyła jeszcze dwa
wnioski na dofinansowanie:
przebudowy ul. Adamskiego
(za 11 mln 400 tys. zł) oraz
na przebudowę ul. Rubinowej
(za 7 mln 125 tys. zł). W obu
przypadkach obok modernizacji drogi (budowa chodników,
nowa nawierzchnia) miały być
również wymienione wodociągi. Niestety na te zadania dofinansowania nie przyznano. Być
może stanie się tak w kolejnej
edycji programu. (zz)

pożytku publicznego - od 1 m2
powierzchni użytkowej - 5 zł,
3) od budowli:
a) wykorzystywanych na
potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków od ich wartości
- 0,01%,

b) pozostałych - od ich wartości 2%.
Pełne teksty uchwał podatkowych na 2022 rok znajdują
się na stronie internetowej UM
Imielin oraz na tablicach ogłoszeń. (zz)

Wyższe stawki podatków
gruntów i budynków - od 1 m2
powierzchni – 1,00 zł,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 5,17 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - od 1 m2
powierzchni - 0,30 zł,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i
położonych na terenach, dla
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia
wejścia w życie tego planu w
odniesieniu do tych gruntów
upłynął okres 4 lat, a w tym
czasie nie zakończono budowy
zgodnie z przepisami prawa

budowlanego - od 1 m 2 powierzchni - 3,40 zł.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,80 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 23,20 zł,
c) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od
1 m 2 powierzchni użytkowej
- 12,04 zł,
d) związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
- od 1 m2 powierzchni użytkowej
– 5,10 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje

Dotacja dla MOPS-u

S

ejmik Województwa Śląskiego przyznał Gminie
Imielin dotację w wysokości
19 980 zł w ramach konkursu
pod nazwą: „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki
i rozwiązywania problemów
uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
województwie śląskim w 2021
roku”. Dotacja przeznaczona
jest na zadanie nr 2 przewidziane do realizacji przez gminy
województwa śląskiego pod nazwą: „Wzmocnienie działalności funkcjonujących placówek
wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży na terenie województwa śląskiego.”

Pieniądze zostaną wykorzystane na dofinansowanie zadania
pod nazwą „Jestem sobą” realizowanego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Imielinie. W
szczególności będzie to zakup
żywności w celu przygotowania
posiłków, organizację wyjazdów
do kina i na basen oraz spotkań
okolicznościowych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć,
wynagrodzenie dla wychowawców oraz realizację programu
„Szkoła dla rodziców i wychowawców”. (mops)
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a październikowej sesji
Rady Miasta Imielin przyjęte zostały nowe, obowiązujące od
nowego roku, stawki podatku od
nieruchomości, od środków transportowych i opłaty targowej. Są
one wyższe od obowiązujących w
tym roku średnio o 5 proc. – Od
trzech lat nie podnosiliśmy stawek podatkowych – uzasadnia ten
krok burmistrz Jan Chwiędacz.
- Podwyżka o 5 proc. jest niższa
niż ostatnie dane o inflacji (to blisko 7 proc., a będzie ona prawdopodobnie jeszcze wyższa). Podniesienie stawek planują również
inne sąsiednie gminy. Szybko rosnące ceny energii elektrycznej (o
30-40 proc.), gazu; mają wpływ
na zwiększające się tym samym
bieżące koszty utrzymania miasta
– np. oświetlenie uliczne.
Nowe stawki podatków od nieruchomości.
l) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji
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Statystyka szczepień



Liczba zaszczepionych w
Imielinie minimum 1 dawką
- 5241 osób; w pełni zaszczepionych - 5125 osób czyli 55,2 proc.
W powiecie w dalszym ciągu
Imielin jest na pierwszym miejscu pod względem procentu osób
zaszczepionych przed Bieruniem
52,8 proc., Lędzinami, Chełmem
Śl. i Bojszowami – 50,8 proc.
Najwięcej zaszczepionych w
województwie śląskim jest w
gminie Bobrowniki 61 proc.
W rankingu ogólnopolskim
Imielin zajmuje 228 miejsce
na niespełna 2,5 tys. gmin. W
konkursie „Rosnąca odporność” Imielin zajął 2 miejsce w
powiecie. (zz)

S

zkoła Podstawowa Nr 1
im. Powstańców Śląskich
w Imielinie na początku roku
szkolnego 2021/2022 złożyła wniosek o dofinansowanie
szkolnych wycieczek w ramach
programu „Poznaj Polskę”, który ogłosiło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Przygotowały go
nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Ewa Szkołut oraz
Anna Żurawik, a placówka uzyskała dofinansowanie w kwocie
10 tys. zł.
W październiku uczniowie
klas II wyjechali na dwudniową wycieczkę. Odwiedzili Park
Rozrywki Krasiejów – bajkową krainę dinozaurów, gdzie
każdy mógł spędzić czas na
beztroskiej zabawie w prehistorycznym otoczeniu. Park
ewolucji, tunel czasu, pawilon
paleontologiczny, wykopaliska,
prehistoryczne oceanarium były dla dzieci szczególną formą
nauki, bo połączoną z zabawą.
Bardzo atrakcyjne okazały się

warsztaty małego paleontologa. Były to zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych
naukowców z długoletnim doświadczeniem. Dzieci mogły
poczuć prawdziwy klimat wykopalisk, a same przy użyciu
młotka, pędzla i innych narzędzi poszukiwały skamieniałości. Paleontolodzy odpowiadali
na wszystkie pytania związane
z wykopaliskami i prehistorią.
Kolejną atrakcją był zamek w
Mosznej, o którym krąży wiele

legend. Dzieci zwiedziły zabudowania zamkowe o niepowtarzalnej architekturze, obejrzały
kilkusetletnie dęby i lipy jako
pomniki przyrody. Kolejnym
punktem wędrówki była Góra
św. Anny - ważne dla Śląska
miejsce historyczne z pięknym
klasztorem franciszkańskim i
parkiem krajobrazowym. Na
podsumowanie wyjazdu nie
mogło zabraknąć pikniku z
pieczeniem kiełbasek i zabaw
na wolnym powietrzu.

Dni Drzewa, Listonosza i…

D

zieci poznawały rodzaje
drzew i sposoby ich rozpoznawania, poznały historię
drzewa, jako środowiska życiowego dla wielu gatunków roślin
i zwierząt. W przedszkolnym
ogrodzie obserwowały i porównywały kory drzew i grubość
ich pni. Odwiedziły również
wystawę „Dary drzewa” przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i same
tworzyły prace plastyczne z
drzewem. Wszystko po to, by
utrwalić swoją wiedzę na temat
tego, jak można pozytywnie
wpływać na środowisko poprzez codzienne zachowania. W
przypadku przedszkolaków to
przede wszystkim szanowanie
papieru i zbieranie makulatury,
które mogą ograniczyć wycinkę drzew. Obchody Światowego Dnia Drzewa były częścią
przedszkolnej edukacji ekologicznej.
Kolejnym z ciekawych dni
było powitanie jesieni. A z tej
okazji odbył się pierwszy tradycyjny jesienny bal. W jesiennych
strojach, przy jesiennej muzyce
i z jesiennymi rekwizytami barwny jak sama jesień.
Dużym powodzeniem cieszyła się akcja „Listy do dzieci”, zorganizowana z okazji
Dnia Listonosza i Poczty Pol-

skiej. Po raz pierwszy dzieci w
przedszkolu odwiedził „przedszkolny listonosz”, w którego wcielił się pan rzemieślnik-konserwator. Listy, które
doręczał, napisali w wielkiej
tajemnicy rodzice przedszkolaków. Podpisane imieniem i
nazwiskiem dziecka, zaadresowane nazwą grupy i wrzucone
do przedszkolnych skrzynekwrzutek, trafiły do adresatów
i wywołały najpierw mnóstwo
zdumienia, a później mnóstwo
radości. Były rysunki, kolorowanki, zagadki, a nawet wierszyki stworzone specjalnie na
tę okazję. Ale przede wszystkim było wiele ciepłych słów,
przytulasków i buziaczków –
czyli tego, czego dzieciom pod

nieobecność rodziców brakuje
najbardziej. Nauczycielki, a
zwłaszcza inicjatorka przedsięwzięcia – Marta Janota, dziękują rodzicom, którzy spojrzeli
życzliwym okiem i poświęcili
swój czas, bo bez ich zaangażowania akcja nie mogła by się
odbyć.
Dniem, którego nie sposób
pominąć, był też 26 października, kiedy to podczas uroczystego pasowania w poczet przedszkolnej gromady przyjęto 119
dzieci, które po raz pierwszy
przekroczyły progi przedszkola. Były to głównie najmłodsze trzylatki, ale zdarzały się
również dzieci starsze. Były
wiersze, piosenki, ślubowanie,
pamiątkowe dyplomy i nie-

„Poznaj Polskę” to nowy
program edukacyjny, którego
celem jest wsparcie szkół w realizacji zadań programowych
– w tym także uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego. To
przedsięwzięcie umożliwiające
poznawanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii
oraz osiągnięć polskiej nauki.
- Cieszę się, że udało nam
się pozyskać pieniądze na ten
bardzo wartościowy wyjazd.
Można uznać, że nietypowy,
ponieważ uczestniczyli w nim
uczniowie edukacji wczesnoszkolnej. Dla wielu była to
pierwsza w życiu tak długa
rozłąka z rodzicami. Tak więc
mnóstwo atrakcji, wiele nowych doświadczeń. Będziemy
starać się o powtórny udział w
projekcie. Uśmiechnięte buzie
naszych dzieci potwierdziły, że
było warto – dodaje Anna Kubica, dyrektorka szkoły.
(sp1, zz)

odłączna wielka „magiczna”
kredka, dzierżona przez dyrektorkę Renatę Prus.
Październik
zakończyły
działania związane z akcją
Ministerstwa Edukacji i Nauki
„Szkoła Pamięta”. Akcja ma na
celu upamiętnianie ważnych
rocznic, wydarzeń i postaci historycznych – szczególnie tych
związanych z historią danego
miejsca, regionu i społeczności. Dzieci zwiedziły m.in.
wystawę śląską w Bibliotece
Miejskiej, „odnalazły” pomnik
Powstańców Śląskich na imielińskim rynku oraz odwiedziły
cmentarz. Tworzyły też prace
plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt zadusznych.
(kw,zz)

Foto: Przedszkole

Październik rozpoczynaliśmy
w takiej sytuacji, że na kwarantannie w naszym powiecie
przebywało codziennie średnio
59 osób, a zachorowało w ciągu
tygodnia 5 (przypomnijmy, że
dane te podajemy uśrednione
do tygodnia ze względu na nierównomierne i zaniżone informacje, które odnotowane są w
czasie weekendów i świąt).
Pierwszy pełny tydzień października był zbliżony do poprzedniego tygodnia – zachorowało 5 osób, na kwarantannie
średnio przebywały codziennie
53. W kolejnym tygodniu (11-17)
chorych było nieco więcej, bo 7,
ale liczba osób na kwarantannie
zmniejszyła się nieznacznie bo
do 51. Niewiele od poprzednich różnił się również kolejny
tydzień (18-24 października): 8
chorych, 53 na kwarantannie.
Sytuacja zdecydowanie zaczęła się zmieniać pod koniec
miesiąca – od 25 października
codziennie odnotowywano 3
przypadki zakażenia koronawirusem, 29. tego miesiąca było
ich już 5, a dwa dni później 6.
Bilans tego tygodnia to 27 chorych i średnio codziennie 77
osób na kwarantannie. Pod koniec tygodnia codziennie izolowanych było ponad sto osób.
Pierwszy tydzień listopada
przypominał sytuację z wiosny tego roku. Liczba chorych
w powiecie powiększyła się do
81, a na kwarantannie średnio
codziennie przybywały 252.
Odnotowano również pierwszy
od wielu tygodni przypadek
śmierci z powodu zakażenia koronawirusem. (zz)

To była wspaniała przygoda

Foto: SP 1

Kronika epidemii

Uczniowie SP2 w „Szkole Najlepszych” Wystawa poplenerowa

W

Foto: SP 2

rozwoju – odkrywanie talentów oraz rozwój umiejętności
samodzielnego myślenia i tworzenia. Ponadto uczniowie mają
okazję poszerzać swoją wiedzę
o treści, którymi szczególnie
się interesują, a tym samym
przygotowywać do konkursów
i olimpiad przedmiotowych.
Koordynatorem programu w
szkole jest Aleksandra Wajda.
(sp2, zz)

zkoła Podstawowa nr 2
we współpracy z MCK w
Imielinie w październiku zorganizowała zajęcia z projektu
edukacyjnego „Śląsko szlajfa”.
Pomysłodawczyniami projektu
były Katarzyna Cyroń i Adriana Penczek, które razem z
Iwoną Simką-Surmą zorganizowały w Bibliotece Miejskiej
warsztaty robienia wianków
śląskich. Uczniowie szkolnego koła plastycznego i koła
decoupage wykonali własnoręcznie piękne galandy, które
posłużyły później jako element
współczesnej aranżacji stroju
śląskiego. Kolejnym etapem
projektu był wykład Adriany

Penczek na temat stroju śląskiego, nazewnictwa, elementów charakterystycznych dla
poszczególnych regionów. Przy
prezentacji nie tylko pomagały
slajdy, ale i żywe modele – byli
nimi nauczyciele (wśród nich
dyrektorki), ubrani w klasyczne stroje z naszego regionu. Finałem projektu był pokaz mody
współczesnej z elementami
stroju śląskiego uwieczniony
sesją fotograficzną wykonaną przez Adama Politańskiego. Gościem specjalnym zajęć
była również Marlena Kłyk,
która pomogła przy współczesnych aranżacjach i stylizacjach
uczniów.

Warsztaty te miały na celu
pełniejsze poznanie własnej
kultury, dziedzictwa historycznego, wydobycie wielorakich wartości tkwiących we
własnym regionie oraz kształtowanie świadomych swych
możliwości i formowanie postaw otwartych, nastawionych
na zrozumienie innych kultur i
zbliżenie europejskie. A z perspektywy ucznia było okazją
do przełamania stereotypu postrzegania elementów folkloru
jako zamierzchłej rzeczywistości i ukazanie, że motywy
śląskości w tym stroju mogą
być i współcześnie pięknie
wykorzystanie. (sp2, zz)

Przedszkolaki dbają o zdrowie

D

bałość o zdrowie to temat
ważny nie tylko ze względu
na panującą epidemię koronawirusa. Wykształcenie właściwych
nawyków prozdrowotnych nie
jest łatwe i warto wykorzystywać
w tym celu każdą okazję. Tym
razem nauczycielki przedszkola
wykorzystały więc przypadający 15 października Dzień Mycia Rąk. „Rączka prawa, rączka
lewa – obie rączki umyć trzeba.
Ręce trzeba myć, żeby zdrowym
być” - dzieci tego dnia bawiły
się pod takim hasłem. Właściwa
higiena dłoni to pierwsza obrona
przed zarażeniem wieloma cho-

robami. Dzieci same tworzyły
obrazkowe instrukcje mycia rąk
i uczyły się ich odczytywania.
Wykształcenie nawyku mycia
rąk z użyciem mydła, zwłaszcza
przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety jest procesem długotrwałym, ale przedszkolaki
już są na dobrej drodze do jego
osiągnięcia.
W październiku przedszkole
odwiedził również Dentobus,
czyli mobilny gabinet dentystyczny, w którym przedszkolaki mogły spotkać się ze stomatologiem i w przyjaznych
warunkach sprawdzić swój stan

uzębienia (oczywiście za zgodą
rodziców). Ze względu na dużą liczbę dzieci Dentobus 25
października zaparkował obok
przedszkola przy ul W. Sapety,
a 10 i 27 października obok budynku przy ul. Dobrej 2.
Działania prozdrowotne doskonale wpisały się w realizację programu „Czyściochowe
Przedszkole”
proponowanego placówkom edukacyjnym
przez firmę Rossmann. Dzięki
akcjom prozdrowotnym dzieci
mają kolejne naklejki w swoich
„czyściochowych”
kalendarzach. (kw, zz)

Piosenki Jana Wojdaka

W

DK „Sokolnia” 17 października odbyły się przesłuchania eliminacyjne do 22.
Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Piosenki Jana
Wojdaka”.
Celem festiwalu jest promowanie dziecięcej i młodzieżowej
twórczości artystycznej, a także
wyszukiwanie młodych talentów. Ma on charakter przeglądu,
w którym wystąpić mogą indywidualni wykonawcy i grupy
wokalne. Akces udziału w Imie-

linie zgłosiło 21 osób. Każdy z
nich przygotował dwie piosenki
z zestawu proponowanego przez
organizatorów. Jurorzy zakwalifikowali się do finału festiwalu w
Nowohuckim Centrum Kultury.
Imielin reprezentować będą: Tomasz Rogalski i Oliwia Kramek.
Uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny.
Organizatorzy dziękują wszystkim za udział i gratulują oraz
życzą powodzenia w dalszych
zmaganiach. (mck)
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Szlajfa, czy zopaska?

dziwiać obrazy będące efektem
wyjazdu oraz pracy twórców w
naszej rodzimej miejscowości.
Pomimo różnych technik malarskich i indywidualnego podejścia artystów do tematu, cechą wspólną prac plenerowych
jest piękno miejsca uchwycone
i zamknięte w obrazach.
W tegorocznym plenerze
uczestniczyło 15 osób, członków grupy „Kastalia” działającej przy Domu Kultury Sokolnia. Ich prace możemy zobaczyć na wystawie. Są to: Sylwia
Barucha, Gabriela Bierońska,
Katarzyna Cyroń, Urszula Figiel, Katarzyna Gawlik, Sandra
Gawlik, Jan Jagoda, Agnieszka
Kłyk,
Magdalena Kryczek,
Monika Madejczyk, Anna Radwańska, Iwona Simka-Surma,
Ewa Szymańska-Sułkowska,
Krystian Teperski, Barbara
Zientara-Chmiel. Organizatorzy zapraszają do odwiedzenia.
(mck)
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ciele III LO w Katowicach, ale
również promowana jest idea
tutoringu, który opiera się na
relacji człowieka z człowiekiem
– tutora z podopiecznym. Jest to
podejście uwzględniające to, że
każdy jest inny i że nasze życie
oraz rozwój odbywają się jednocześnie w wielu sferach. W
idei tutoringu nie tyle chodzi o
sprawdzanie, ile ktoś zapamiętał, ale o wspomaganie procesu

Domu Kultury Sokolnia
w Imielinie trwa wystawa prac plastycznych imielińskich artystów, będąca pokłosiem VIII Pleneru Plastycznego
„Brenna – Imielin 2021”.
Plener zorganizowany przez
Miejskie Centrum Kultury w
Imielinie miał charakter wieloetapowy. Pierwszy etap realizowany był w Brennej gdzie
od 17 do 20 maja. Głównym
jego celem była praca twórcza
na świeżym powietrzu, inspirowana pięknem krajobrazu,
architektury, ulotnością chwili.
Drugi etap dotyczył Imielina,
który ma wiele pięknych miejsc,
co przełożyło się na różnorodność wystawy.
Uroczysty wernisaż odbył
się 23 października. Otwarcia
wystawy dokonały Jadwiga Mikunda, dyrektorka Miejskiego
Centrum Kultury oraz Iwona
Simka-Surma, komisarz pleneru. Na wystawie możemy po-

Foto: MCK (2)

12 uczniów szkoły z klas 7. i
8. imielińskiej „dwójki” wzięło
udział 22 października w uroczystej inauguracji programu
„Szkoła Najlepszych” zorganizowanego po raz trzeci przez III
LO im. Adama Mickiewicza w
Katowicach. W programie tym
biorą udział wybrani uczniowie katowickich szkół podstawowych oraz SP2 w Imielinie.
Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Małgorzata Myśliwiec
z Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego.
Zajęcia w ramach programu
zaplanowane są od października
br. do kwietnia przyszłego roku.
Program ma na celu poszerzenie poza podstawę programową
wiedzy z przedmiotów wybranych przez uczniów - m.in.
z j. polskiego, j. angielskiego,
historii, matematyki, informatyki, geografii, fizyki, biologii
i chemii. Prowadzą je nauczy-



70 lat hodowców gołębi
70 lat temu imielińscy hodowcy gołębi pocztowych zorganizowali się, stając się częścią
stowarzyszenia Polski Związek
Hodowców Gołębi Pocztowych.
Z tej okazji na corocznym podsumowaniu sezonu w październiku
gratulował im jubileuszu i osiągnięć Bogdan Dyrszka, prezes
oddziału PZHGP, który siedzibę
ma w Mysłowicach. Natomiast
jak co roku w spotkaniu z hodowcami uczestniczył burmistrz Jan
Chwiędacz, wyrażając uznanie
za ich działalność. Hodowla gołębi to nie tylko pożyteczne hobby
– szczególnie żywo kultywowane
na Górnym Śląsku, rywalizacja
sportowa, ale i wyraz dbałości o
przyrodę.
Na początku spotkania minutą
ciszy uczczono zmarłych hodowców – w ostatnim czasie szczególnie mocno zostali doświadczeni. Potem miłośnicy gołębi
podsumowali sezon wręczeniem
nagród dla najlepszych. Co roku

hodowcy biorą udział w zawodach, w których startują w osobnych kategoriach gołębie młode i
dorosłe. Zawodów takich jest kilkanaście. Gołębie z każdej sekcji
z tzw. punktu wkładań wywożone są samochodami do odległych
nawet na kilkaset kilometrów
miejsc w kraju i za granicą i stamtąd wracają do swoich hodowców.
Liczy się czas przelotu gołębi.
- Jako sekcja mieliśmy bardzo
dobry sezon – powiedział nam
Grzegorz Mandrela. – Wojciech
Kupień został mistrzem okręgu
w lotach gołębi młodych. Dobre

Jubileusz...

były również wyniki innych kolegów, których w sekcji jest 20, a
18 spośród nich uczestniczyło w
tym roku w zawodach. Z powodu
pandemii sezon lotowy rozpoczął
się później, niż w innych latach i
dlatego tez bywało że dublowały
się terminy zawodów.
Grzegorzowi Mandreli z zarządzie sekcji pomagają Czesław
Jodłowiec jako skarbnik oraz
Wojciech Kupień i Ireneusz Chrostek jako członkowie zarządu.
W kategorii gołębi dorosłych
najlepsze wyniki osiągnęli: Ireneusz Chrostek, Wojciech Ku-

pień i Andrzej Pastuszka. Tytuł
I przodownika zdobył Grzegorz
Mandrela, II przodownika Czesław Jodłowiec i Jan Strzelecki
przed Zbigniewem Górkiewiczem.
W kategorii gołębi młodych
mistrzem został Wojciech Kupień, przed Piotrem Siekierą i
Andrzejem Pastuszką. I przodownikiem Czesław Jodłowiec
i Jan Strzelecki przed Grzegorzem Mandrelą i śp. Dariuszem
Lipskim.
Zadaniem, które czeka imielińskich hodowców w najbliższym czasie jest przeprowadzka
punktu wkładań z ruchliwej
ulicy w centrum miasta na nowe spokojniejsze miejsce na Pasieczkach. - Czego Wam życzyć
na to 70-lecie? - Na to pytanie
prezes G. Mandrela odpowiada
następująco: - Żeby kolejny rok
był lepszy od poprzedniego. A
zatem hodowcy: „Dobry lot”.
(zz)

Dokończenie ze str. 1.
tografie. Na nich udało się rozpoznać zaledwie kilka osób. Aby nie
zniknąć w mrokach niepamięci
powstała właśnie ta publikacja o
„Harfie”.
Jubileuszowy koncert
Jubileusz uczczony zostanie w
niedzielę 21 listopada o godz. 18.
koncertem w kościele parafialnym. Z ogromnego repertuaru
chóru wybrane zostały same „graetest hits” – ze względu na ograniczony czas będą to zaledwie części
wielkich dzieł Mozarta, Beethovena, Bacha, a ze współczesnych
twórców utwory Oli Gjeilo i samego Romana Jochymczyka. Chórowi towarzyszyć będzie Gliwicka
Orkiestra Kameralna, a wśród
solistów są: Katarzyna Skulska
– sopran, Leokadia Duży – sopran, Jadwiga Lis – alt, Ireneusz
Starczynowski – tenor, o. Tomasz
Jarosz CSsR – bas i Tomasz Ferdyniok – bas. (zz)

Foto: da

Świętowali Abrahama

Wspólną mszą w kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie tegoroczni 50-latkowie uczcili
swoje urodziny. Na mszę zgłosiło się ich ponad 50, po mszy większość z nich spotkała się przy kawie, by
wspominać minione lata i poprzednie spotkania. Są to uczniowie imielińskich podstawówek - wówczas to
były SP 19 i SP 20 w Mysłowicach. Organizatorkami czwartego już takiego klasowego spotkania rocznikowego, które organizują co 5 lat, były Teresa Ebert, Małgorzata Balicka, Katarzyna Ciszewska. (da)
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Czterdzieści lat minęło

Tegoroczni 40-latkowie spotkali się na mszy w swojej intencji w kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej. Msza w intencji żywych i zmarłych z rocznika 1981 odprawiona została 31 października. Solenizanci
spotkanie przy kawie i muzyce mieli wcześniej, bo 18 października. Na rocznikowe spotkanie zapisało
się ich czterdziestu czterech. Było to czwarte już spotkanie uczniów dwóch szkół. Organizatorkami były:
Aneta Lewińska i Katarzyna Lamik. Muzykę na spotkaniu serwował DJ Mateusz Kalot. (da)

Gra śladami powstań
Obchody Dnia Niepodległości
uczczone zostały grą terenową
Śladami Śląskich Powstań, której scenariusz opracował Dariusz
Rekosz - pisarz powieści sensacyjnych i detektywistycznych dla
młodzieży. Zwyciężyła drużyna
„Ymielyńscy Historycy” (Wojciech Kania, Anna Kurek oraz

Patryk Sekuła), drugie miejsce
zajęła „Ekipa PAS” (Magdalena
Malinowska, Maria Palka, Zuzanna Siodłok oraz Natalia Kochman), a trzecie miejsce „Omaszki” (Mariola Saternus, Katarzyna
Saternus-Góra, Grzegorz Góra i
Artur Góra). Organizatorzy gratulują wszystkim . (mck,zz)

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA

„Swing” to dzieło Abelarda Gizyę - wybitnego polskiego komika, stand-upera, scenarzysty, autora tekstów komediowych,
założyciela i lidera Kabaretu Limo.
Sztuka opowiada o ludziach w sile wieku, którzy zapragnęli
odświeżyć swoje małżeństwa i spróbować seksu z innymi niż
małżonek/małżonka ludźmi, oczywiście za przyzwoleniem swoich „ślubych”. Małżeństwo z długim stażem i przyjaciel, który
nie umie zbudować trwałego związku. Rozwiązanie problemu?
Swing. Odkrycie amerykańskich naukowców, niezawodny sposób na rutynę i kobiety. Swing to seks, swing to emocje, swing
to intryga! Na scenie dwaj przyjaciele: Mirosław Neinert i Dariusz Stach. Do tego żona zawodowa, żona prywatna i nie-żona.
Spektakl wyreżyserował Mirosław Neinert, kostiumy Magdalena
Dobrowolska, grafika Dobrosława Rurańska, światło i dźwięk
Sergiusz Brożek, prezentacje multimedialne Sławomir Jastrzębski, piosenkę śpiewa Agata Biały.
Wyjazd do Katowic z rynku w Imielinie w czwartek 30 listopada o godz. 19:30. Cena (obejmuje koszt biletu wstępu, przejazdu oraz ubezpieczenie) wynosi: 75 zł - bilet ulgowy lub 85 zł

Jarmark Adwentowy w Krakowie
2 grudnia 2021 (czwartek) wyjazd grupowy - godz. 9:00
W programie m. in. Wzgórze Wawelskie:
katedra z Dzwonem Zygmunta oraz zamek
(dziedziniec), spacer Traktem Królewskim na
Rynek, Sukiennice, Bazylika Mariacka (z zewnątrz), Muzeum w Podziemiach rynku głównego. W czasie wolnym udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym na Rynku Głównym, gdzie
pojawi się około osiemdziesięciu kramów, a
wśród nich wielu wystawców z Polski i zagranicy. Wśród specjałów: pieczone kasztany, staropolskie pierogi i oscypki, prażone orzeszki
w karmelu, gofry, pierniki i domowe ciasta.
Wśród wystawców nie zabraknie rzemieślników i twórców szeroko pojętego „DIY”drewniane szopki, malowane bombki, ozdoby
i stroiki świąteczne, wyroby ceramiczne czy
oryginalne drewniane zabawki.
Szczegóły na plakatach. Zgłoszenia w Bibliotece Miejskiej, osobiście lub telefonicznie:
32/22 55 070.
„Grinch – A co z Mikołajem?”
5 grudnia (niedziela), godz. 16:00, DK
Sokolnia
Zapraszamy do Sokolni wszystkie dzieci na
spotkanie ze słynącym z rozdawania prezentów świętym biskupem. Najmłodsi widzowie
tym razem zobaczą bajkę pt. „Grinch – A co z
Mikołajem?” Opowieść o zgryźliwym Grinchu
i elfach, pomocnikach świętego Mikołaja to nie
tylko zabawna historia, ale i refleksyjny moralitet o potrzebie przyjaźni i akceptacji. Na oczach
dzieci, obdarowany upominkiem i odrobiną ciepła i przyjaźni Grinch, przemienia się i dołącza
do grona elfów w misji dostarczenia dzieciom
tegorocznych gwiazdkowych prezentów. Spektakl pełen jest wyjątkowych momentów oraz
zawiera piękny, edukacyjny morał. Po spektaklu każde dziecko może sobie zrobić zdjęcie z
Mikołajem i innymi bohaterami bajki. Będzie
też możliwość wręczenia dzieciom paczek z
upominkami. Rodziców prosimy o wcześniejsze ich dostarczenie do DK Sokolnia. Bezpłatne
wejściówki do odbioru w placówkach MCK.
Imieliński Kiermasz Świąteczny 12 grudnia (niedziela) godz. 12:00-18:00
O godz. 12.00 nastąpi otwarcie stoisk i straganów z rękodziełem, malarstwem, ozdobami
świątecznymi, wypiekami, wędlinami, miodami i innymi artykułami spożywczymi i pamiątkarskimi. Nie zabraknie oczywiście tradycyjnego imielińskiego grzańca.
Potem odbędą się popisy najmłodszych imielińskich instrumentalistów i wokalistów. Ok.
14:00 zapraszamy na pierwszą część pokazu
kulinarnego Remigiusza Rączki, który nauczy
nas, jak przyrządzać różnego rodzaju smakołyki. O godz. 15.00 przewidziany jest program
dla dzieci pt.: „Nasz Mikołaj na Święta”. Koncert Bernadety Kowalskiej z Zespołem rozpocznie się o godzinie 16.00. W trakcie koncertu

nastąpi uroczyste zaświecenie kiermaszowej choinki przez burmistrza Imielina Jana Chwiędacza.
O godz. 17.00 - druga część kulinarnego show w
wykonaniu znanego już mieszkańcom miasta Remigiusza Rączki, zaś o 18:00 na zakończenie kiermaszu wystąpi z półgodzinnym koncertem Imielińska Orkiestra Dęta pod dyr. Andrzeja Króla.
Imprezę tak jak w ubiegłym roku poprowadzi
znany z Telewizji Silesia Mirosław Riedel. Dla
najmłodszych uczestników kiermaszu przewidziane są dodatkowe atrakcje, takie jak: karuzela,
zagroda z kucykami i warsztaty świąteczne.
XXIII Przegląd Młodych Talentów
19 grudnia (niedziela), godz. 16:00,
DK Sokolnia
W przedświąteczną niedzielę w Sokolni odbędzie się kolejny Przegląd Młodych Talentów. Tradycyjnie poświęcamy go muzyce klasycznej oraz
kolędom. Uzdolnioną muzycznie młodzież i dzieci
zapraszamy do udziału, który należy zgłosić do 13
grudnia w DK Sokolnia, Bibliotece Miejskiej, lub
telefonicznie: 32/22-56-092, 32/22 55 070.
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Andrzejki z Teatrem Korez - „Swing”
30 listopada 2021 (wtorek) wyjazd grupowy - godz. 20:30

- bilet normalny. Spektakl jest przeznaczony dla
widzów pełnoletnich!
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„Jeji Zacność Dulcyno”
21 listopada (niedziela) godz. 18:00, DK „Sokolnia”
Zapraszamy na nowy wodewil autorstwa Mariana Makuli oparty
na sztuce Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”. Fabuła sztuki opowiada o perypetiach rodziny Dulskich, będących właścicielami kamienicy i romansie ich dorosłego syna Richata ze służącą Leną
pochodzącą z Ukrainy. Spektakl pokazuje chciwość, brak tolerancji i
śmieszność tej mieszczańskiej familii. Akcja sztuki toczy się współcześnie na Śląsku w bliżej nieokreślonym miejscu. Jedni „godajom”, a
drudzy mówią. Dulska jest rdzenną Ślązaczką, jednak o niemieckich
korzeniach i będzie „szwargotała” i mówiła po śląsku oraz łamaną polszczyzną z niemieckim akcentem. Jej mąż ma inteligenckie korzenie
kresowe, więc będzie mówił, dzieci i siostrzenica Dulskiej to „krojcoki” - raz mówią, a „roz godajom”. Natomiast służąca Lena jest Ukrainką i będzie mówiła łamanym śląsko-rosyjskim. Dwie godziny dobrej
zabawy i śmiechu, przy dobrej muzyce i wyśmienitej grze aktorskiej.
Bilety w cenie 30 zł do nabycia w placówkach MCK.



Witamy we wspólnocie

Z Imielina do Sparty

W

490 roku p.n.e. Persowie zagrażali
Atenom, a ci wysłali do Sparty posłańca Filippidesa z prośbą o pomoc. Sparta
oddalona jest od Aten na 246 km. Posłaniec
wyruszył rano i przybył na miejsce następnego dnia wieczorem. Blisko dwa i pół tysiąca lat później, bo w 1982 roku Brytyjczycy podjęli próbę odtworzenia drogi, którą
musiał przebiec grecki posłaniec. Udało im
się pokonać dystans około 250 km w 36 godzin. Na tej podstawie zrodził się historyczny ultramaraton nazywany Sparthatlonem.
W tym roku w ostatni weekend września
odbyła się jego 39 edycja, w której wziął
udział 49-letni Jacek Cupiał z Imielina, z
zawodu informatyk. W historii Sparthatlonu
tylko raz wygrał go Polak, raz także najlepszą wśród startujących kobiet była Polka. W
tym roku startowało w nim 6 osób z Polski.
- Najgorsza dla mnie była różnica temperatur: 30 stopni w dzień i tylko 4 w nocy
– relacjonuje nam uczestnik biegu. – Trudność trasy wynikała nie tylko z pory dnia
czy nocy ale i różnicy wzniesień, bo część
trasy wiodła przez górską przełęcz na wysokości ponad 1000 metrów. Najlepsi ukończyli bieg w 22 godziny, mnie udało się zająć
68. miejsce w czasie 33 godzin i 35 minut.
Bieg ze względu na długość i skalę
trudności należy do elitarnych. Może w
nim wziąć udział około trzystu uczestników, którzy muszą spełnić ostre kryteria
startu i mieć szczęście w… losowaniu.
Stają do biegu wcześnie rano, w legendarnym miejscu bo pod Akropolem, a kończą
przy pomniku króla Sparty. Zwycięzcą
jest każdy, kto ukończy ten morderczy
bieg, a pod pomnikiem Leonidasa otrzymuje wieniec laurowy na skroń.
- Oczywiście na trasie są punkty żywieniowe, gdzie można się napić i posilić,
zmienić odzież, czy buty (pod warunkiem,
że zdeponujemy nasze rzeczy na punkcie
kontrolnym lub mamy kogoś do pomocy).
Jest też kilka punktów, gdzie zrobią nam
masaż – ale nie można sobie na to zbytnio
pozwalać, gdyż są surowe limity ustalone
przez organizatorów. Dla pierwszych 80 km
wyznaczono taki czas, że trzeba je było ko-

Dzieci ochrzczone w październiku w imielińskim kościele

Oliwia Helena Marona
córka Martyny i Jacka
chrzestni: Jakub Michalski i Agata Marona

Maja Alicja Skowron
córka Edyty i Michała
chrzestni: Adam Bromnik i Marta Wielgosz

Alicja Anna Żołna
córka Eweliny i Bartłomieja
chrzestni: Szymon Żołna i Gabriela Szwerthalter
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Zofia Helena Ślęk
córka Magdaleny i Roberta
chrzestni: Robert Synowiec i Małgorzata Długajczyk

niecznie pokonać biegiem, a nie marszem.
Kto tego nie zrobi, jest eliminowany. Niektórzy mówią, że takie biegi to „konkurs w
jedzeniu i piciu”- chodzi o ich odpowiednie
dawkowanie – kontynuuje Jacek Cupiał.
Swoją przygodę z bieganiem rozpoczął ponad 6 lat temu – był najszybszym
zawodnikiem z Imielina podczas crossu
imielińskiego. Przez kolejne lata wydłużał trasy biegów, które pokonywał – od
130-140 km w górach, po tzw. stumilaki
czyli liczące 100 mil (ok. 160 km). Ten rok
był pod tym względem bardzo intensywny – zrobił 6 biegów długodystansowych
(w tym 4 powyżej 150 km). Pokonanie
trasy z Zawoi do Szczyrku o długości
178 km i sumie podejść wynoszącej 10
tys. metrów w ponad 37 godzin (w tym
dwie noce bez snu), było przełomowym
momentem, którzy przekonał go, że może sobie poradzić ze Sparthatlonem.
- Wbrew pozorom przebiegnięcie takiej
trasy nie wymaga jakichś nadludzkich sił
fizycznych – najważniejsza jest odporność
psychiczna – wyjaśnia. – Trzeba być przygotowanym na różną pogodę jak zmienna
temperatura, deszcz, upał, huraganowy
wiatr, także różnorodna nawierzchnia, ale
przede wszystkim trzeba walczyć z własnymi słabościami, bo takie biegi rozgrywa
się w głowie. Nieodzowna jest pomoc na
trasie, wsparcie kogoś bliskiego – w moim
przypadku była to żona Brygida. Pokonywanie kilometrów jest też okazją do rozmów z ludźmi, wzajemnego motywowania.
Największa przyjemność z takich biegów to
możliwość poznawania wielu nowych nieznanych dotąd miejsc.
Na pytanie o przyszłość Jacek Cupiał
odpowiada, że… bierze minimum roczny
urlop od biegów ultra. Tym razem celem
jest udział w sierpniu w zawodach Ironmen
w estońskim Tallinie. Trzeba w nich przepłynąć 3,8 km, pokonać 180 km na rowerze
i przebiec maraton, czyli 42,2 km. Cóż, młodzi 50-latkowie nie znają żadnych granic.
Panu Jackowi życzymy wytrwałości
i sił w zdobywaniu kolejnych osiagnięć.
(zz)

