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Od lewej: ks. Janusz Kwapiszewski, Bernard Bednorz, prof. Julian Gembalski, Anna Kubica i Bernard Kopiec. 

PORADY NOTARIUSZA

Laureatem powiatowej na-
grody Clemens Pro Cultu-

ra za rok 2019 został Bernard 
Kopiec z Imielina. Epidemia 
spowodowała, że planowana na 
marzec tego roku uroczystość 
wręczenia nagród nie mogła się 
odbyć. Zorganizowano ją dopie-
ro 19 października i ze znanych 
powodów w skromniejszej opra-
wie. Oprócz B. Kopca nagrody 
otrzymali: wybitny muzyk, or-
ganista, profesor Julian Gembal-
ski (Clemens Pro Arte) i ksiądz 
kanonik Janusz Kwapiszewski 
(Clemens Pro Publico Bono). 

Poza kres oczekiwań
Charakteryzując to, czym 

zajmuje się Laureat, wydawca 
Grzegorz Grzegorek w swojej 
laudacji na jego cześć zauwa-
żył: - Nie można zarysować 
horyzontu, który byłby dla 
Bernarda Kopca kresem je-
go poszukiwań, jest on wciąż 
jeszcze nieosiągnięty, gdyż z 
każdą kolejną publikacją prze-
suwa się poza kres naszych 
oczekiwań. Idzie bowiem Ber-
nard Kopiec coraz dalej, coraz 
trudniejszą ścieżkę wybierając. 
Te trudności są wielorakie, jed-
nak jeszcze nie zdarzyły się 
takie, których by nie pokonał, 
mimo że wciąż nowe stają na 

jego drodze. Jedne związane z 
wiekiem i ograniczeniami jakie 
lata przynoszą, inne z coraz 
wyższą poprzeczką, jaką przed 
sobą stawia Laureat. 

Różnorodność tego czym 
zajmował się i co robi dziś              
B. Kopiec może zadziwiać. Za-
raz po ukończeniu szkoły pod-
stawowej pracował (jako 14-la-
tek!) w spółdzielni malarskiej. 
Potem w Zakładzie Remonto-
wym Energetyki był… fotogra-
fem, a następnie kierownikiem 
działu socjalno-gospodarcze-
go. Udało mu się zaocznie zdać 
maturę i już po czterdziestce 
ukończyć studia z turystyki. 
Był przewodnikiem i pilotem 
wycieczek krajowych i zagra-
nicznych. W tej roli odwiedził 
kilkadziesiąt krajów na świecie 
(aż 34 razy był w Bułgarii). 

Pierwsza książka o mieście
Z turystycznej pasji został 

autorem kilkudziesięciu prze-
wodników po miastach Śląska 
(z konieczności w latach 80. 
wydanych w formie skryptów). 
„Skoro napisałeś o innych mia-
stach, to dlaczego nie mógłbyś 
o Imielinie, w którym miesz-
kasz?” – zapytała żona Anna 
i tak powstała w latach 90. 
pierwsza monografia miasta, 

która doczekała się w ciągu 
paru lat trzech wydań, które 
ukazały się łącznie w kilku ty-
siącach egzemplarzy. Ten suk-
ces wydawniczy spowodował, 
że B. Kopiec zajął się rodzinną 
Rudą Śl. publikując monogra-
fie jej dzielnic. 

W czasach współczesnych, 
gdy wydawanie książek stało 
się łatwiejsze niż w czasach 
PRL-u, postanowił opracować 
monografię schronisk górskich 
– zaczął od ulubionych sude-
ckich, którym poświęcił trzy 
tomy - a potem karpackich. 

Gdy stał się znawcą historii 
miasta, w którym mieszka (ale 
i całego jej górnośląskiego oto-
czenia) już był tylko krok do 
cyklicznych publikacji wielu 

Gdy piszemy te słowa (po-
czątek listopada) lawino-

wo wzrasta liczba zarażonych 
koronawirusem. Tak dzieje się 
w całym kraju, w województwie 
śląskim i w Imielinie. Chociaż 
jest coraz trudniej z ustaleniem 
liczby osób dotkniętych cho-
robą. Tyski Sanepid, który do 
tej pory rejestrował te liczby, z 
końcem października zaprzestał 
podawania danych dla poszcze-
gólnych miast i ogranicza się do 
ogólnych liczb chorych - z ca-
łego powiatu. Ale już wcześniej 
– jak udało nam się ustalić – ist-
niały spore rozbieżności między 
liczbami chorych podawanymi 
przez Sanepid, a innymi oficjal-
nymi danymi (te pierwsze były 
znacznie zaniżone). Przegląd 
danych z ostatniego miesiąca 
zamieszczamy na str. 4 i 5.

- Wykonujemy w pełnym 
zakresie obsługę mieszkań-
ców – zapewnia burmistrz Jan 
Chwiędacz. – W Urzędzie Mia-
sta można załatwić wszystkie 
niezbędne sprawy – najlepiej 
gdyby zrobić to telefonicznie 
lub drogą elektroniczną, cho-
ciaż wizyta w urzędzie też jest 
możliwa, jednak z zastosowa-
niem niezbędnych środków 
bezpieczeństwa związanych z 
koronawirusem. 

Ciągłość pracy udaje się za-
chować, mimo tego że ok. 30 
proc. urzędników jest na zwol-
nieniach lekarskich lub kwaran-
tannie. Część wykonuje swoje 
obowiązki zdalnie (z domu), a 

część pracuje w urzędzie na za-
sadzie rotacyjnej, tak by ograni-
czyć wzajemne kontakty.  

Prace terminowe wykonuje 
się na czas, natomiast te, które 
mogą poczekać i nie są niezbęd-
ne odkładane są na później. Od-
bywają się zaplanowane wcześ-
niej przetargi i roboty remonto-
wo-budowlane (piszemy o nich 
na str. 3). Taki stan odnotowuje-
my na początku listopada.

Ograniczenia w bezpośred-
nich kontaktach wprowadziła 
również (podobnie jak wiosną) 
Miejska Spółka Komunalna. 
Tu też sprawy można załatwić 
przez telefon lub drogą elektro-
niczną. A obsługa mieszkańców 
odbywa się w sposób sprawny. 

Pandemia spowodowała od-
wołanie wszystkich imprez kul-
turalnych – tych planowanych 
na październik, ale i na listopad 
oraz  prawdopodobnie również 
na grudzień. Dotyczy to wy-
jazdów kulturalnych, przedsta-
wień teatralnych i koncertów. 
Nie odbył się kolejny Imielin 
Blues Festival planowany na 
7-8 listopada. Nie zaplanowano 
koncertu Imielińskiej Orkie-
stry Dętej na rynku w Imielinie 
11 listopada. W tym dniu mają 
być złożone przez władze mia-
sta kwiaty i zapalone znicze 
pod pomnikami. 

Do 28 listopada nieczynne są 
Dom Kultury „Sokolnia” oraz 
Biblioteka Miejska. Pod dużym 
znakiem zapytania jest przed-
świąteczny jarmark odbywający 
się co roku w grudniu. 

Od czasu, gdy we wrześniu 
wszyscy uczniowie wrócili do 
szkół, najpierw w październiku 
wprowadzono ograniczenia dla 
części uczniów szkół średnich. 
W końcu października do na-
uki zdalnej zostali skierowani 
pozostali licealiści oraz ucz-
niowie klas IV-VIII szkół pod-
stawowych. Ostatecznie od 9 
listopada także uczniowie klas 
I-III pozostają w domu na na-
uczaniu zdalnym. (zz)

Bernard Kopiec 
laureatem Clemensa 

W czasie epidemii

Dokończenie na str. 6.

Dzień Pracownika Socjalnego to okazja, by złożyć 
wszystkim osobom zajmującym się w czasie pandemii 
pomocą społeczną szczególnie gorące podziękowania: 

za Wasze poświęcenie i wysiłki podejmowane 
na rzecz wszystkich potrzebujących wsparcia 

w tym trudnym okresie 

Radni Rady Miasta Imielin
Burmistrz Jan Chwiędacz
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KRONIKA POLICYJNA

DYŻUR RADNYCH
16 listopada (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta Imielin 

w godz. 1600-1700 będą dyżurować radni: Mariusz Śliwka, Dariusz 
Staszewski, Gabriela Szolczewska. 

W grudniu nie ma dyżuru radnych. Kolejny odbędzie się w 
styczniu. (um)

Dariusz Orzeł
radca prawny 

PORADY PRAWNE

Paulina 
Siekańska
Notariusz 
w Imielinie

Zadbaj o pełnomocnictwo, zanim będzie za późno…

RADY PSYCHOLOGA

Ilona Duda 
Pedagog, 
trener 
umiejętności 
psycho-
społecznych

Nie zostawiaj spraw „na potem”, 
bo „potem” nie zawsze nadchodzi

Kurier – Imielińska Gazeta Samorządowa. 
Wydawca Urząd Miasta w Imielinie. 
Wykonanie: Gościniec sc. Redaguje zespół. 
Redaktor naczelny Zbigniew Zając ISSN 1898-8350 
Tel. kontaktowy: 609-223-557 
Adres do korespondencji: Biblioteka Miejska 41-407 Imielin, ul. Imielińska 
92, tel. 32/225 50 70, adres elektroniczny: kurier@imielin.pl 
Druk Infomax Katowice. Nakład 2350 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i opracowania 
nadesłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść ogłoszeń.

Na co dzień 
nikt nie zastana-

rządzonego przed notariuszem 
- taka forma jest wymagana w 
szczególności do obrotu nieru-
chomościami.

Najczęstsze sytuacje jakie mo-
gą sprawić duży kłopot to np.:

- osoba starsza ma być od-
dana do domu opieki dla osób 
starszych, bo kiedyś tak zadecy-
dowała i wyraziła taką wolę ro-
dzinie, albo wymaga specjalnej 
opieki, niestety kiedy ta starsza 
osoba ma już demencję lub inną 
chorobę, która powoduje, że nie 
jest w pełni władz umysłowych, 
nie może w żaden udzielić waż-
nego pełnomocnictwa,

- osoba młoda prowadząca 
przedsiębiorstwo nagle ulega wy-
padkowi w wyniku, którego traci 
na dłuższy czas przytomność, w 
tym czasie nie można dostać się 
do jej rachunków w banku, aby 
zapłacić ZUS i inne zobowią-
zania, których taka osoba nie 
zdążyła załatwić, taka osoba nie 
może w żaden sposób udzielić 
ważnego pełnomocnictwa,

- każda inna osoba, która z 
jakiegokolwiek powodu znajdzie 
się w stanie wyłączającym świa-
dome działanie.

Ważne jest to, że w powyż-
szych sytuacjach osoby, które 
chcą cokolwiek załatwić za osobę 
bliską, słyszą najczęściej w ban-
kach albo w miejskich ośrodkach 
pomocy społecznej, że należy iść 
do notariusza i notariusz wszyst-
ko załatwi. Jest to nieprawda. Ża-
den notariusz nie może dokonać 
jakiejkolwiek czynności nota-
rialnej z osobą, która nie działa 
z pełnym rozeznaniem, czyli nie 
jest w pełni władz umysłowych, 
dlatego tak ważne jest, aby udzie-
lić pełnomocnictwa, kiedy jest to 
jeszcze prawnie możliwe. 

Często słyszę w swojej pracy 
„Ale to tylko podpis, mama się 
przecież zgadza”, jednakże dla 
notariusza można powiedzieć, 
że osoba taka się nie zgadza i 
nie może pomóc, bo notariusz 
nie ma z nią należytego kontak-
tu, który daje 100% pewności, 

że wie, co podpisuje. Z drugiej 
strony proszę się postawić na 
miejscu takiej osoby, która nie 
wie, co się dzieje, a notariusz, ja-
ko osoba zaufania publicznego, 
podkłada jej coś do podpisania. 
Jestem przekonana, że nikt z 
państwa nie chciałoby wzglę-
dem siebie takiej sytuacji.

Są też sytuację, w których na-
wet posiadanie pełnomocnictwa 
notarialnego nie upoważni do za-
łatwienia pewnych spraw. Chodzi 
o odbiór korespondencji sądowej 
na poczcie. Bez właściwego peł-
nomocnictwa pocztowego udzie-
lonego na poczcie (w konkretnej 
placówce) nie będzie można ode-
brać takiej korespondencji.

Na koniec warto wspomnieć, 
że w sytuacji, kiedy jest już za 
późno na udzielenie ważnego 
pełnomocnictwa, jedynym wyj-
ściem jest ubezwłasnowolnienie 
danej osoby i wyznaczenie jej 
przez sąd opiekuna prawnego, 
jednakże sprawy te trwają często 
wiele miesięcy.

wia się nad sensem ustanowienia 
pełnomocnika, czy to do celów 
prywatnych, czy też do działania 
w imieniu jego przedsiębiorstwa. 
Niestety niekiedy przytrafiają 
nam się sytuacje życiowe, gdy 
bez wcześniejszego ustanowienia 
pełnomocnika nie można będzie 
nic załatwić.

Przepisy regulujące instytucję 
pełnomocnictwa znajdują się w 
kodeksie cywilnym. Określa on, 
jakie są rodzaje pełnomocnictw: 
ogólne, do zwykłego zarządu, 
rodzajowe czyli do załatwiania 
spraw określonego rodzaju i 
szczegółowe do załatwienia kon-
kretnej sprawy.

Różne są też formy pełnomoc-
nictwa - m.in. w zwykłej formie 
pisemnej i w najwyższej formie, 
czyli aktu notarialnego spo-

Miłości bywają różne. Do 
partnera/partnerki, dziecka, ro-
dziców, dziadków. Którą znasz? 
Której doświadczasz?

Pojawienie się dziecka na świe-
cie było objawieniem. Miałaś po-
czucie spełnienia, szczęścia. Na 
pierwszym etapie rodzicielstwa 
była troska o rozwój fizyczny 
dziecka, który często konsulto-
wałaś na forach społecznościo-
wych. Być może nie kierowałaś 
tych pytań do matki uważając, że 
ona nie wie zbyt wiele o nowych 
zasadach wychowania, zbyt się 
przejmuje, wręcz panikuje. Od 
czasu twoich narodzin pojawiło 
się przecież wiele nowych sposo-
bów i metod wychowania. Korzy-
stasz z nich i masz do tego prawo. 
Pomyśl tylko, jak sama zostałaś 
wychowana, jakimi zasadami 
kierujesz się w życiu, ile w tym 
dbałości, miłości, troskliwości i 
umiejętności twoich rodziców.

Życie można porównać do 
podróży pociągiem, kiedy na 
początku (dzieciństwo) jesteśmy 

3 października na ul. Nowo-
zachęty policjanci zatrzymali 
do kontroli drogowej 42-letnie-
go mężczyznę, który kierował 
samochodem w stanie nie-
trzeźwości (1,34 mg/l.).

15 października na ul. Imie-
lińskiej policjanci zatrzymali 
do kontroli drogowej 46-let-
niego mieszkańca powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego. Kierował 
on samochodem pomimo sądo-
wego zakazu.

22 października na ul. He-
weliusza policjanci zatrzymali 
22-letniego mężczyznę po-
dejrzanego o przywłaszczenie 
karty płatniczej.

26 października na ul. Mal-
czewskiego włamano się do sa-
mochodu, z którego skradzio-
no gotówkę oraz wzmacniacz i 
tubę. (kpp)

zachwyceni i zaciekawieni, póź-
niej już wiemy czego można się 
spodziewać podczas podróży  i 
jesteśmy zadaniowi (dorosłość), 
w końcu podróż staje się nor-
malnym zjawiskiem (dojrzałość). 
Każdy etap podróży jest wielką 
wartością. Na każdym etapie 
człowiek ma swoje potrzeby. 
Potrzeby psychiczne, bo o nich 
mowa, rodzą się często z odczu-
wanego braku. Ich zaspokojenie 
jest warunkiem prawidłowego 
funkcjonowania człowieka.

Gdy w ramach coachingu* 
rozmawiałam z kobietami, miały 
one ten sam problem w relacjach 
z najbliższymi i z dziećmi. 

Jednym z głównych proble-
mów, o którym mówią osoby 
dojrzałe jest ograniczony kon-
takt. Dzieci sporadycznie telefo-
nują do rodziców lub dziadków, 
rzadko ich odwiedzają. Częściej 
kontaktują się z rówieśnikami.

Rodzic  nie prowadzi już życia 
tętniącego energią i dynamiką. 
Potrzebuje do życia bodźców, 
którymi są przykładowo relacje 
z życia zawodowego, kontak-
ty społeczne ich córek i synów, 
opowieści wnuków. Gdy tego nie 
doświadcza, czuje się niepotrzeb-
ny, zostawiony sam sobie. Wtedy 

obniża się jego samoocena, do-
pada go zły nastrój i ma fatalne 
samopoczucie.

Gdy zostaniesz babcią lub 
dziadkiem, będziesz miał te 
same potrzeby, co twoi rodzi-
ce dzisiaj: bliskości, kontaktu 
emocjonalnego, poczucia opie-
ki, troski. Może będziesz czuł 
zakłopotanie, dzwoniąc kolejny 
raz do własnego dziecka.

Może warto już dzisiaj za-
przyjaźnić się z osobami star-
szymi, rodzicami, dziadkami, 
którzy mają to, co  ty dopiero 
zdobywasz: doświadczenie, mą-
drość i wiedzę. Daj im energię, 
dzieląc się swoimi sprawami 
dnia codziennego. Niech ich 
dojrzałość, a nie starość, będzie 
ukoronowaniem życia. 

Jeżeli ze względu na liczne 
obowiązki odkładasz kontakty z 
najbliższymi na potem, pamiętaj, 
że „potem” nie zawsze nadchodzi.

*Coaching jest procesem po-
magającym ludziom się zmienić, 
tak żeby działali jeszcze lepiej, 
osiągali wyżyny swoich możliwo-
ści, stawali się lepszymi, lepiej się 
komunikowali, sprawniej działali 
i osiągali zamierzone cele. Robili 
to, co robią ale lepiej, szybciej, 
łatwiej.

Spis rolny
Do 30 listopada br. rolnicy mogą spisać się w Powszechnym Spi-

sie Rolnym 2020. Udział w nim jest obowiązkowy. Z użytkownikami 
gospodarstw rolnych, którzy jeszcze nie dokonali spisu, skontaktuje 
się rachmistrz spisowy telefonicznie (nr telefonu wyświetlany przy 
próbie kontaktu rachmistrza z respondentem to 22 666 66 62) lub 
osobiście (z zachowaniem zaleceń sanitarnych).

Tożsamość rachmistrza można zweryfikować pod numerem telefo-
nu infolinii spisowej 22 279 99 99. Rolnicy nadal mogą udzielać infor-
macji o gospodarstwach rolnych poprzez:

- kontakt telefoniczny z rachmistrzem spisowym prowadzącym spis 
rolny w Imielinie pod numerem tel. 571 501 345 lub oddzwaniając pod 
numer 22 66 66 62 (kod rachmistrza 1345),

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

 W przypadku braku dostępu do internetu można skorzystać ze sta-
nowiska komputerowego, które znajduje się w Urzedzie Miasta Imie-
lin (p. 15, parter) w celu dokonania samospisu internetowego. Można 
również zadzwonić na infolinię spisową - numer 22 279 99 99 (co-
dziennie w godz. 8.00 do 20.00).

Więcej informacji na stronie  https://spisrolny.gov.pl/ lub www.imie-
lin.pl w zakładce Spis Rolny 2020. (um)
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Strategia społeczna (część 2.) 
Burmistrz Miasta Imielin informuje, że w trosce o bezpieczeństwo 

mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprze-
strzenianie się koronawirusa od 28 października w Urzędzie Miasta 
Imielin zostały wprowadzone poniższe rozwiązania. 

Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego obsługuje 
mieszkańców w zakresie wszystkich prowadzonych spraw.

Wejście do Urzędu jest możliwe tylko przy obowiązkowym za-
krywaniu ust i nosa maseczką ochronną lub częścią odzieży, a także 
posiadaniu założonych rękawiczek ochronnych. W miarę możliwości 
prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub kontaktując 
się telefonicznie.

Ponadto płatności za podatki i odpady można dokonywać w kasie 
urzędu lub na indywidualny numer rachunku bankowego otrzymany 
w decyzji lub zawiadomieniu. Numer konta można uzyskać również 
telefonicznie, podając numer PESEL. Płatności można dokonać także 
na numer rachunku bankowego: 58 1240 4227 1111 0000 4845 9484.

W pozostałych sprawach dotyczących działalności urzędu prosimy 
o uprzedni kontakt telefoniczny z pracownikami w celu uzyskania in-
formacji o sposobie załatwienia sprawy pod numerami:
Sekretariat Burmistrza Miasta 32 2254 120
Zastępca Burmistrza 32 2254 132
Skarbnik Miasta 32 2254 110
Sekretarz Miasta 32 2254 114
Referat Organizacyjny 32 2254 115, 32 2254 116
Referat Finansowo-Budżetowy – podatki 32 2254 103
Biuro Rady 32 2254 112
Referat Ochrony Środowiska 32 2254 122, 32 2254 123
Referat Gospodarki Komunalnej 32 2254 129
Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 32 2254 134, 32 2254 136
Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji 32 2254 140

Adresy do korespondencji elektronicznej - e-mail: burmistrz@
imielin.pl; Adres skrzynki podawczej SEKAP: https://www.sekap.
pl/id/6794; Skrytka ePUAP: /2477bejbt5/pisma.
    Zasady te mają na celu usprawnienie obsługi mieszkańców. (um)

W związku z wzrostem zachorowań na koronawirusa Miejska 
Spółka Komunalna wprowadziła od 26 października zmianę sposobu 
pracy biura obsługi oraz sposobu odczytu liczników wodomierzy.

Biuro Obsługi Klienta przy ul. Imielińskiej 87 przyjmuje inte-
resantów tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pra-
cownikiem biura. Ewentualna wizyta w biurze wymaga przestrze-
gania reżimów wynikających z obowiązujących rozporządzeń dot. 
ochrony przed covid-19.

Inkasenci dokonujący odczytów wodomierzy nie przeprowadzają 
odczytów przy bezpośrednim kontakcie z właścicielami nieruchomości. 
W celu ustalenia odczytu uprzejmie prosimy o:
- telefoniczne lub pocztą elektroniczną podawanie odczytów wodo-
mierzy,
- skorzystanie za pośrednictwem strony internetowej www.msk-imie-
lin.pl z Internetowego Biura Obsługi, umożliwiającego podawanie 
odczytów oraz załatwienie innych formalności poprzez formę elek-
troniczną.
- odczyty radiowe odbywają się na dotychczasowych zasadach,
- utrzymana zostaje wymiana starych wodomierzy na wodomierze ra-
diowe po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wymiany,
- utrzymane zostaje plombowanie podliczników po uprzednim umó-
wieniu się przez telefon.

Pozostali pracownicy utrzymania obsługi sieci wodno-kanalizacyj-
nej pracują normalnie i są dostępni przez telefon,

Działania te mają wyłącznie charakter prewencyjny. Przedsię-
biorstwo mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo pracowników, 
jak ich klientów. W ten sposób chcemy ograniczyć do minimum 
bezpośredni kontakt.

Z chwilą zmniejszenia ryzyka związanego z wirusem covid-19 zo-
staną przywrócone dotychczasowe sposoby pracy biura obsługi klien-
ta oraz odczytu liczników.               Prezes Zarządu Marek Jędrysik

Ograniczenia w UM Imielin 

Ograniczenia w MSK

Strategia Rozwiązywania Prob-
lemów Społecznych Miasta 

Imielin na lata 2021-2025 liczy 
ponad sto stron - w tym kilkadzie-
siąt wykresów, tabel i rysunków 
(dostępna na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Imielin). Jest do-
kumentem opisującym najważ-
niejsze kierunki interwencji od-
nośnie problemów społecznych 
występujących w Imielinie. W 
poprzednim miesiącu omówili-
śmy jej cele oraz to, kto korzysta 
z pomocy społecznej. W tej czę-
ści skupiamy się na celach, które 
sformułowane zostały na podsta-
wie wyników badań społecznych 
oraz na tym, jak je realizować. 

W latach 2016-19 zauważono 
wzrost liczby rodzin, którym 
udzielona została pomoc z po-
wodu bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych. 
Stwierdza się, że bezradność ta 
wynika z niskich kompetencji 
rodzicielskich, dlatego celem bę-
dzie ich podniesienie oraz naby-
cie przez rodziców umiejętności 
przezwyciężania sytuacji kryzy-
sowych. 

Wspomnianymi wyżej bada-
niami ankietowymi w 2019 roku 
objęto 100 dorosłych mieszkań-
ców, 372 uczniów oraz 20 sprze-
dawców napojów alkoholowych. 
Ich celem była identyfikacja i 
analiza wybranych problemów 
społecznych: alkoholowego, 
narkotykowego, nikotynowe-
go, uzależnień behawioralnych, 
przemocy w rodzinie, przemocy 
rówieśniczej, cyberprzemocy, 
rynku pracy, niepełnospraw-
ności, ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, osób starszych, 
zdrowia psychicznego oraz bez-
pieczeństwa publicznego.

Niepełnosprawni 
Z badań oraz z analizy sytua-

cji osób niepełnosprawnych wy-
nika, że osoby te mają trudności 
w funkcjonowaniu z powodu 
barier osobistych, społecznych i 
architektonicznych. Odnotowano 
wzrost przyznanych zasiłków dla 
niepełnosprawnego dziecka oraz 
dla osoby niepełnosprawnej po-
wyżej 16 roku życia o znacznym 
stopniu niepełnosprawności. Wi-
doczne jest również wykluczenie 
społeczne takich osób. Aby temu 
przeciwdziałać, należy zapewnić 
warunki służące możliwie pełnej 
integracji osób niepełnospraw-
nych oraz zwiększyć  dostępność 
do usług opiekuńczych i pielęg-
nacyjnych. Realizacji tego celu 
służy pięć zadań zawartych w 
Strategii. 

Zdrowie psychiczne 
Kolejne cele odnoszą się do 

zdrowia psychicznego. Co praw-
da w latach 2016-19 ze specjali-
stycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi skorzystały jedynie 3 
osoby, ale jest to szerszy problem. 
Z badań wynika, że 85% miesz-
kańców ocenia bardzo dobrze 
lub dobrze swój stan zdrowia 
psychicznego. 

Te wyniki pozwoliły na sfor-
mułowanie celu: zwiększenie 
świadomości społecznej na te-
mat zdrowia psychicznego oraz 
zapewnienie dostępności do po-
mocy osobom z zaburzeniami 
psychicznymi. Będzie on realizo-
wany poprzez cztery zadania. 

Alkohol i narkotyki
Uzależnienie od substancji 

psychoaktywnych to kolejny 

temat, który stał się przedmio-
tem badań ankietowych - i to 
wśród uczniów jak i dorosłych. 
12 proc. spośród tych pierw-
szych przyznało, że sięgało po 
alkohol. Tyle samo stwierdziło, 
że jest on łatwy do zdobycia.    
7 proc. uczniów ocenia, że nar-
kotyki są nieszkodliwe, raczej 
nieszkodliwe lub nic nie wie 
na ten temat, ale tylko niewiel-
ka część (2 proc.) miała z nimi 
kontakt. 

Wśród dorosłych alkohol 
spożywa 60 proc. mieszkań-
ców. Kilka razy w tygodniu 
lub codziennie robi to 14 proc. 
Do prowadzenia pojazdów pod 
wpływem alkoholu przyznaje 
się 9 proc., a świadkiem takie-
go procederu był co czwarty 
mieszkaniec miasta. Tyle samo 
osób twierdzi, że było świad-
kiem spożywania alkoholu 
przez kobiety w ciąży.

Gdy chodzi o dostępność al-
koholu w Imielinie, to w Strate-
gii czytamy , że „w porównaniu 
do wcześniejszych lat, zarów-
no liczba punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych prze-
znaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży (sklepy), 
jak i w miejscu sprzedaży (lo-
kale gastronomiczne) uległa 
zmniejszeniu. (…) W roku 2019 
w porównaniu do 2018 roku za-
uważalny jest spadek wartości 
sprzedanego alkoholu.”

W związku z uzależnieniami 
w dokumencie formułuje się 
trzy cele, które mają im prze-
ciwdziałać. Pierwszy to zwięk-
szenie dostępności do terapii 
oraz grup samopomocowych 
dla osób uzależnionych od sub-
stancji psychoaktywnych oraz 
ich rodzin. Drugi mówi o bu-
dowaniu systemu profilaktyki 
i wczesnej pomocy dla dzieci 
i młodzieży w zakresie uza-
leżnienia od substancji psycho-
aktywnych. Natomiast w trze-
cim chodzi o wzrost poziomu 
wiedzy w zakresie zagrożeń 
związanych ze spożywaniem 
alkoholu, promowanie zdro-
wego stylu życia oraz wzroście 
świadomości mieszkańców na 
temat możliwych form pomocy 
w przypadku problemu uzależ-
nień.

W kolejnej części omówie-
nia Strategii zajmiemy się tym, 
co mówi ona o przemocy w ro-
dzinie, bezrobociu, ubóstwie i 
bezpieczeństwu. (zz)

Organizatorzy UTW zachę-
cają do zapoznania się z artyku-
łem pani Ilony Dudy zamiesz-
czonym na sąsiedniej stronie 
oraz podzielenia się swoimi 
uwagami i przemyśleniami. 
Na wiadomości czekają pod 
adresem  mailowym: ilona@

minimum 10 osób. 
Wszystkich zaintere-
sowanych zajęciami 
on-line proszą do 17 li-
stopada o kontakt tele-
foniczny : 32 22 55 070 
lub 32 22 55 992. (jm)

Uwaga słuchacze 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

noweperspektywy.pl lub mck@
imielin.pl

Ponadto mają propozycję pro-
wadzenia zajęć w formie on-line. 
Są w stanie w tej formie zorgani-
zować warsztaty pamięci, zajęcia 
językowe czy pilatesowe oraz wy-
kłady. Grupa on-line musi liczyć 
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„Dzielni zawsze będziemy, 
uroczyście dziś obiecujemy” 
– recytowały dzieci 23 paź-
dziernika podczas pasowa-
nie na przedszkolaka. Na ten 
wielki dzień najmłodsi czekali 
poznając przedszkole, kolegów 
i koleżanki oraz ucząc się za-
sad postępowania w nowym 
otoczeniu. Jako że dzieci nie 
spotykają się na wspólnych 
uroczystościach, dyrektorka 
Renata Prus odwiedziła w tym 
wyjątkowym dniu nowicjuszy z 
wielką, kolorową kredką. Każ-
da z nauczycielek przygotowała 
oprawę tego dnia we własnej 
sali przedszkolnej. Poszczegól-
ne grupy zaprezentowały się 
wierszem i piosenką, dowo-

Przedszkolne uroczystości w 
warunkach reżimu sanitarne-

go nie są takie jak w innych latach. 
Placówka ogranicza organizowa-
nie imprez na wielką skalę, ale 
w zabawach to nie przeszkadza. 
Dzieci nie spotkają się razem w 
holu przedszkola, jednak nauczy-
cielki dbają o to, by przedszkolne 
życie było ciekawe. Dni Koloro-
wego Listka, Ziemniaka czy Mar-
chewki - to już tradycyjne sposoby 
spędzania jesieni w  przedszkolu. 

Jesień zawitała już we wrześ-
niu i w przedszkolu nie sposób 
było o tym zapomnieć. Przy-
witały ją m.in. „Koniczynki”. 
Były stroje w kolorach jesieni, 
zagadki i zabawy, grupowe 
układanie puzzli, tańce i pio-
senki o tematyce jesiennej.

Pięcioletnie „Jeżyki” nato-
miast obchodziły w tym roku 
Urodziny Marchewki. Były 
tańce przy jesiennych piosen-
kach, a marchewkowe prace 
plastyczne wspomogły spraw-
ność paluszków oraz spostrze-
gawczość dzieci. Nie zabrakło 
też samodzielnie wykonanej 
surówki z marchewki. Wszyscy 
wystąpili oczywiście w poma-
rańczowych strojach, o które 
zadbali rodzice.

Pięcioletnie „Koniczynki” 
w październiku zajmowały się 
„Jesiennymi plonami” oraz ob-
chodziły Dzień Ziemniaka. Ta-
kie szczególne dni to nie tylko 
okazja do wyjątkowej zabawy, 
ale przede wszystkim poznawa-
nia warzyw i owoców. Takiego 

np. ziemniaka wszyscy dobrze 
znamy, ale czy na co dzień w 
domach zastanawiamy się z 
dziećmi, jaki jest? Czy spraw-
dzamy jego wygląd, twardość i 
omawiamy przydatność? 

W październiku nie mogło 
też zabraknąć zabaw ulubionymi 
przez dzieci kasztanami. „W kasz-
tanowym mieście wszystko jest z 
kasztana” - śpiewały trzyletnie 
„Kotki”. Zbiory dopisały, więc 
można było poznawać kasztany 
do woli, własnoręcznie rozbierać 
ze skorupek, grać na kasztan-
kach, układać kompozycje, liczyć 
i porównywać. Było też malowa-
nie, kasztankowe kolorowanki i 
najważniejsze – tworzenie kasz-
tankowych ludzików, czyli to, co 
dzieci lubią najbardziej.

W barwach jesieni

dząc że na miano prawdziwych 
przedszkolaków już zasługują. 
Było również uroczyste przy-

i „Muchomorki” oraz starsze 
przedszkolaki, które we wrześ-
niu dołączyły do grup: „Jeżyki”, 

Były też jesienne przedsta-
wienia teatralne w wykonaniu 
pań i dzieci. „Muchomorki” 
obejrzały np. teatrzyk w opar-
ciu o wiersz J. Brzechwy „Na 
straganie”, a „Koniczynki” tea-
trzyk o przygotowaniach zwie-
rząt do zimy. 

Przedszkolaki szukały jesie-
ni również w przedszkolnych 
ogrodach i na spacerach. Było 
więc szuranie w jesiennych 
liściach, układanie jesiennych 
bukietów, a w ogrodzie star-
szych przedszkolaków nawet 
akcja zbierania orzechów. Z 
zebranych darów powstawały 
piękne jesienne prace, zdobią-
ce grupowe kąciki przyrody. 
Ich zdjęcia można oglądać w 
przedszkolnym albumie foto-
graficznym.

Tradycyjnie nie zabrakło 
też zabaw organizowanych co-
rocznie pod hasłami: „Zabawy 
z Panią Jesienią” lub „Jesienne 
Bale”. Towarzyszyły im kolo-
rowe zabawy sprawnościowe i 
zabawy taneczne przy jesien-
nych piosenkach. Taki dzień to 
doskonała okazja do tego, żeby 
kolorowe dary jesieni liczyć, 
segregować, układać rymy i 
rytmy, a przy okazji rados-
nych zabaw coś sobie przypo-
mnieć lub czegoś nowego się 
nauczyć.

Po co to wszystko? Bo przy 
wesołej zabawie prędzej i ła-
twiej utrwala się posiadaną 
wiedzę i zdobywa nową. Prę-
dzej przyswaja się również 
umiejętności społeczne, które 
w tym wieku nie są wcale takie 
proste.                      K. Wioska

„Stokrotki” i „Skrzaty”. Życzy-
my im samych dobrych chwil w 
murach przedszkola. K. Wioska

Pasowanie nowych przedszkolaków

rzeczenie przedszkola-
ka, wręczanie dyplomów 
i pamiątkowe zdjęcia. No 
i najważniejsze słowa 
„Pasuję Cię na przed-
szkolaka”. Na pamiątkę 
każde dziecko dostało 
kolorowankę prezentu-
jącą nasze przedszkole, 
opracowaną przez R. 
Prus z okazji 10-lecia no-
wego budynku. 

W tym roku do grona 
przedszkolaków zostały 
oficjalnie przyjęte dzieci 
z grup: „Kotki”, „Motyl-
ki”, „Niezapominajki” 

W drugiej połowie wrześ-
nia nie odnotowano chorych 
w trzech gminach powiatu: 
Imielinie, Chełmie Śl. i w Boj-
szowach. Pod koniec miesiąca 
pierwsze zachorowania pojawi-
ły się w Chełmie i Bojszowach, 
a w Imielinie do 3 października 
nie było takich przypadków. W 
tym dniu w całym powiecie by-
ło tylko 25 chorych, a na kwa-
rantannie 68 osób. 

Po miesiącu czyli na począt-
ku listopada z danych sanepidu 
wynikało, że w powiecie cho-
rych jest blisko trzysta osób, a 
na kwarantannie ponad tysiąc 
sto!

4 października 
Pierwszy od 12 września 

przypadek koronawirusa w 
Imielinie. 

10 października  
W całym kraju zostaje wpro-

wadzona strefa żółta, czerwona 
obowiązuje w kilkudziesięciu 
powiatach. 

8 października
W Imielinie jest 4 chorych, w 

powiecie 41 (najwięcej w Boj-
szowach – 12). Na kwarantan-
nie w powiecie 88.

15 października  
W sklepach zostają wprowa-

dzone godziny dla seniorów (od 
godz. 10.00 do 12.00, od ponie-
działku do piątku).  

Liczba chorych w Imielinie 
zwiększyła się do 10. 

17 października 
Ostrzejsze zasady bezpie-

czeństwa w strefie żółtej (doty-
czą głownie życia społecznego, 
edukacji i sportu). Do strefy 
czerwonej trafiło ponad 150 
powiatów – bez bieruńsko-lę-
dzińskiego. 

18 października
W Imielinie jest 16 chorych 

na kwarantannie 30; w powie-
cie 81 chorych, na kwarantan-
nie 133.

23 października
W Imielinie chorują 22 osoby 

(najwięcej w Lędzinach - 45), 
na kwarantannie jest 29.  W po-
wiecie jest 124 chorych. 

24 października  
Cały kraj staje się strefą czer-

woną. Oznacza to kolejne ogra-
niczenia w życiu społecznym, 
gospodarce i edukacji. 

25 października
Liczba chorych w Imielinie 

zwiększyła się do 30, w powie-
cie do 161. 

26 października 
Zostaje zamknięta bezpo-
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Od 26 października ucznio-
wie klas IV-VIII przeszli na 

kształcenie zdalne, zaś uczniowie 
klas I-III do 6 listopada uczęsz-
czali na zajęcia stacjonarne. W SP 
nr 2 zdalnym nauczaniem zostało 
objętych 262 uczniów. Nauczycie-
le, pracując na terenie szkoły, pro-
wadzili zajęcia z wykorzystaniem 
platformy Google Suite dla Szkół 
i Uczelni. 

- W wakacje ostatecznie 
przygotowaliśmy naszą placów-
kę do pracy na ujednoliconej 
platformie. Zdecydowaliśmy się 
na Google Suite, a nie Microsoft 
Office (który również otworzył 
się na potrzeby szkół), ze wzglę-
du na fakt, że tym narzędziem 

posługuje się także SP nr 1, co 
ułatwi rodzicom, posiadającym 
czasem dzieci w obu szkołach, 
kontrolę nad ich pracą w do-
mu. Nasi uczniowie dotychczas 
pracowali na Zoomie, Webexie, 
czy platformach wydawniczych 
i potrafią bardzo dobrze posłu-
giwać się tymi narzędziami. W 
Google Suite nauczyciele pro-
wadzą lekcje online z pomocą 
meeta, classrooma, wszystko 
odbywa się zgodnie z planem 
lekcji - powiedziała nam Dag-
mara Kupczyk, dyrektorka 
szkoły. 

Czas pokaże, jak długo ucz-
niowie będą uczyć się w tej for-
mie. (sp2)

Podczas pandemii 
24 października mieli spot-

kać się na klasowej imprezie 
imielińscy 35-latkowie. Okazja 
do świętowania była podwójna, 
bo mieli uczcić urodziny i 20- 
lecie ukończenia szkoły pod-
stawowej nr 1 i 2.

Zaplanowane było huczne 
świętowanie, w gronie licznym 
bo prawie pięćdziesięciooso-
bowym i z wychowawcami. 
Organizatorki - Barbara Staj-
niak i Monika Stolarz - bardzo 
się starały, by impreza wyszła 
jak najlepiej. Miało to być dru-
gie spotkanie rocznika 1985. 
Zaproszeni byli wychowawcy 
klas, opłacony dj i restaura-
cja, gdzie mieli bawić się przy 
wspólnym stole. Niestety z 
powodu nałożonych obostrzeń 
do spotkania nie doszło. O 
godzinie 14.30 w imielińskim 
kościele odbyła się msza św. w 
intencji solenizantów, nauczy-
cieli oraz za zmarłych z roczni-

ka 1985. - Frekwencja na mszy 
niestety nie była wysoka, wy-
nikło to głównie z trudnej sy-
tuacji, w której się znaleźliśmy. 
Osoby, które nie mogły być na 
mszy, łączyły się za pomocą łą-
czy internetowych. Oby następ-
ne spotkanie za 5 lat odbyło się 
już w normalnej rzeczywisto-
ści, takiej którą dobrze znamy 
– mówią organizatorki.

Dziękujemy organizatorom, 
Monice Stolarz i Barbarze Staj-
niak – mówi Mariola Paruzel-
Czachura - za przygotowania 
do tej imprezy. Chociaż uro-
czystość nie doszła do skutku, 
to solenizanci mają nadzieję, 
że impreza się odbędzie w póź-
niejszym terminie w bardziej 
sprzyjających okolicznościach, 
kiedy świat wróci do normy. 
Spotkamy się razem, ale bez 
wirusa, w jeszcze większym 
gronie niż początkowo plano-
wano. (da)

W niedzielę 25 paździer-
nika, wspólne urodziny 

świętowali tegoroczni 60-lat-
kowie z Imielina. 60 lat „dia-
mentowi” solenizanci urodzi-
ny uczcili mszą św. w kościele 
pod wezwaniem Matki Boskiej 
Szkaplerznej, która odprawił 
proboszcz, ks. Eugeniusz Mura 
- również tegoroczny sześćdzie-
sięciolatek.

Po mszy mieli spotkać się przy 
stole w restauracji na Kopcu, ale  
niestety z powodów epidemiolo-
gicznych, nie doszło do skutku.

Solenizanci z rocznika 1960 
spotykają się od 30. roku życia 
co pięć lat  Było to już siódme 
takie spotkanie, ale inne niż 
wszystkie, bez wspólnej kawy i 
wspomnień. Organizatorem był 
Stefan Szala. (da)

Bez uroczystego świętowania 

Jubileuszowa msza

Zachowując wszelkie zalece-
nia sanitarne, 11 paździer-

nika spotkali się imielińscy 70-
latkowie, by razem świętować 
urodziny.

Na mszę z tej okazji przyszło 
czterdzieścioro jubilatów. Ten 
rocznik jest bardzo aktywny, 
pierwszy raz spotkali się ob-
chodząc wspólnie rocznicę 25 
lecia ukończenia szkoły. Potem 
były spotkania przy ognisku, 
zabawy, a nawet sylwester. Co 
pięć lat organizują spotkania 
klasowe urodzinowe, zawsze 
poprzedzone mszą. To właśnie 
ich rocznik zapoczątkował tra-
dycję tych spotkań klasowych 
w Imielinie.

Organizatorkami tegorocz-
nego urodzinowego spotkania 
były: Maria Gdula, Danuta 
Orzeł, Urszula Stolorz i Ber-
nadeta Ficek. Za jego organi-
zację uczestnicy podziękowali 
koleżankom bukietami kwia-
tów, życząc aby odbyło się też 
kolejne takie spotkanie. Było 
sympatycznie choć z maskami 
w tle, niektórzy przynieśli sta-
re archiwalne zdjęcia klasowe, 
były wspomnienia, łzy i dużo 
śmiechu. (da)

Sześćdziesiąte urodziny

70 lat minęło

średnia obsługa mieszkańców 
w starostwie. 

28 października
42 chorych w Imielinie. W 

stosunku do liczby mieszkań-
ców to najgorszy wynik spo-
śród gmin powiatu, w którym 
łącznie jest 196 chorych, 342 na 
kwarantannie.  

28 października
Urząd Miasta Imielin wpro-

wadza ograniczenia w obsłu-
dze mieszkańców (szczegóły 
na str. 3) 

31 października - 2 listopada 
– zamknięte zostały cmentarze. 

1 listopada 
Tyski sanepid zaprzestał po-

dawania danych w rozbiciu na 
gminy; dostępne są wyłącznie 
dotyczące powiatu bieruńsko-
lędzińskiego, w którym jest 
231 chorych, na kwarantannie 
1348, w szpitalu przebywają 4, 
a dotąd zmarło 6 osób. 

7 listopada 
546 chorych w powiecie, 1217 

na kwarantannie, 5 w szpitalu, 
liczba zmarłych zwiększyła się 
do 8 osób. 

Dane ze strony Ministerstwa 
Zdrowia i tyskiego Sanepidu. 
(zz)

KRONIKA EPIDEMII

14 października z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej bur-
mistrz Jan Chwiędacz i Tade-
usz Hericht, przewodniczący 
Rady Miasta, złożyli życzenia 
nauczycielom i pracownikom 
oświaty. Wręczone zostały rów-
nież nagrody wyróżniającym 
się pracownikom oświaty.

Nagrody Burmistrza z Przed-
szkola Miejskiego otrzymały: 
dyrektorka Renata Prus i na-
uczycielka Anna Frączkiewicz; 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 
dyrektorka Anna Kubica i na-
uczycielka Ilona Michalska; 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 
dyrektorka Dagmara Kupczyk 
oraz nauczycielka i bibliote-
karka Anna Knopek. Również 
dyrektorzy przyznali nagrody 
nauczycielom i pracownikom z 
każdej placówki oświatowej.

W SP nr 1 w sytuacji epide-
micznego zagrożenia niemożliwe 
było spotkanie uczniów i nauczy-
cieli z tej okazji, dlatego ucznio-
wie nagrali zabawną filmową 
niespodziankę. Znalazły się w 
niej piosenki, pokaz gimnastycz-
ny oraz sondy na temat szkoły 

i nauczycieli przeprowadzone 
wśród mieszkańców Imielina, 
nauczycieli oraz najmłodszych 
uczniów. 

W SP nr 2 w tym dniu miała 
być uroczysta akademia, mieli 
zawitać goście, emerytowani pra-
cownicy szkoły i odbyć się spot-
kanie z uczniami - niestety epide-
mia pokrzyżowała te plany. Aby 
jednak uczcić Dzień Edukacji 
Narodowej zespół wokalny pro-
wadzony przez Katarzynę Cyroń 
przygotował niespodziankę mu-
zyczną dla nauczycieli, zaś sami 
pedagodzy opowiedzieli w filmie 
nagranym z tej okazji, za co lubią 
swoją pracę. W wypowiedziach 
na poważnie i z przymrużeniem 
oka pojawiły się różne powody: 
od podkreślania jak dobrą kon-
dycję fizyczną i trening siłowy 
zapewnia (bieganie po schodach 
z torbami wypełnionymi praca-
mi uczniów, pomocami, książ-
kami), po dziecięcą spontanicz-
ność, kreatywność, uśmiech, 
radość, gdy można zobaczyć 
efekty swej pracy i dzielenia 
się z uczniami swoimi pasjami, 
tym, co się kocha. (zz)
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W naszej gwarze (4) 

Bernard Kopiec... 
Dokończenie ze str. 1.

W czerwcu tego 
roku Minister 

Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego nadał Ro-
manowi Jochymczyko-
wi medal „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis” 
(łac. Chwała Sztuce). 
Z wnioskiem do mini-
stra o nadanie medalu, 
na prośbę Polskiego 
Związku Emerytów i 
Rencistów koło Imie-
lin, Stowarzyszenia 
Kulturalnego „Sokół” 
w Imielinie i Stowarzy-
szenia Przedsiębiorców 
Imielina, popartym 
przez przedstawicieli 
samorządu terytorialne-
go i lokalnego Kościoła 
katolickiego, wystąpił 

rygentury. Studiował również 
organy u Henryka Klai i prof. 
Juliana Gembalskiego. W la-
tach 1979 do 1983 – pracował 
w Redakcji Muzycznej Polskie-
go Radia w Katowicach jako 
redaktor zajmujący się przede 
wszystkim propagowaniem 
muzyki klasycznej m.in. w cy-
klicznych audycjach „Muzycz-
ny Skarbiec” i „Vademecum 
melomana”. 

W latach 1983-1992 był na-
uczycielem akademickim w 
Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Częstochowie na kierunku 
Wychowanie Muzyczne. Pro-
wadził własną agencję kon-
certową organizującą koncerty 
umuzykalniające w szkołach 
i w innych środowiskach. Od 
1975 r. stale współpracuje z 
Filharmonią Śląską, NOSPR w 
Katowicach, Śląską Orkiestrą 
Kameralną, Filharmonią Czę-
stochowską, Opolską i innymi 
zespołami w charakterze orga-
nisty, klawesynisty i pianisty, a 

także prelegenta muzycznego i 
autora komentarzy do koncer-
tów. 

Instrumentalista
Jako instrumentalista wziął 

udział w ponad 200 koncertach 
w kraju i zagranicą Prowadził 
ok. 3000 audycji umuzykalnia-
jących dla młodzieży i ponad 
150 koncertów symfonicznych 
i kameralnych. 

Jest autorem wielu cenionych 
publikacji o muzyce i utworach 
wydawanych w biuletynach, 
prasie lokalnej i ogólnokrajowej, 
czasopismach branżowych oraz 
periodykach. Jest też autorem 
około 100 komentarzy zamiesz-
czanych w informatorach progra-
mowych Filharmonii Śląskiej. 

Od 2000 roku pracuje w Do-
mu Kultury „Sokolnia”, któ-
ry obecnie jest w strukturach 
Miejskiego Centrum Kultury w 
Imielinie. 

Działalność Romana Jo-
chymczyka w dziedzinie kul-

tury muzycznej jest nie 
do przecenienia. Jest 
splotem wyróżniającej 
się działalności na rzecz 
kultury polskiej i chrześ-
cijańskiej, w tym też ar-
tystycznej oraz działal-
ności dla ochrony dzie-
dzictwa narodowego. 

Organy i chór
Od dziewiątego roku 

życia, będąc uczniem gry 
na fortepianie i organach 
u parafialnego organisty, 
angażował się w muzykę 
organową i sztukę śpie-
wu w chórze założonym 
przez ówczesnego orga-
nistę (W przyszłym roku 
przypada jubileusz 60 
lat działalności chóru). 

nicznych podróży koncerto-
wych (Austria, Belgia, Czechy, 
Słowacja, Holandia, Litwa, 
Niemcy, Włochy, Węgry, 
Ukraina), przyczyniając się do 
promowania  polskiej kultury 
muzycznej i sztuki wokalnej, 
szczególnie polskich pieśni i 
utworów religijnych. 

Nagrania
Chór w latach od 1990 do 

2012 r. nagrał m.in.: Mszę      
C-dur „Koronacyjną” dla fir-
my ITI (nagranie studyjne 
przeznaczone dla Polonii ame-
rykańskiej i australijskiej), 
utwory W. A. Mozarta i  kom-
pozytorów polskich (rejestra-
cja studyjna dla holenderskiej 
firmy „Plenum”), kilka nagrań 
płytowych z utworami kolędo-
wymi, płytę z Mszą C-dur op. 
83 Beethovena oraz liczne inne 
nagrania  wykorzystywane w 
audycjach radiowych i telewi-
zyjnych. Roman Jochymczyk 
dokonał też wspólnie ze zmar-
łą w ubiegłym roku Elżbietą 
Starczynowską (sopran) i Prze-
mysławem Salamońskim (wio-
lonczela) pierwszego w Polsce 
nagrania płytowego 19 spośród 
ok. 60 Geistliche Lieder Jana 
Sebastiana Bacha. Był redak-
torem pierwszych rejestracji 
brzmienia śląskich organów dla 
Polskiego Radia (m.in. katowi-
cka katedra, kościół Św. Kle-
mensa w Lędzinach, kościół 
ewangelicki w Bielsku-Białej) 
w ramach kontynuowanej do 
dzisiaj serii dokumentalnej, 
ukazującej się również w wy-
daniach płytowych. Jest też 
współzałożycielem i dyrekto-
rem artystycznym festiwalu 
„Jesień Organowa w Powiecie 
Bieruńsko-Lędzińskim”.  

Prowadzony od dwudziestu 
lat w kościołach naszego po-
wiatu festiwal (prawie 180 kon-
certów) jest cenionym wyda-
rzeniem kulturalnym i muzycz-
nym w regionie, a dla uczestni-
ków koncertów szczególnym 
doznaniem artystycznym i 
duchowym. Prowadząc festi-
walowe  koncerty wzbogaca je 
swoją rozległą wiedzą w dzie-
dzinie muzyki, opowiadając z 
niezwykłym talentem, o histo-
rii prezentowanych utworów, 
okolicznościach ich powstania 
oraz ich twórcach, budząc po-
dziw i aplauz słuchaczy.

Henryk Wieczorek

artykułów na ten temat w prasie 
lokalnej i regionalnej. I do ko-
lejnych pozycji wydawniczych 
– tym razem skoncentrowanych 
na węższych tematach: czy to 
o wójtach i burmistrzach Imie-
lina, o jego żydowskich miesz-
kańcach, czy latach wojny i po 
wojnie w Imielinie. 

Doceniony 
Już w latach 60. ubiegłego 

wieku zaintrygowała go po-

stać Ludwiga Schneidera – tym 
bardziej że nie było o nim nic 
wiadomo, chociaż w rodzinnej 
Rudzie Śl. znajdują się dwa 
kościoły wybudowane według 
jego projektu, na Śląsku kilka-
dziesiąt, a kolejne w Czechach, 
Niemczech i Danii. Z po-
wszechnej ignorancji na temat 
tego architekta zrodziła się ko-
lejna książka B. Kopca, która 
czeka obecnie na wydanie. 

Nie sposób w tak krótkim ar-
tykule przedstawić wszystkich 

pasji i zainteresowań Laureata, 
który został (wreszcie!) doce-
niony i uhonorowany powia-
tową nagrodą kulturalną. 19 
października odebrał statuetkę 
„Clemensa” z rąk starosty Ber-
narda Bednorza w obecności 
Anny Kubicy, przewodniczącej 
Rady Powiatu oraz członków 
zarządu. Okolicznościowe ży-
czenia laureatom przekazali 
burmistrzowie Imielina i Bie-
runia: Jan Chwiędacz oraz 
Krystian Grzesica. (zz)

Roman Jochymczyk uhonorowany nagrodą Gloria Artis 

Wojewoda Śląski.
Medal nadany został za 

szczególnie wyróżniającą się 
działalność kulturalną. Jest 
prestiżowym uhonorowaniem 
państwowym, bardzo cenio-
nym w środowisku osób i in-
stytucji kultury. Nadanie me-
dalu poprzedzone było pozy-
tywną opinią Kapituły Medalu, 
oceniającej osiągnięcia w dzie-
dzinie kultury lub twórczości 
artystycznej kandydata do me-
dalu. W przeszłości Roman Jo-
chymczyk był już uhonorowa-
ny za osiągnięcia w nauce Złotą 
Odznaką „Primus Inter Pares” 
(Pierwszy wśród Równych) i 
Srebrnym Krzyżem Zasługi za 
działalność na rzecz lokalnej 
społeczności.

W Polskim Radiu
Roman Jochymczyk studio-

wał w Akademii Muzycznej 
im. K. Szymanowskiego w 
Katowicach na Wydziale Teo-
rii Muzyki, Kompozycji i Dy-

Zespół nawiązywał do tradycji 
śpiewu uświetniającego uro-
czystości kościelne, zapocząt-
kowanej w okresie między-
wojennym przez działające w 
Imielinie „Towarzystwo Śpie-
wu im. Jana I. Paderewskiego”. 

Po ukończeniu studiów mu-
zycznych przejął od organisty 
kierownictwo artystyczne i 
repertuarowe chóru, doprowa-
dzając go do znaczącego pozio-
mu artystycznego. Przyczyniło 
się to do licznego naboru chęt-
nych do śpiewania w chórze, 
także parafian z ościennych 
miejscowości oraz udziałem 
w chórze zawodowych woka-
listów. Szczególnym walorem, 
jaki udaje mu się osiągnąć 
prowadząc chór, jest wyko-
nywanie trudnych, a przez to 
rzadko prezentowanych dzieł i 
utworów religijnych. Prezenta-
cja tych utworów zaowocowała 
licznymi zaproszeniami na kon-
certy w kraju i za granicą oraz 
nagrodami i wyróżnieniami w 
konkursach i przeglądach.

Liczne koncerty
Pod kierownictwem arty-

stycznym Romana Jochymczy-
ka chór dał setki koncertów, 
w tym koncerty uświetniające 
msze święte odprawiane w 
trakcie pielgrzymek Św. Jana 
Pawła II do ojczyzny: pierw-
szej 1979 roku (rampa obozu 
zagłady w Brzezince) i drugiej 
w 1983 r. (katowickie lotnisko 
Muchowiec). 

Na zaproszenie organizacji 
wyznaniowych oraz kultural-
nych odbył z chórem 37 zagra-
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Firmie Concret z Tychów 
przekazano plac budowy 

przy ul. Br. Alberta, gdzie do 
drugiego kwartału 2023 roku 
powstanie drugie w Imielinie 
przedszkole i żłobek. Tyskie 
przedsiębiorstwo komisja prze-
targowa wybrała spośród 14 
firm, które chciały przeprowa-
dzić tę inwestycję – rozpiętość 
ofert wahała się od 17,5 mln zł 
do niemal 22 mln. Zwyciężyła 
najtańsza. Za tę kwotę powsta-
ną przedszkole i żłobek wraz z 
parkingiem, zagospodarowa-
niem terenu i niezbędną infra-
strukturą techniczną.

Przewiduje się, że jeszcze w 
tym roku teren budowy zosta-
nie uporządkowany, wycięte 
drzewa, przełożone linie ener-
getyczne średniego napięcia, 
przygotowane zaplecze budo-
wy. – Będziemy się starać o 
dofinansowanie budowy żłob-
ka z funduszy rządowych, ale 
taka możliwość pojawi się, gdy 
prace będą zaawansowane w 
co najmniej 50 proc. – poin-
formował nas burmistrz Jan 
Chwiędacz. 

W ostatnich tygodniach 
prowadzone były również pra-
ce na ponad dwustu metrach             
ul. M. Dąbrowskiej (na odcin-
ku od ul. Dobrej do ul. Ap-
tecznej), gdzie nawierzchnia 
znajdowała się w najgorszym 
stanie. Za 361 tys. zł prace na 
tej drodze wykonuje wyłonio-
na w wyniku przetargu firma 
Leszka Goczoła z Imielina. 

Do połowy grudnia potrwają 
prace przy budowie ścieżki ro-
werowej wraz z chodnikiem i 
oświetleniem na ul. Kolejowej 
(od ul. Miarki do ul. Drzymały). 
Jest to drugi etap planowanych 
robót. Za 1,3 mln zł wykonuje 
je firma ANW z Goczałkowic-
Zdroju. Miasto na tę inwestycję 
otrzymało 1 mln zł dofinanso-
wania z Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii. (zz)

Sokolnia to kuźnia talentów, 
plastycznej ekspresji, miej-

sce spotkań artystów, amato-
rów, twórców z odbiorcą. Każda 
z dziedzin sztuki ma tu swoje 
miejsce, swój czas. Edukacja po-
przez sztukę, nauka kreatywno-
ści, zabawy sztuką, poznawanie 
nowych technik, pierwsze szlify 
plastyczne. To nasze działania!  

Tym razem chcemy opowie-
dzieć o zajęciach plastycznych 
dla dzieci. Dużym powodze-
niem cieszy się forma zajęć dla 
najmłodszych pod nazwą „Od 
bobasa do Picassa”. Maluszki 
wraz z rodzicami poznają świat 
sztuki, uruchamiając swoje 
wszystkie zmysły, kolor, zapach, 
smak. Bobasy malują, lepią, a 
przy tym świetnie się bawią. 
Zdjęcia z zajęć można zobaczyć 

W związku z bardzo dużym przyrostem zakażeń korona-
wirusem SARS-COV-2, działając zgodnie z decyzjami 

ministerialnymi oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej 
informujemy, że Miejskie Centrum Kultury w Imielinie (w tym 
Biblioteka Miejska i Dom Kultury Sokolnia) zostaje czasowo 
zamknięte dla użytkowników i publiczności od 7 do 29 listopa-
da 2020 roku. Odwołane są wszystkie zajęcia stałe, warsztaty, a 
także zaplanowane imprezy. 

W związku z powyższym nie będą realizowane zamówie-
nia oraz zwroty książek, a kary za niezwrócone w tym czasie 
zbiory nie będą naliczane. Prosimy o śledzenie naszych ka-
nałów informacyjnych, ponieważ czas zamknięcia może ulec 
zmianie.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. 
(mck)

na facebooku i na bieżąco śle-
dzić słodziaki, które świetnie się 
realizują i są bardzo twórcze. 

Kolejne zajęcia to „Plastyka 
dla smyka”. A co tutaj robimy? 
Kreda na asfalcie, budowanie 
niesamowitej rakiety, by podró-
że w kosmos nie tylko były szyb-
kie, ale i piękne, do tego zabawy 
ceramiką. Mamy wiele nowych 
pomysłów, które będziemy rea-
lizować, tak żeby nasze maluchy 
i smyki mogły się u nas dobrze 
czuć i być zaskakiwane pla-
stycznym wachlarzem technik 
oraz możliwości. 

W sytuacji pandemicznej 
część naszych działań została 
przeniesiona do przestrzeni wir-
tualnej. Zachęcamy do obserwo-
wania naszych profili w mediach 
społecznościowych. (dk)

Miejskie 
inwestycje 

Miejsce dla sztuki i edukacji Biblioteka i Sokolnia zamknięte 

Drodzy Państwo! Czas izo-
lacji, zamknięcia  to dla nas 
trudny okres, bo lubimy nasze 
placówki pełne mieszkańców, 
ale zdajemy sobie sprawę, że to 
trudne doświadczenie trzeba 
przetrwać, bo walka o zdro-
wie jest najważniejsza. Oferta 
codziennych zajęć, koncertów, 
warsztatów znów powróci. 

A tymczasem nie spoczy-
wamy na laurach, pracujemy 
dalej. Przygotujemy dla Pań-
stwa konkursy, działania czy-
telnicze oraz kulturalne, bę-
dziemy promować wydarzenia 
i warsztaty dostępne w inter-
necie, poszukiwać ciekawych, 
ogólnodostępnych ofert, kon-
certów, filmów, wirtualnych 
spacerów po muzeach, wy-
staw, webinariów, podcastów. 
Zamknięcie to także czas na 

przygotowanie budynków na 
kolejny sezon artystyczny 
- remonty, inwentaryzacje, 
opracowania. Planowanie no-
wych materiałów wydawni-
czych, gadżetów, które będą 
promować nasz Imielin, praca 
nad programami ministerial-
nymi - projekty kulturalne i 
infrastrukturalne, które mogą 
wesprzeć instytucję. 

Będziemy tęsknić za czy-
telnikami, codziennym kon-
taktem, salą pełną braw, 
dźwiękami, ale niestety życie 
rządzi się swoimi prawami! 
Życzymy zdrowia, sił, energii,  
a po wszystkim, żebyśmy się 
RAZEM spotkali, pełni chęci i  
optymizmu. 

Serdecznie pozdrawiamy. 
Dyrektor i pracownicy 

MCK w Imielinie. 

Na październikowej sesji 
rady Miasta Imielin radni po-
stanowili nadać nazwę ulica 
Wspólna bocznej drodze ul. 
Wandy (w pobliżu ul. Ponia-
towskiego). Druga uchwała 
podjęta na tej sesji mówi o na-
zwaniu ulicą Wojciecha Kor-
fantego drogi łączącej ul. Kor-
deckiego z ul. P. Skargi. (zz)

Nowe nazwy ulic
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 Witamy we wspólnocie 
Dzieci ochrzczone w październiku w imielińskim kościele
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Sebastian Adam Dubiel 
syn Justyny i Janusza 
chrzestni: Marcin Gawełczyk i Magdalena Szczepanek

Matylda Rita Oleś
córka Aleksandry i Artura 
chrzestni Weronika Cyroń i Marek Plutecki 

Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej 
panującej w kraju już po raz piąty Mi-

nisterstwo Sportu pozytywnie rozpatrzyło 
wniosek o realizację w powiecie bieruń-
sko-lędzińskim programu powszechnej 
nauki pływania pod nazwą „Umiem pły-
wać”. Program z powodzeniem realizo-
wany jest od pięciu lat, a od października 
tego roku również w Imielinie. 

Organizacja zajęć dotyczących nauki 
pływania to przede wszystkim efekt 
wzorowej współpracy z samorządem 
gminnym, który zapewnił dwudziesto-
procentowy wkład własny w program 
oraz dyrekcjami SP 1 i SP 2 w Imielinie. 
Pozwoliło to przygotować w tym roku 
kurs nauki pływania dla 120 dzieci z 
klas 1-3 (SP 1 – 90 uczniów, SP 2 – 30 
uczniów). Trwa on od października do 
grudnia 2020 r. i obejmuje 20 godzin 
nauki. Zajęcia odbywają się pod okiem 
wykwalifikowanych trenerów.

Wnioskodawcą oraz koordynatorem 
przedsięwzięcia od dwóch lat jest Fun-
dacja Rozwoju Sportu Modern Sport, 
która działa od 2018 roku na terenie 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Jej 
głównym celem jest upowszechnianie 
aktywności fizycznej, usportowienie 

Wojciech Palikij), Fundacja otwar-
ta jest na współpracę ze wszystkimi 
gminami, klubami oraz organizacjami, 
które chcą rozwijać sport i rekreację 
wśród dzieci i młodzieży.

O potrzebie i zainteresowaniu takim 
programem świadczą dane statystyczne 
- we wszystkich dotychczasowych edy-

Uczą się pływać 

dzieci oraz popularyzacja sportu. Fun-
dacja swoimi działaniami wspiera klu-
by oraz realizuje ogólnopolskie progra-
my sportowe na terenie powiatu (m.in. 
„Umiem pływać” oraz zajęcia sporto-
we z elementami gimnastyki korekcyj-
no-kompensacyjnej). Jak podkreślają 
założyciele (Bartosz Kilijański oraz 

cjach zajęć dodatkowej nauki pływania 
w powiecie bieruńsko-lędzińskim sko-
rzystało aż 2557 uczniów, a wartość 
pozyskanych środków zewnętrznych 
wyniosła 225 734 zł. 

Projekt zakłada systematyczny i po-
wszechny udział dzieci w pozalekcyj-
nych i pozaszkolnych zajęciach sporto-
wych z nauki pływania. Program ten 
przede wszystkim pozwala na nabycie 
podstawowych umiejętności pływania, 
ale również rozwija i podnosi sprawność 
fizyczną, zachęca do systematycznego 
uprawiania sportu w czasie wolnym od 
nauki oraz motywuje do prowadzenia 
zdrowego i aktywnego stylu życia. 

Pływanie jest postrzegane jako 
sport najbardziej wszechstronny i bez-
pieczny, który doskonale wpływa na 
sprawność wszystkich układów anato-
micznych człowieka. To także jeden z 
najskuteczniejszych sposobów zapobie-
gania i korygowania wad postawy. Pro-
gram powszechnej nauki pływania jest 
współfinansowany przez Ministerstwo 
Sportu, a udział w nim dla wszystkich 
dzieci jest bezpłatny. Jego cel to prze-
de wszystkim wychowanie zdrowego i 
świadomego społeczeństwa. (sp1)

Wnioski o przyznanie na rok 2021 sty-
pendiów sportowych dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym należy składać do 30 listo-
pada br. (druk wniosku dostępny jest na 
stronie www.imielin.pl).  

O stypendium mogą się ubiegać miesz-
kańcy Imielina, którzy nie ukończyli 25 
roku życia i spełnią kryteria określone w 

uchwałach (nr XXXIX/253/2014 Rady 
Miasta Imielin z 26 lutego 2014 roku oraz 
Nr VI/49/2019 z 27 marca 2019 r. - dostęp-
ne na stronie imielin.pl).

Stypendium na 2021 rok jest przyzna-
wane na podstawie wyników sportowych 
uzyskanych przez zawodnika w roku                 
poprzedzającym, czyli w 2020. Bliższych 
informacji udziela Referat EZKS (pok. 34, 
lub 36) tel. 32 22 54 134, 32 22 54 136. (um)

Przyznane zostały dwa stypendia na-
ukowe mieszkańcom Imielina w ramach 
Programu wspierania edukacji uzdolnio-
nych uczniów.  

Sebastian Orzeł otrzymał stypendium 
za zdobycie tytułu finalisty konkursu z 
języka niemieckiego dla uczniów szkół 
podstawowych woj. śląskiego (stypendium 
w wysokości 250 zł miesięcznie). Nato-

miast Marcel Ścierski to laureat IV edycji 
Olimpiady Statystycznej; jego stypendium 
wynosi 300 zł miesięcznie. Stypendia te 
otrzymują od września 2020 r. do czerwca 
przyszłego roku. 

Podstawą do wypłaty stypendiów jest 
uchwała Nr XXI/92/2008 Rady Miasta 
Imielin z 27 czerwca 2008 roku z późn. 
zm. (zz)

Wnioski na stypendia sportowe

Otrzymali stypendia naukowe
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