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Na tegorocznym kiermaszu 
świątecznym dopisała po-

goda – za dnia było słońce i lek-
ki mróz, a wieczorem już tylko 
mróz. Kilka dni wcześniej spadł 
śnieg, więc aura była (jak rzadko 
to się zdarza) wyjątkowo zimowa 
i świąteczna. 

Po rocznej przerwie spowo-
dowanej pandemią ponad dwa-
dzieścia stoisk oferowało to, 
czym można przystroić miesz-
kanie, stół, choinkę, a także 
umieścić pod nią jako prezent. 
Były zatem ozdoby choinkowe, 
dekoracje świąteczne, wypieki i 
potrawy.

Nie tylko na święta
Na stoisku imielińskiej pie-

karni Gempe Barbara Szweda 
i Beata Herian sprzedawały z 
dużym powodzeniem produkty 
świąteczne (pierniki, sztoły) jak 
i te niezwiązane z Bożym Na-
rodzeniem – np. rogale święto-
marcińskie, czy śląskie kołocze. 
Były też ręcznie robione pierni-
kowe domki z czekoladą. 

Stoisko obok oferowało grzań-
ca, który cieszył się dużym za-
interesowaniem w ten mroźny 
dzień. Gdzie indziej można było 
posilić się gofrem, zawijanymi 
frytkami, czy serem. Natomiast 

Do Imielina powrócił kiermasz

na jednym ze sztandów wypa-
trzyliśmy świąteczny… zestaw 
do kąpieli. 

Przy bogato zaopatrzonym 
stoisku z miodami i wszelkimi 
wyrobami pszczelimi spotkali-
śmy panią Dorotę z Imielina, któ-
ra zakupiła świece z wosku. Ale 
oprócz tego na innym stoisku dla 
synów poduszki z postaciami z 
Minecrafta, czyli komputerowej 

gry survivalowej. Wsparła też 
uczniów, którzy zbierali pienią-
dze na akcje charytatywne.

Wypieki i śledzie 
Po raz kolejny na imielińskim 

jarmarku gotował Remigiusz 
Rączka. Podczas pierwszej go-
dziny swego pokazu kulinarne-
go pokazywał, jak przygotować 
ciasto na świątecznego keksa z 

bakaliami i piernika. Po prze-
rwie, w drugiej części częstował 
upieczonymi już ciastami. Mieli-
śmy też okazję skosztować nie-
zwykle aromatycznego piernika, 
o którego wyjątkowym smaku 
decydowały takie przyprawy jak 
goździki, imbir, cynamon, gałka 
muszkatołowa i anyż. 

W drugiej części śląski ku-
charz pokazywał, jak zrobić śle-
dzie wg przepisu teściowej. Ich 
szczególną cechą jest to, że są 
wyjątkowo miękkie, ale i trwałe, 
bo dobrze smakują nawet po 2-3 
tygodniach od wykonania. 

Świąteczne menu
Znany kuchmistrz opowie-

dział nam też, co w jego domu 
jada się na Boże Narodzenie. Na 
kolacji wigilijnej jest zgodnie 
z tradycją moczka, makówki, 
kompot z pieczek czyli suszo-
nych owoców, kapusta z grzy-
bami, postna zupa grochowa, 
śledzie, zupa z karpich głów i 
oczywiście smażony karp. W 

pierwszym dniu świąt dojada się 
to, co zostało z wigilii, a na drugi 
przyrządza kaczkę z jabłkami, 
gęś lub królika. 

Podczas kucharzenia na imie-
lińskim jarmarku ze swadą i 
humorem opowiadał o śląskich 
tradycjach kulinarnych, łatwo 
nawiązywał kontakt z pub-
licznością, chętnie pozował do 
wspólnych zdjęć. To był praw-
dziwy show. 

Takim był też występ znanej już 
w Imielinie Bernadety Kowalskiej 
z Mikołajem i „zwierzęcym” ze-
Dokończenie na str. 7 .

Bożego Narodzenia świętowanego w zdrowiu 
w wyjątkowym nastroju, pełnego radości i rodzinnego 
ciepła oraz wytchnienia od codziennych obowiązków 

a także optymizmu w nadchodzącym roku 2022 
- by przyniósł pokładane w nim nadzieje 
i przywrócił poczucie bezpieczeństwa 

życzą 
Radni Rady Miasta Imielin                               Burmistrz Jan Chwiędacz
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DYŻURY RADNYCH
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Wydawca Urząd Miasta w Imielinie. 
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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.

Ilona Duda 
Pedagog, 
trener 
umiejętności 
psycho-
społecznych

RADY PSYCHOLOGA

Ponad dwieście wniosków 

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

 

23 października na ul. Imielińskiej po-
licjanci zatrzymali do kontroli drogowej 
23-letniego obywatela Ukrainy, który 
kierował samochodem w stanie nietrzeź-
wości – 0,73 mg/l, a ponadto posiadał 
środki odurzające (susz roślinny w ilości 
0,26 g).

2 listopada na ul. Św. Brata Alberta 
doszło do kradzieży z włamaniem do dwóch ciężarówek. Z obu 
pojazdów skradziono olej napędowy i 4 akumulatory.

3 listopada zgłoszono kradzież z włamaniem do domku holen-
derskiego na ul. Wandy.

9 listopada doszło w Imielinie do oszustwa. Za pośrednictwem 
portalu internetowego zlecono wykonanie budowlanej pracy 
montażowej. Usługa ta nie została wykonana i nie zwrócono za-
liczki w kwocie 500 zł.

24 listopada na ul. Imielińskiej zatrzymano kierowcę, który 
prowadził samochód osobowy pomimo cofniętych uprawnień do 
kierowania.

30 listopada na ul. Maratońskiej policjanci zatrzymali dwóch 
mężczyzn, którzy usiłowali ukraść  metalowe elementy konstruk-
cji dachu hali produkcyjnej.

5 grudnia na ul. Maratońskiej zatrzymano kierowcę, który pro-
wadził samochód pomimo orzeczonego przez sąd zakazu. (kpp)

Jeden z małżon-
ków może bez 

podatku od spadków i daro-
wizn podzielić się swoim ma-
jątkiem z drugim małżonkiem. 
Taką odpowiedź otrzymał po-
datnik, który planuje z żoną 
zawrzeć w najbliższym cza-
sie akt notarialny obejmujący 
umowę rozszerzającą wspól-
ność majątkową małżeńską. 
Umowa ma polegać na tym, iż 
nieruchomość należąca obec-
nie do żony, którą ta nabyła 
wcześniej tytułem darowizny 
od rodziców do swojego ma-
jątku osobistego, wejdzie w 
skład majątku wspólnego mał-
żonków.

Podatnik zapytał, czy z tytu-
łu zawarcia takiej umowy bę-
dzie zobligowany zapłacić po-
datek od spadków i darowizn. 
Dyrektor Krajowej Informacji 
Skarbowej odpowiedział, że 
nie. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 
31 kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego z chwilą zawarcia 
związku małżeńskiego powsta-
je między małżonkami z mocy 

ustawy wspólność majątkowa 
(wspólność ustawowa), obej-
mująca przedmioty i prawa 
majątkowe nabyte w czasie jej 
trwania przez oboje małżon-
ków lub przez jednego z nich 
(majątek wspólny). Przedmioty 
i prawa majątkowe nieobjęte 
wspólnością ustawową należą 
do majątku osobistego każdego 
z małżonków. Zgodnie z art. 47 
§ 1 kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego małżonkowie mogą 
poprzez umowę zawartą w for-
mie aktu notarialnego wspól-
ność ustawową rozszerzyć albo 
ograniczyć bądź też ustanowić 
rozdzielność majątkową, także 
z wyrównaniem dorobków. 

Istotne jest to, że umowa roz-
szerzająca wspólność ustawo-
wą nie podlega podatkowi od 
spadków i darowizn. Nie jest 
ona bowiem ujęta w katalogu 
czynności, które podlegają opo-
datkowaniem tymże podatkiem, 
określonym w art. 1 ustawy o 
podatku od spadków i darowizn. 
Można taką umowę zawrzeć bez 
względu na wartość majątku 
będącego przedmiotem takiej 
umowy. 

„Zawarcie umowy rozsze-
rzającej ustawową wspólność 
majątkową małżeńską na nie-
ruchomość stanowiącą majątek 
osobisty żony wnioskodawcy 
nie będzie stanowiło dla wnio-
skodawcy nabycia w rozumie-
niu ustawy o podatku od spad-
ków i darowizn, w związku z 
tym nie powoduje to konieczno-
ści zapłaty przez wnioskodawcę 
podatku od darowizny na pod-
stawie przepisów ustawy o po-
datku od spadków i darowizn” 
- stwierdził dyrektor Krajowej 
Informacji Skarbowej.

Należy pamiętać, że zasadą 
jest to, iż rozszerzenie wspól-
ności obejmuje w całości ma-
jątki osobiste męża i żony, 
jeżeli małżonkowie nie chcą, 
aby wszystkie przedmioty z 
obu majątków osobistych sta-
ły się majątkiem wspólnym, 
wówczas nie mogą zawrzeć 
umowy o rozszerzenie wspól-
ności majątkowej, natomiast w 
takim przypadku zawsze jest 
możliwość zawarcia przez nich 
umowy darowizny z majątku 
osobistego żony, bądź męża do 
ich majątku wspólnego.

PORADY NOTARIUSZA

Paulina 
Siekańska
Notariusz 
w Imielinie

Umowa o rozszerzenie wspólności majątkowej 

Jak istotny w życiu jest czas 
oczekiwania na ważne wyda-
rzenie, każdy wie. Rodzi on 
pozytywne napięcie emocjo-
nalne, mobilizuje do planowa-
nia wydarzenia, do zakupów, 
porządków. Ten czas daje siłę 
i moc działania, aż w końcu 
przychodzi ten dzień i patrzy-
my na efekty naszych przygo-
towań. 

Okres przedświąteczny jest ta-
kim czasem. Miłą tradycją stały 
się darowane dzieciom kalenda-
rze adwentowe, które zmuszają 
do cierpliwości. Ciekawa i długa 
jest historia kalendarzy adwen-
towych. Pierwszy raz informa-
cja o kalendarzu pojawiła się w 
książce dla dzieci autorstwa Eli-
se Averdieck w 1851 roku. Dru-
kowane kalendarze pojawiły się 
w Hamburgu w 1908 roku, a te 
do których dodano kawałki cze-
kolady w 1926 roku. Po drugiej 

wojnie światowej tradycja pły-
nąca z Niemiec rozpowszechni-
ła się w innych krajach Europy, a 
później w USA. Dla dzieci waż-
ne jest, co zawiera kalendarz, ale 
pomimo oczekiwania na słody-
cze lub drobne zabawki jest to 
czas, który sprzyja rozwojowi 
ważnej cechy - cierpliwości.

Nauka cierpliwości czyli od-
roczonej gratyfikacji – została 
dogłębnie poznana dzięki eks-
perymentowi naukowca Wal-
tera Mischel z Uniwersytetu 
Stanforda. W eksperymencie 
przedszkolaki musiały podjąć 
decyzję, czy dostać jedną słod-
ką piankę od razu, czy czekać 
15 minut, żeby dostać 2 pianki. 
Tylko 30% dzieci miało sil-
ną wolę, by poczekać i otrzy-
mać podwójną nagrodę. Po 10 
latach, gdy zbadano te same 
dzieci, okazało się, że te któ-
re miały cierpliwość czekać, 
lepiej radziły sobie w szkole, 
były bardziej odpowiedzialne, 
a nawet miały mniejsze prob-
lemy z utrzymaniem prawid-
łowej wagi. W życiu dorosłym 
osoby te były mniej sfrustro-

wane, rzadziej się rozwodziły, 
miały wyższą samoocenę, ła-
twiej radziły sobie ze stresem. 
Sztuka cierpliwości daje więc 
ciekawe rezultaty. 

Cierpliwość to cecha, któ-
rą można ćwiczyć. Sposobów 
jest wiele. Jednym z nich jest 
„technika” Scarlett O’Hary 
polegająca na przespaniu się z 
problemem. Tak samo można 
„przespać się” z pragnieniem, 
np. nim coś kupisz za kwotę 
przykładowo większą niż 200 
złotych, dasz sobie czas do ju-
tra. W przypadku niepohamo-
wanej ochoty na słodycze moż-
na wyznaczyć sobie zadanie: 
daję sobie 15 minut – wtedy 
często pokusa mija lub czło-
wiek zajmie się innymi spra-
wami. Jeżeli dziecku będziesz 
wydzielać kieszonkowe, wtedy 
nauczysz go odpowiedzialno-
ści za dokonywane wybory lub 
zakupy.

W każdym przypadku cierp-
liwość jest drogą prowadzącą 
do wyznaczonego celu, w efek-
cie niesie radość i poczucie 
sprawczości.

Czas oczekiwania – czas mocy

PSZOK nieczynny
Urząd Miasta Imielin informuje, że w 24 grudnia 2021 r. 

(Wigilia) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) przy ul. Nowozachęty będzie nieczynny. 31 grudnia 
2021 r. PSZOK czynny będzie od godziny 9:00 do 14:00. (um)

Ulica Wandy
Firma DROGRÓD  z Ćwiklic kończy prace drogowe na uli-

cy Wandy, w których zakresie była budowa ścieżki rowerowej, 
wykonanie prac na jezdni wraz z położeniem nowej nawierzchni 
asfaltowej, kanalizacji deszczowej i drenażu w likwidowanych 
rowach przydrożnych, ułożenie kanału teletechnicznego. W 2022 
roku na skrzyżowaniu ul. Wandy z ul. Nowozachęty powstanie 
rondo. Realizatorem inwestycji, przy finansowym udziale miasta 
Imielin, będzie Powiat Bieruńsko-Lędziński. W zakresie budowy 
ronda są uwzględnione roboty na fragmentach nawierzchni przy-
ległych dróg do obecnego skrzyżowania. (um)

Na zbliżające się Święta pragniemy 
złożyć życzenia 

przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.

Kolejny zaś Rok 2022 niech będzie czasem
pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

życzy Członkom 
oraz Mieszkańcom Miasta

 Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców 
Imielina
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Piąte miejsce zajął Imielin w 
rankingu gmin województwa 

śląskiego. To kolejna klasyfikacja 
gmin, w której Imielin zajmuje 
czołową lokatę. - To wyjątkowy 
ranking. Jego podstawą są dane 
GUS z szesnastu kategorii. Na-
szym celem jest wyłonienie naj-
lepszych gmin i promowanie tych 
wyróżniających się pod względem 
rozwoju społeczno-gospodarcze-
go. Mamy nadzieję, że przepro-
wadzone analizy statystyczne sta-
ną się podstawą ważnej dyskusji 
zarówno nad zarządzaniem lokal-
nym, jak i strategicznymi kierun-
kami rozwoju naszego regionu - 
ocenił Marcin Smala, wiceprezes 
Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej.  

Aurelia Hetmańska, dyrek-
torka Urzędu Statystycznego w 
Katowicach, zwróciła uwagę 
na kluczową rolę w rankingu 
wskaźników zrównoważonego 

rozwoju. Zaznaczyła, że z anali-
zy tych wskaźników wynika, że 
nie zawsze najlepiej wykorzystu-
ją swój potencjał duże ośrodki. - 
Często wyróżniającymi się gmi-
nami są niewielkie społeczności 
- wskazała.

Uroczystość wręczenia dy-
plomów dla najlepszych odbyła 
się 16 listopada w Katowicach w 
gmachu Sejmu Śląskiego. 

Rzadko w ocenach gmin bie-
rze się aż 16 kryteriów. Z tego 
rankingu wynika, że przeświet-
lono je wszechstronnie. W czym 
Imielin zajął wysokie miejsca, 
a w jakich kryteriach wypadł 
słabiej wśród innych 125 gmin? 
Pod względem inwestycji (brano 
pod uwagę średnią wydatków z 
trzech ostatnich lat) był 3. Takie 
samo miejsce zajął biorąc pod 
uwagę saldo migracji, czyli róż-
nicę między wymeldowującymi 
się z Imielina, a tymi którzy się 

tu przeprowadzają. W docho-
dach (średnia z trzech lat) był 9. 
Wysokie miejsca zajął też Imielin 
w takich kryteriach jak wyniki 
egzaminów ósmoklasistów oraz 
wsparcie dla organizacji poza-
rządowych - w obu 10. 

W czym wypadł gorzej? W 
wydatkach na oświatę dzieci 
do lat 3. (chodzi o żłobek). Jak 
wiadomo trwa budowa takiego 
obiektu i niedługo w tej kate-
gorii wydatków Imielin będzie 
znacznie wyżej, tymczasem zajął 
123 miejsce. Również nisko stoi 
Imielin w wydatkach na ochronę 
powietrza, bo jest na 102 miejscu. 
W tym przypadku wzięto pod 
uwagę wydatki w jednym roku 
– w tym akurat w którym Imie-
lin nie prowadził żadnej akcji 
wymiany pieców. W kryterium 
rankingu administracja – Imielin 
zajął 99 miejsce. W pozostałych 
kryteriach Imielin uplasował się 
głównie w trzeciej dziesiątce, co 
w sumie dało mu 5 miejsce w wo-
jewództwie. 

- Cieszę się z miejsca, które 
zajęliśmy w najnowszym rankin-
gu. Jest on dla nas bardzo waż-
ny, gdyż posługiwano się w nim 
bardzo obiektywnymi danymi 
- zawartymi w sprawozdaniach 
GUS. Nie było tu żadnej uzna-
niowości, czyli jakimiś płynny-
mi kryteriami. Udział w nim był 
bezpłatny. Nasze miejsce dowo-
dzi, że miasto rozwija się w do-
brym kierunku  -powiedział nam 
burmistrz Jan Chwiędacz. 

Pierwsze miejsce w rankin-
gu zajęły Goczałkowice Zdrój, 
przed Buczkowicami i Wilko-
wicami. Inne gminy naszego 
powiatu uplasowały się na na-
stępujących miejscach: Chełm 
Śl. – 49., Bieruń 50., Bojszowy 
77., a Lędziny na 112. (zz) 

Na listopadowej sesji Rady 
Miasta Imielin radni jednogłoś-
nie przyjęli uchwałę w sprawie 
podwyższenia wynagrodzenia 
burmistrza Jan Chwiędacza. Na 
tej samej sesji zaakceptowali 
również uchwałę w sprawie pod-
niesienia swoich diet. 

Podwyżka dla burmistrza 
związana jest z ustawą, którą 
przyjął Sejm, podnosząc wy-
nagrodzenia prezydenta kraju, 
premiera, ministrów i innych 
osób zajmujących kierownicze 
funkcje państwowe – dotyczy 
ona również samorządowców. 
Określono w niej maksymal-
ne stawki, jakie może osiągnąć 
prezydent, burmistrz, czy też 
wójt gminy. Są one uzależnione 
od jej wielkości. Dla tych gmin, 

w których liczba mieszkańców 
nie przekracza 15 tys. burmistrz 
może otrzymać maksymalnie 
10250 zł wynagrodzenia zasad-
niczego, 3150 zł dodatku funk-
cyjnego oraz dodatek specjalny 
do 30 proc. wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funk-
cyjnego, czyli 4020 zł. Jest to 
wynagrodzenie brutto. Do tego 
przysługuje mu, jak większości 
pracowników, 20 proc. dodatku 
za wysługę lat. 

Po podwyżkach diety rad-
nych, które poddane są tym 
samym regulacjom, czyli zwią-
zane są z wielkością gminy, wy-
noszą od 1717 zł w przypadku 
szeregowego radnego do 2147 zł 
– w przypadku przewodniczące-
go rady. (zz)

Odpowiedź na to pytanie po-
zornie jest prosta: tyle ile 

płacimy miastu za ich odbiór. To 
jednak nie jest cała prawda, gdyż 
koszty ponoszone przez miasto za 
odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów są wyższe. Po pierwsze to 
nie są tylko koszty opróżnienia 
kubła czy odbioru worków sprzed 
domu. Są nimi również koszty 
zagospodarowania odpadów, ich 
odbioru z PSZOK-u, utrzymania 
tego obiektu oraz obsługi całe-
go sytemu (do którego ostatnio 
wszedł koszt wytworzenia kart 
magnetycznych). 

Miasto płaci firmie zajmującej 
się odpadami (Master – Odpady 
i Energia Sp. z o.o.) za to, ile ich 
odbierze (w tonach), mieszkańcy 
z kolei płacą miastu „od osoby”. 
Te dwie wartości, czyli to, co 
wnosi mieszkaniec i to płaci mia-
sto, z reguły się nie zgadzają – ze 
stratą dla miasta.  

Policzmy zatem, jakie koszty 
(związane z odbiorem i zagospo-
darowaniem odpadów) ponoszo-
ne są przez miasto. Do 30 listopa-
da było to 2,77 mln zł za odbiór 
odpadów, koszty utrzymania i 
obsługi punku PSZOK oraz ob-
sługi administracyjnej systemu 
w urzędzie wyniosły 130 tys. zł, 
natomiast do końca roku będzie 
to jeszcze 200 tys. zł, czyli razem 
prawie 3,1 mln zł. Natomiast 
przewidywane wpływy z opłat 
od mieszkańców za cały rok 2021 
powinny zamknąć się kwotą ok. 
2,8 mln zł. Różnica, czyli ok. 300 
tys. zł, będzie musiała zostać za-
płacona z budżetu miasta.

Jak to będzie w przyszłym 
roku? Czy mieszkańcy mają 
oczekiwać kolejnych podwyżek 
opłat? W roku 2022 zaplanowane 
dochody z tego tytułu opłat od 

Miasto na piątkę! Ile kosztują śmieci?
mieszkańców przy obowiązują-
cych obecnie stawkach powinny 
wynieść ok. 2,8 mln zł. Z kolei 
oferta, którą w przetargu zło-
żyła firma Master, wynosi 3,55 
mln zł. Dokładając do tego wy-
datki związane z utrzymaniem 
PSZOK-u oraz kosztów utrzyma-
nia systemu w urzędzie, wydatki 
związane z odbiorem i zagospo-
darowaniem odpadów wyniosą 
ok. 3,7 mln zł. Deficyt w kwocie 
900 tys. zł, zgodnie z ustawą o 
utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, powinien zostać uzu-
pełniony poprzez zmianę stawek 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami. A zatem, jeśli nie zostaną 
podniesione opłaty, deficyt w 
przyszłym roku będzie trzykrot-
nie większy niż w tym roku. 

Analizując ilości oddawanych 
odpadów można zauważyć, że 
struktura tych odpadów kształ-
tuje się następująco: odpady 
zmieszane zbierane na terenie 
posesji stanowią ok. 43%, popiół 
ok. 12%, odpady biodegradowal-
ne (trawa oraz liście) oddawane 
w PSZOK’u ok. 12%, wielko-
gabarytowe ok. 11%, remon-
towo-budowlane ok. 7% oraz 
wszystkie pozostałe odpady to                     
ok. 15%. Około 1/3 całych kosz-
tów stanowią odpady oddawane 
w punkcie PSZOK, natomiast 
2/3 to koszty odpadów odbiera-
nych sprzed posesji.

Jeśli uszczelni się system 
odbioru odpadów w PSZOK-u 
(a temu służą wydane ostatnio 
karty, bez których nie można 
przywieźć niczego do PSZOK-u), 
to być może koszty ponoszone 
przez miasto będą niższe i niższy 
będzie również deficyt. A co za 
tym idzie spodziewana podwyż-
ka może być niższa. (zz) 

Więcej dla burmistrza i radnych 

Od 20 grudnia br. do 4 lute-
go 2022 r. będą wyłożone 

do publicznego wglądu projek-
ty miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego 
miasta Imielin dla obszarów:

- w rejonie ul. Imielińskiej 
– Północ,

- w rejonie ul. Nowozachęty,
- Cisowiec.
Dyskusja publiczna nad przy-

jętymi w projektach planów 
rozwiązaniami odbędzie się 10 
stycznia 2022 r. Uwagi do pro-
jektów planów można będzie 
składać od 20 grudnia 2021 r. do 
18 lutego 2022 r.

Z planami miejscowymi wraz 
z prognozami oddziaływań na 
środowisko można będzie za-
poznać się w siedzibie urzędu w 
pok. nr 38 (piętro II), jak również 
będą udostępnione na stronie 
urzędowej www.imielin.pl → 
Ogłoszenia urzędowe.

Procedura planistyczna obej-
mująca w/w miejscowe plany do-
tyczy znacznego obszaru naszego 
miasta. Z zakresem, jaki obejmu-
ją powyższe opracowania, moż-
na się zapoznać na stronie www.
imielin.pl → Gdzie to załatwić→ 
Referat Gospodarki Przestrzen-
nej i Geodezji. (um)

Projekty planów miejscowych
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Listopad to kolejny miesiąc, 
który upłynął na stale pogarsza-
jących się wynikach w rozprze-
strzenianiu się epidemii - niemal 
codziennie przybywalo osób 
zarażonych i przebywającyh na 
kwarantannie.

W drugim tygodniu tego mie-
siąca w powiecie bieruńsko-lę-
dzińskim było codziennie 15 za-
każonych i 287 osób na kwaran-
tannie. Dane te podajemy uśred-
nione do tygodnia ze względu 
na nierównomierne i zaniżone 
informacje, które odnotowane są 
w czasie weekendów i świąt. 

W trzecim tygodniu liczba 
zakażonych wzrosła do 26, a na 
kwarantannie do 425 - zaczyna-
liśmy ten tydzień od ok. trzystu, 
a kończylismy na pięciuset. 

Czwarty tydzień charaktery-
zował się dalszym postępującym 
wzrostem. O ile na początku by-
ło około dwudziestu chorych, to 
pod koniec ich liczba zwiększyła 
się trzykrotnie; średnio w tygo-
dniu było to 35 osób. Liczba osób 
na kwarantannie zwiększyła się 
do 679.

Tydzień na przełomie listopa-
da i grudnia przyniósł jeszcze 
gorsze dane. Chorych przybyło - 
do średnio 45 osób, a liczba osób 
na kwarantannie w stosunku do 
poprzedniego tygodnia zwięk-
szyła się niemal dwukrotnie, bo 
do 1206. Jeszcze tragiczniejsze 
było to, że w tym tygodniu z po-
wodu covid-19 zmarły 2 osoby. 
To pierwsze ofiary tej fali pande-
mii w naszym powiecie. (zz)

Przez pojęcie „choroby cywi-
lizacyjnej” należy rozumieć 

choroby o charakterze globalnym, 
do których powstania i rozprze-
strzeniania przyczynił się rozwój 
cywilizacji. Można do nich za-
liczyć choroby układu krążenia 
(nadciśnienie tętnicze, miażdży-
ca, zawał serca), niektóre choroby 
układu oddechowego, cukrzycę, 
otyłość, nowotwory, depresje.

Główną przyczyną pojawienia 
się chorób cywilizacyjnych jest 
styl życia wynikający z nowych 
zdobyczy technologicznych oraz 
tempa postępu. Żyjemy coraz 
szybciej i w coraz większym stre-
sie, odżywiamy się nieprawidło-
wo, bo jemy w biegu, nie mamy 
czasu na przygotowanie pełno-
wartościowych posiłków i nie 
posiadamy właściwych nawyków 
żywieniowych. Zbyt mało się ru-
szamy, co z jednej strony wiąże 
się z siedzącym trybem pracy, 
a z drugiej z mało aktywnymi 
formami spędzania wolnego cza-
su. Wreszcie zbyt dużo palimy i 
nadużywamy alkoholu.

Nie mniejszy wpływ na po-
wstanie chorób cywilizacyjnych 
mają urbanizacja i postępujące 
uprzemysłowienie, które potęgują 
skażenie środowiska, promienio-
wanie i hałas. Wspomnieć trzeba 
również o niskiej świadomości 
społecznej w zakresie chorób i 
ich profilaktyki, a co za tym idzie 
brakiem nawyku przeprowadza-
nia regularnych badań kontrol-
nych i ignorowania pierwszych 
objawów chorobowych.

By móc skutecznie walczyć 
z chorobami cywilizacyjnymi, 
potrzebne są nie tylko nowe 
metody leczenia, ale przede 

wszystkim odpowiednia pro-
filaktyka.

Czynniki ryzyka sercowo-na-
czyniowego podlegającego mody-
fikacji to: nieprawidłowe żywie-
nie, palenie tytoniu, mała aktyw-
ność fizyczna, podwyższone ciś-
nienie krwi, zwiększone stężenie 
cholesterolu, zwiększone stężenie 
cukru, nadwaga i otyłość.

Osoby obciążone większym 
ryzykiem chorób sercowo-naczy-
niowych wymagają intensywne-
go postępowania w celu zmniej-
szenia lub eliminacji czynników 
ryzyka za pomocą diety, aktyw-
ności fizycznej, leków i zaprze-
stania palenia tytoniu.

Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej realizuje 
program polityki zdrowotnej w 
zakresie wczesnego wykrywania 
ryzyka chorób układu krążenia 
finansowany z budżetu miasta 
Imielin skierowany do  mieszkań-
ców Imielina, którzy ukończyli 
40 rok życia.

Celem głównym programu 
jest zwiększenie wykrywalności 
chorób układu krążenia poprzez 
zastosowanie wczesnej diagno-
styki i profilaktyki, identyfikację 
i kontrolę czynników ryzyka oraz 
uświadomienie potrzeby korzy-
stania ze świadczeń medycznych 
w przypadkach zauważenia ja-
kichkolwiek nieprawidłowości 
czy dolegliwości w swoim orga-
nizmie.

O kwalifikacji do programu 
decyduje  kolejność zgłoszeń, 
miejsce zamieszkania w Imieli-
nie, brak stwierdzonej choroby 
układu krążenia oraz wyrażenie 
zgody na udział w programie. 
(spzoz)

Tydzień Śląski  Choroby cywilizacyjne

Edukacja regionalna to 
szczególny proces kształ-

cenia i wychowania oraz 
kształtowania tożsamości czło-
wieka związanego ze swoją 
ziemią i kulturą. To działanie 
długotrwałe i żmudne, któ-
re najlepiej zapoczątkować w 
okresie dzieciństwa. Takiego 
wyzwania podjęły się nauczy-
cielki edukacji wczesnoszkol-
nej w Szkole Podstawowej nr 
1 im. Powstańców Śląskich w 
Imielinie. Wychowawczynie 
klas I - III przygotowały tzw. 
Tydzień Śląski. W ciągu kilku 
dni uczniowie poszerzali swo-
ją wiedzę na temat regionu, w 
którym mieszkają, a także pre-
zentowali własne zdolności i 
umiejętności. 

4 grudnia w całym kraju ob-
chodzona była tradycyjna Bar-
bórka, czyli święto braci gór-
niczej. Szkołę odwiedzili nie-
typowi goście. Górnicy Patryk 
Wróbel oraz Sebastian Dalecki 
spotkali się z najmłodszymi i 
bardzo ciekawie opowiadali o 
codziennej pracy w kopalni. 
Uczniowie zadawali pytania, 

gdyż takie przedsięwzięcie to 
ciekawa i żywa lekcja, a tym 
sposobem zdobywali nową 
wiedzę. Nie obyło się również 
bez wspólnego śpiewu i  muzy-
kowania. 

Przywiązanie do tradycji, 
uczenie regionalizmu ma także 
kilka innych aspektów. Dzieci 
uczestniczyły również w war-
sztatach kulinarnych, podczas 
których wykonywały kluski 
śląskie. Atrakcja była to wiel-
ka, a całość zakończona została 
typowym śląskim obiadem, 
na który składał się rosół, ro-
lada, kluski i modro kapusta 
- wszystkim smakował wy-
śmienicie. 

Były także warsztaty pla-
styczne o tematyce górniczej 
- w tym malowanie węglem. 
Śląskość to także charaktery-
styczne stroje, które można 
było podziwiać oraz wysta-
wa przedmiotów codziennego 
użytku typowych dla Górnego 
Śląska i górnictwa. 

„Wisienką na torcie” okazały 
się wyjazdy i wycieczki. Pierw-
szoklasiści odwiedzili Muzeum 
Śląskie w Katowicach, a ucz-
niowie drugiej i trzeciej klasy 
wybrali się na Bajtel Szychtę 
do Zabrza oraz zwiedzili Sztol-
nię Królowej Luizy. W pod-
ziemiach zabytkowej kopalni, 
ubrani w typowe górnicze stro-
je i wyposażeni w odpowied-
ni sprzęt, w formie zabawy 
fedrowali węgiel, poznawali 
realia ciężkiej górniczej pracy, 
transportowali urobek, czy bra-
li udział w symulowanej akcji 
ratowniczej. Wrócili zadowole-
ni i szczęśliwi. 

Tydzień Śląski dla najmłod-
szych uczniów naszej szkoły 
to bardzo wartościowy czas. 
Nauka przez doświadczenie i 
żywe obcowanie z kulturą jest 
czymś bezcennym. Pozostaje 
tylko czekać na efekty. (sp1,zz)

To jedno ze zdjęć miasta wykonane dronem przez Mateusza Wagstyla, więcej na stronie imielin.pl

W Imielinie liczba zaszczepio-
nych minimum pierwszą dawką 
przeciwko covid-19 to 5430, co 
daje 58,6 proc. ogółu mieszkań-
ców. W pełni zaszczepionych jest 
5281 osób czyli 57 proc. 

Drugie miejsce w powiecie 
pod tym względem zajmuje Bie-
ruń (pierwszą dawkę przyjęło 
55,7 proc. mieszkańców, w pełni 
zaszczepionych jest 54,2 proc.). 
Ostatnie miejsce w powiecie 
zajmują Bojszowy – zaszczepio-
nych jedną dawką jest 53,2 proc. 
mieszkańców. 

W dalszym ciągu Imielin pod 
względem zaszczepienia jest na 
228 miejscu w kraju (na oko. 2,5 
tys. gmin). 

Szczepienia przeciwko covid-
19 zapobiegają zakażeniu lub 
pozwalają lżej przejść chorobę. 
Więcej informacji w punktach 
szczepień i u lekarzy POZ. zz
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Szkoła Podstawowa nr 2 
bierze udział w projekcie 

„BohaterOn - włącz historię!” 
Uczniowie wykonali okolicz-
nościowe kartki oraz laurki dla 
powstańców. Celem tej ogólno-
polskiej kampanii, w której po 
raz kolejny uczestniczy szkoła, 
jest upamiętnienie i uhonoro-
wanie uczestników Powstania 
Warszawskiego oraz promocja 
historii Polski XX wieku.

Na początku  listopada ucz-
niowie ósmych klas szkoły 
byli na wycieczce edukacyj-
nej do Muzeum Auschwitz w 
Oświęcimiu. Podczas wizyty 
uczniowie zwiedzili wybrane 
bloki więzienne obozu koncen-
tracyjnego Auschwitz, wraz z 
obdarzonym najgorszą sławą 
blokiem 11, przy którym pod 
Ścianą Śmierci, zapalili sym-
boliczne znicze. Mimo bardzo 
niesprzyjającej pogody, ucz-
niowie wraz z opiekunami uda-
li się także do obozu zagłady 
Birkenau. 

10 listopada odbyły się w 
szkole coroczne obchody upa-
miętnienia Święta Odzyskania 
Niepodległości. Uczniowie włą-
czyli się w ogólnopolską akcję 
“Szkoła do hymnu” i o godzinie 
11.11 odśpiewali wspólnie hymn 
państwowy, a także mieli okazję 
uczestniczyć w akademii. 11 li-
stopada delegacja szkoły wraz 
z panią dyrektor wzięła udział 
w miejskich obchodach święta i 
złożyła kwiaty pod pomnikiem 
Powstańców Śląskich w Imieli-
nie. 

Natomiast w ogólnopolskiej 
akcji MEN „Szkoła pamięta” 
członkowie samorządu uczniow-
skiego wraz z opiekunem odwie-

dzili imieliński cmentarz, gdzie 
zapalili znicz przy pomniku pa-
mięci ofiar II wojny światowej 
- mieszkańców Imielina. Celem 
akcji „Szkoła pamięta” (szkoła 
bierze w niej udział już po raz 
trzeci) jest upamiętnienie waż-
nych rocznic, wydarzeń i postaci 
historycznych.

Szkoła realizuje również od 
października projekt pt. „Gdy 
gaśnie pamięć ludzka, dalej mó-
wią kamienie 13 grudnia 1981 
– pamiętamy!”. W związku z nią 
uczniowie zobaczyli w wersji 
elektronicznej wystawę przygo-
towaną przez IPN w Katowicach 
pt. „Stan wojenny 1981-83”, a 
także przygotowali kącik pa-
triotyczno-historyczny. Dzięki 
pracom uczniów i działaniom 
nauczyciela historii Bartosza 
Stachonia, koordynatora projek-
tu, w sali nr 19 powstało miejsce 
upamiętniające wydarzenia z 
1981 roku.

W ramach tego projektu      23 
listopada uczniowie klas siód-
mych i ósmych spotkali się z ks. 
dr. kanonikiem Józefem Przyby-

łą. Ksiądz był jednym z nielicz-
nych duchownych, który jako 
proboszcz hołdunowskiej parafii 
zjechał do strajkujących górni-
ków w kopalni “Ziemowit”  w 
grudniu 1981 r. , a potem uczest-
niczył w rozmowach między 
dyrektorem kopalni Antonim 
Piszczkiem, komisarzem woj-
skowym płk. Jerzym Szewełło, a 
strajkującymi górnikami. To było 
niezwykłe spotkanie. Skupienie 
uczniów i cisza, jaka panowała 
podczas słuchania wspomnień 
księdza kanonika, podkreśliły 
tylko, jak cenne są spotkania z 
świadkami historii. (sp2, zz)

Szkolne Koło Wolontaria-
tu, Świetlica Szkolna oraz 

wolontariusze i uczniowie SP 
nr 2 w Imielinie przygotowali 
m.in.: kartki świąteczne, serca i 
aniołki, które sprzedawane były 
w niedzielę 21 listopada pod-
czas charytatywnego koncertu 
dla Michałka. Zbiórka zorga-
nizowana była na zakup nowo-
czesnej pompy insulinowej, bez 
której ten uśmiechnięty trzyla-
tek nie jest w stanie normalnie 
funkcjonować.

Ponadto uczniowie włączy-
li się w pomoc dla Domu im. 
św. Ojca Pio w Mysłowicach, 

gdzie przekazali artykuły 
szkole, wsparli Fundację Baj-
tel Mysłowice Pomagają, któ-
rej przekazali zabawki, gry 
planszowe, puzzle, książki, 
kosmetyki i słodycze oraz w 
akcji „Paczuszka dla chorego 
maluszka 2021” przekazali 
artykuły pierwszej potrzeby 
m.in. pieluchy, chusteczki na-
wilżone, emolienty czy środki 
piorące.

Kolejny raz przyjaciele 
imielińskiej dwójki - rodzice i 
uczniowie nie zawiedli i poka-
zali, że zawsze można na nich 
liczyć! (sp2,zz)

Jeszcze w październiku tego roku 
Przedszkole Miejskie w Imieli-

nie zgłosiło się do projektu „Boha-
terON w Twojej Szkole”. Jest to 
część ogólnopolskiej kampanii o 
tematyce historycznej BohaterON 
– włącz historię! Kampania ma na 
celu upamiętnienie, uhonorowa-
nie i bezpośrednią pomoc uczest-
nikom Powstania Warszawskiego, 
edukację społeczeństwa, a także 
promocję patriotycznych postaw i 
historii Polski XX wieku.

W związku z projektem 25 
listopada w dwóch oddziałach 
przedszkolnych dzieci 5 i 6-let-

przedszkolaki rozmawiały nt. te-
go, co to jest konflikt, jakie ist-
nieją możliwości rozwiązywa-
nia konfliktów, kim jest bohater 
i po czym można go poznać. 
Zastanawiały się też, czy znają 
jakichś bohaterów. Korzystając 
z szablonu i instrukcji dołączo-
nej do scenariusza zajęć, dzieci 
wykonały papierowe pacynki, 
które posłużyły im do odgry-
wania scenek na temat rozwią-
zywania konfliktów. To była 
ciekawa lekcja historii Polski i 
budowania właściwych relacji 
społecznych w grupie. (kw)

Przedszkole Miejskie w Imieli-
nie zgłosiło się do udziału w 

Narodowym Programie Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0. Na początek 5 
listopada czterolatki świętowały 
„Międzynarodowy dzień postaci z 
bajek”. Każda grupa po swojemu, 
ale zawsze wesoło. Była Królew-
na Śnieżka z 25 krasnoludkami, 
Czarodziejka oraz Leśniczy pro-
wadzący dzieci przez Krainę Ba-
jek. Dzieci utrwalały wiadomości 
o bajkach oraz ćwiczyły swoją 
sprawność w trakcie zabawy. 

17 listopada 6-latki uczestni-
czyły w lekcji bibliotecznej w za-
przyjaźnionej Szkole Podstawo-
wej nr 2. Natomiast 23 listopada 
do Biblioteki Miejskiej najstar-
sze dzieci zostały zaproszone na 
spotkanie autorskie z Wiesławem 
Drabikiem, autorem książek dla 
dzieci. 

Czterolatki z grupy „Motylki”, 
które realizują innowację peda-
gogiczną „Czytam z emocją” 
wysłuchały w bibliotece bajki 
czytanej przez Jadwigę Mikundę, 
dyrektorkę MCK. Zaprosiły rów-
nież jedną z mam, która przeczy-
tała im bajkę.

Historyczne akcje i spotkania BohaterON w Twojej Szkole

nich („Myszki” i 
„Zajączki”) prze-
prowadzone zosta-
ły zajęcia mające 
na celu wprowa-
dzenie najmłod-
szych w tematykę 
Powstania War-
szawskiego i lo-
sów Powstańców 
Warszawsk ich. 
Dzieci obejrzały 
przedstawienie ku-
kiełkowe pt. „Nie-
bajka o Powstaniu 
Warszawskim”. Po 
wprowadzeniu w 
temat powstania 

Wreszcie  26 listopada odbył 
się międzygrupowy konkurs li-
teracki pod hasłem „W świecie 
baśni” z udziałem dzieci 6-let-
nich. Ich zadaniem było opowie-
dzenie bajki lub baśni. Należało 
przy tym przebrać się za wybra-
ną postać. Jury przyznało dwa I 
miejsca, dwa II miejsca, jedno III 
miejsce oraz wyróżnienia i na-
grody za udział. Wszystkie dzieci 
otrzymały książki, które na pew-
no zachęcą do poznawania kolej-
nych bajek.

Dzieci wzięły również udział 
w konkursie plastycznym. Dla 
dzieci 3-4-letnich był to konkurs 
na postać ulubionego bajkowego 

bohatera, a dla 5-6-latków na ilu-
strację do ulubionej bajki.To do-
piero początek działań czytelni-
czych. W ramach „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 
2.0” zakupione zostały również 
nowe książki do biblioteczki 
przedszkolnej. (kw)

Program Rozwoju Czytelnictwa w przedszkolu

Pamiętali o pomocy 
drugiemu człowiekowi...
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Dokończenie ze str. 3

Agnieszka Czamberg 29 listo-
pada skończyła 90 lat. Urodzi-
ła się 1931 roku w Imielinie, tu 
mieszka pod dobrą opieką córki 
Anny. Pracowała zawodowo naj-
pierw w Meprozecie w Imielinie, 
a potem w „Zelmechu” - również 
w Imielinie, który mieścił się w 
obecnej „Sokolni”.

Wychowała z mężem troje 
dzieci, córkę i dwoje pasierbów 
– syna i córkę. Ma cztery wnucz-
ki i jednego wnuka. Doczekała 
się też jednego prawnuka i dwóch 
prawnuczek.

Żyje spokojnie otoczona najbliż-
szą rodziną. Zdrowie na razie do-
pisuje, jak na taki zacny wiek. Pani 
Agnieszka jeszcze, gdy jest dobra 

Jan Urbanek z Imielina święto-
wał 24 listopada swoje 90 uro-

dziny. W intencji jubilata w dniu 
jego urodzin została odprawiona 
msza w kościele pw. Matki Bo-
skiej Szkaplerznej. Urodził się 
1931 roku w Kosztowach, potem 
mieszkał w Krasowach, a stamtąd 
poszedł, za żoną Marią, do Imieli-
na, którą poznał na potańcówce w 
„Sokolni”.

Jubilat pracował najpierw w 
Katowickich Zakładach Wyro-
bów Metalurgicznych, a potem w 
KWK „Ziemowit”. Żona Maria 
ma obecnie 83 latka. Najpierw 
pracowała w Wytwórni Wód 
Gazowanych w Imielinie, a gdy 
ją zlikwidowano, poszła na „Zie-
mowit”. Wychowali trzech synów 
i córkę, z którą mieszkają. Cieszą 
się z posiadania jedenaściorga 

W niedzielę 5 grudnia imie-
lińskie dzieci zostały zapro-
szone do DK Sokolnia z okazji 
tradycyjnego Mikołaja. Przed 
spotkaniem zobaczyły bajkę pt. 
„Grinch - a co z Mikołajem?” 
Była to  ciekawa opowieść o 
zgryźliwym Grinchu i jego el-
fach, pomocnikach Mikołaja. Po 
bajce każde dziecko otrzymało 

2 grudnia odbyła się nadzwy-
czajna sesja Rady Miasta My-
słowice, podczas której uhono-
rowano tytułem „Zasłużony dla 
Miasta Mysłowice” ks. Rafała 
Ryszkę, kapłana urodzonego w 
1955 roku w Imielinie.

Ks. Ryszka jest emerytowa-
nym proboszczem parafii pw. 
Ścięcia św. Jana Chrzciciela na 
Bończyku, byłym dziekanem de-
kanatu mysłowickiego. Kapłan 
dołączył do licznego już grona 
zasłużonych. Jego uhonorowa-
nie tym tytułem odbyło się za 
sprawą Stowarzyszenia Inicja-
tyw Lokalnych Nasze Mysłowi-
ce. Pod wnioskiem o przyznanie 
tego wyróżnienia podpisało się 
354 mieszkańców Mysłowic.

Ks. Rafał Ryszka od 31 lipca 
br. jest na emeryturze. Funkcję 
proboszcza parafii na Bończyku 

sprawował przez 30 lat. Od 2014 
roku był dziekanem dekanatu my-
słowickiego. Przez te lata pracy 
duszpasterskiej angażował się na 
rzecz miasta, w działania charyta-
tywne, zawsze też był gotowy do 
współpracy z władzami samorzą-
dowymi Mysłowic oraz różnymi 
środowiskami miasta. (da)

Zasłużony dla Mysłowic
z Imielina

14 młodych twórców wykona-
ło 11 prac w konkursie na szopkę 
Bożonarodzeniową. Większość 
wykonawców pragnęła w swo-
ich pracach uchwycić piękno i 
tajemnicę świąt Bożego Narodze-
nia. Zgodnie z tradycją głównym 
tematem było ukazanie naro-
dzin Jezusa. Do budowy szopek 
zastosowano: kartony, bibułę, 
mech, zasuszone liście, makaron, 
chrupki, szyszki i wiele innych. 
Tegoroczną nowością była szopka 
wykonana z chrupek. 

Wszystkie prace cechowała 
staranność wykonania i niezwy-
kła pomysłowość. Młodym twór-
com udało się uchwycić niepo-
wtarzalny nastrój towarzyszący 
Świętom. Prace oceniała komisja: 
Jadwiga Mikunda – dyrektorka 

Miejskiego Centrum Kultury w 
Imielinie, Grzegorz Komandera 
– grafik i Iwona Simka-Surma 
– plastyczka.  

Komisja kierując się kryteria-
mi: piękna, estetyki, stopniem 
samodzielności wykonania oraz 
indywidualnym opracowaniem 
tematu, przyznała nagrody w 
trzech grupach wiekowych. 

Grupa 3-5 lat - I miejsce Malwi-
na Wójcicki, Antoni Kramarczyk. 
Grupa 6-9 lat - I miejsce Kamila 
Niemczyk; II Oliwia Adamczyk; 
III Dominika Białowąs, Magda-
lena Pilch, Dawid i Kacper Frącz-
kiewicz,  Szymon Kuźnik. Grupa 
10+ - I miejsce Milena i Tomasz 
Rogalscy, Wojciech Gabor. Praca 
grupowa: Smyki. (mck)

Komu w dzisiejszym bru-
talnym świecie potrzebna 

jest poezja? Jest jednak na nią 
zapotrzebowanie. W morzu nie-
czytających nikogo i niczego 
są i tacy, którzy sięgają po nią 
i zaczytują tomiki poezji. Tacy, 
którzy wolą zapach papieru i 
wiersze. Tacy, którzy sami pi-
szą wiersze - na ogół do szufla-
dy, nie przyznają się szerszemu 
gronu z obawy, by nie narazić 
się na śmieszność.

Parę lat temu przyszła do 
mnie pani Sylwia Rusecka z 
Imielina z dwoma zeszytami 

zapisanymi wierszami - głów-
nie religijnymi. Była to poezja 
metafizyczna, magiczna. Była 

SyLWIA RUSECKA 

***
  słyszałam....
  jak szlochało serce...
  choć twarz jaśniała pogoda
  chciałam otulić je ciepłem
  lecz ono się rozpłynęło
  jakby stało się wodą
  wodą co daje życie...
  i płynie, orzeźwia, oczyszcza
  wlewa w nie cichą miłość…

Niepotrzebna poezja? Poznali się w Sokolni

Dostojna 90-latka

wnucząt i dziesięciorga prawnu-
cząt. To liczne grono młodych w 
otoczeniu daje jubilatowi radość 
życia. Pan Jan wraz z  żoną byli 
przez lata członkami koła Eme-
rytów i Rencistów w Imielinie. 
Teraz odpoczywają otoczeni mi-
łością i szacunkiem najbliższych. 
(da)

w nich silna więź z duchowoś-
cią chrześcijańską. To poezja 
uczuć, ukazująca w sposób 
bezpośredni wielką miłość, 
żarliwa, która nie uznaje kom-
promisów. Jej poezję można 
porównać do twórczości Teresy 
Elster, międzywojennej poet-
ki, która w 1933 roku wydała 
tomik wierszy „Misteria i mo-
zaiki”.

Sylwia Rusecka miała już 
swój debiut literacki. W 2003 
roku cztery jej wiersze znalazły 
się w antologii poezji OCDS w 
„Karmelu pięknym ogrodzie”.

W połowie sierpnia tego ro-
ku przyszła do mnie ze świeżo 
wydrukowaną książeczką „Taj-
niki serca”. Jest to zbiór poezji 
lirycznej, poezji dojrzałej. Au-
torka pisze o miłości do Boga, 
ale także o miłości do drugiego 
człowieka, o miłości do matki. 
18 listopada w Bibliotece Miej-
skiej odbyło się spotkanie po-
święcone jej poezji. 

Bernard Kopiec

pogoda, wyjdzie sobie na ogród i 
na krótki spacerek przy domu. Lu-
bi – dodaje córka - rozwiązywać 
krzyżówki, uwielbia też oglądać 
wszelkie teleturnieje i konkursy w 
telewizji. (da)

od Mikołaja, 
który usado-
wił się na sce-
nie, czekoladę 
oraz paczki, 
w c z e ś n i e j 
dost a rczone 
przez rodzi-
ców do Sokol-
ni. (da)

Spotkanie z Mikołajem 

Piękne szopki 
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Dokończenie ze str. 1.

Koncert Noworoczny – Imielińska Orkiestra Dęta pod dyr. 
Andrzeja Króla i Skaldowie 
6 stycznia (czwartek) – godz. 16:00 oraz 19:00 
Dom Kultury „Sokolnia”  

W uroczystość Trzech Króli po dwóch latach przerwy Miejskie 
Centrum Kultury wraca do organizacji koncertów noworocznych 
z udziałem Imielińskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Andrzeja 
Króla .W tym roku gościem specjalnym będzie zespół Skaldowie. 
Koncert jest wzorowany na słynnych koncertach noworocznych 
Filharmoników Wiedeńskich. 

Tak jak ostatnio popularne walce wiedeńskie i inne karnawa-
łowe utwory usłyszymy w specjalnie na tą okoliczność przygo-
towanych aranżacjach na orkiestrę dętą. Oczywiście repertuar 
będzie inny, ale w finale z pewnością zabrzmi słynny Marsz 
Radetzky’ego Johanna Straussa, który tradycyjnie kończy tego 
rodzaju koncerty. Zapowiada się wielkie wydarzenie muzyczne, 
pełne pięknych, nieśmiertelnych melodii, a zarazem koncert ze 
szczyptą humoru, jak przystało na okres karnawału. Dodatkową 
atrakcją będzie udział bardzo popularnego wspominanego już ze-
społu Skaldowie. Będziemy mogli wspólnie zaśpiewać z liderami 
zespołu, braćmi Zielińskimi „Z kopyta kulig rwie” czy „Wszyst-
ko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”. 

Wejściówki na oba koncerty w cenie 25 zł można już nabyć w 
placówkach MCK

Jasełka Polskie - Teatr Komanderów
16  stycznia (niedziela) – godz. 17:00 
Dom Kultury „Sokolnia”  

Jak co roku Teatr Komanderów zaprasza na tradycyjne przedsta-
wienie „Jasełek Polskich”. Przypomnijmy, że spektakl ten został 
przygotowany jeszcze przez założyciela teatru Józefa Komanderę i 
oparty jest na tekstach jasełek salezjańskich, schillerowskich i ryd-
lowskich oraz na fragmentach Pisma Świętego. Wystawiany był nie-
gdyś w szopie na Pasieczkach, a od 2001 roku można go oglądać w 
„Sokolni”, w nowej inscenizacji Stanisławy Szczepanik.

Barwne przedstawienie, z nową muzyką i scenografią składa 
się z 2 obrazów i trwa około półtorej godziny (z 15-minutową 
przerwą). Bierze w nim udział ponad 30 osób, przy czym każdego 
roku pojawiają się nowe twarze, zwłaszcza wśród najmłodszych 
odtwórców ról aniołków, pastuszków itp. Bilety w cenie 5 zł do 
nabycia w placówkach MCK.

25. Przebojowa Noc Sylwestrową na Bis
21 stycznia (piątek) wyjazd grupowy – godz. 18:30
Teatr Rozrywki w Chorzowie

Miejskie Centrum Kultury w Imielinie zaprasza na wyjazd na 
25. Przebojową Noc Sylwestrową na Bis. Jubileusz z szaloną ferią 

dźwięków i barw, rozkołysaną i rozśpiewaną wspólną zabawą. 
25. koncert sylwestrowy to koncert naszych marzeń, usłyszy-
my m. in. „Dumkę na dwa serca” Edyty Górniak i Mieczysława 
Szcześniaka, „Macarenę”... Jedno jest pewne: będą to najwięk-
sze i najpopularniejsze hity, oklaskiwane podczas poprzednich 
koncertów „Sylwestra na Bis”. Bogate aranżacje i dynamiczna 
choreografia sprawią, że w Nowy Rok 2022 wejdziemy w szam-
pańskim humorze.

Cena (obejmuje koszt biletu wstępu, przejazdu oraz ubezpie-
czenie) wynosi 130 zł.     

„Wesoła wdówka” Franza Lehára
29 stycznia (sobota) – godz. 18:00 
Dom Kultury „Sokolnia”  

Tradycją stało się już, że podczas karnawału w Sokolni wysta-
wiana jest operetka. W tym roku przyszła pora na klasykę, jaką 
jest „Wesoła wdówka” Franza Lehára. Utwór z roku 1905 odniósł 
ogromy sukces i okrzyknięty został arcydziełem gatunku. Uzna-
wany jest za najlepszą i najczęściej graną operetkę, przepełnioną 
samymi szlagierami z największym bodaj hitem scen operetko-
wych „Usta milczą, dusza śpiewa”. 

Tytułowa wdówka to młoda Hanna Glawari, której mąż – bo-
gaty bankier – umiera po zaledwie ośmiu dniach małżeństwa, 
pozostawiając ją z niebywałym majątkiem. Bankier był obywa-
telem małego księstwa Pontevedro, dlatego wdówka, a raczej jej 
majątek, wzbudza ogólne zainteresowanie. Sam minister skarbu 
Pontevedry poleca podwładnym zająć się kobietą, tak by nie wy-
szła za mąż za obcokrajowca, a jej pieniądze nie odpłynęły za 
granicę. 

Tymczasem Hanna wyjeżdża do Paryża, gdzie spotyka rodaka 
i swą dawną miłość – hrabiego Daniłę. Niegdyś ich związkowi 
sprzeciwiła się rodzina Daniły, jako że Hanna była ubogą panną, 
teraz z kolei duma odbiera hrabiemu odwagę do ujawnienia swo-
ich uczuć. Oświadcza się dopiero po wiadomości, że w przypadku 
powtórnego zamążpójścia majątek Hanny przepada. Jest to oczy-
wiście towarzyska blaga, bo zaraz po oświadczynach okazuje się, 
że pieniądze przepadają na rzecz następnego męża. 

W rolach głównych wystąpią artyści Teatru Muzycznego Arte 
Creatura, m.in.: Natalia Piechowiak / Ewelina Wiśniecka, Mag-
dalena Czarnecka / Ewelina Sobczyk, Grażyna Żaak, Pulina 
Dziedzic / Agnieszka Styblińska, Anna Śmierzchalska, Maciej 
Ogórkiewicz / Michał Dziedzic, Tomasz Świerczek, Adam Ża-
ak, Kuba Bergel, Piotr Maga, Paweł Soduła, Piotr Rybak. 

Reżyseria i choreografia: Anna Siwczyk oraz Orkiestra Te-
atru Muzycznego Arte Creatura pod dyrekcją Aleksandra Sło-
jewskiego.

Bilety w cenie 25 zł do nabycia w placówkach MCK.

Damian Holecki „Kolędowe ostatki”
2 lutego (środa) – godz. 18:00 
Dom Kultury „Sokolnia”  

Jak co roku okres kolędowy kończymy koncertem pastorał-
kowym, tym razem na wspólne kolędowanie ma ogromną przy-
jemność zaprosić Damian Holecki. Podczas koncertu pojawiają 
się znane i lubiane kolędy oraz pastorałki, które zawsze trafiają 
do serc publiczności. Wśród pastorałek nie brak też autorskich 
utworów Damiana Holeckiego oraz standardów światowej mu-
zyki popularnej. 

Bilety w cenie 25 zł do nabycia w placówkach MCK.

Uwaga: Koncerty, spektakle i inne wydarzenia orga-
nizowane przez MCK w Imielinie odbywają się z za-
chowaniem reżimu sanitarnego w trakcie epidemii 
wirusa SARS-CoV-2. W związku z tym że w zależności 
od sytuacji w kraju są one zmieniane przez Ministra 
Zdrowia, aktualne informacje o obostrzeniach są 
dostępne w MCK.

społem. Do wspólnej zabawy, 
śpiewania i tańców angażowa-
ła nie tylko dzieci, ale i rodzi-
ców. 

Gdy zaczął zapadać mrok 
burmistrz Jan Chwiędacz za-
palił światełka na kiermaszo-
wej choince. Dzieci chętnie 
korzystały z karuzeli. Była 
też zagroda z kucykami oraz 
okazja, by zrobić sobie zdjęcie 
z Mikołajem czy „na ściance” 
z logo kiermaszu. Tegoroczna 
nowość to miniatura imieliń-
skiej kapliczki umieszczona w 
drewnianym domku wykona-
nym przez – a jakże – imielińską 
firmę Mawit. Imprezę prowadził 
Mirosław Riedel z TV Silesia, a 
zakończył koncert Imielińskiej 
Orkiestry Dętej pod dyr. An-
drzeja Króla. (zz)
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Powstał w Imielinie kosztem nie stu, 
pięćdziesięciu, ani nawet nie dzie-

sięciu tysięcy złotych… 
– Nie miałem dotąd możliwości bez-

piecznie prowadzić zajęcia z najmłod-
szymi adeptami kolarstwa – mówi tre-
ner Piotr Szafarczyk z UKKS Imielin 
Team. - Bezpiecznie to znaczy nie na 
drogach publicznych, gdzie odbywa się 
ruch samochodowy. Wypatrzyłem teren 
przy ul. Brata Alberta, który kiedyś na-
leżał do kółka rolniczego, a obecnie je-
go właścicielem jest miasto. Zwróciłem 
się do urzędu o jego wydzierżawienie, 
przedstawiłem swój pomysł na stworze-
nie tam miejsca dla treningów i dosko-
nalenia jazdy na rowerze, a w końcu za 
2,5 tys. zł kupiłem w tartaku drzewo. 
Rodzice (stolarze) zawodników z nasze-
go klubu kolarskiego wykonali z niego 
paliki, kolejni pomalowali je konserwu-
jącą farbą, od sponsora dostałem plasti-
kową taśmę. Poprosiłem kolegę-trenera 

Adam Bartosz Dudziński 
syn Bartosza i Karoliny 
chrzestni: Kacper Micor i Aleksandra Szczygieł 

Kacper Jakub Kopacz 
syn Marcina i Anny 
chrzestni: Arkadiusz Kopacz i Ewa Bożek 

Marta Aleksandra Turczyńska 
córka Tomasza i Joanny 
chrzestni: Marcin Turczyński i Agnieszka Sitko 

Milena Zuzanna Turczyńska 
córka Damiana i Lucyny 
chrzestni: Bartłomiej Derra i Ewa Lisowska

Miasto Imielin uru-
chomiło aplika-

cję mobilną pod nazwą 
My Local News, która 
ma na celu szybkie do-
tarcie do mieszkańców 
Imielina z istotnymi dla 
nich informacjami na 
temat miasta.

Aplikacja jest prze-
znaczona jest dla osób 
z a i n t e r e sowa nych 
sprawami swojego 
miejsca zamieszka-
nia. Dzięki niej do-
wiemy się o ważnych 
wydarzeniach doty-
czących swego mia-
sta, jak i sprawach 
dnia codziennego, 
związanych z życiem 
społecznym.

Aplikacja poin-
formuje nas między 
innymi o: wydarzeniach kulturalnych 
i sportowych, gospodarce komunalnej, 
sprawach podatkowych, zagrożeniach 
i niedogodnościach (wyłączenie prądu, 
gazu, wody), utrudnieniach komunika-
cyjnych, czy innych ważnych sprawach 
społecznych.

Dzięki aplikacji wszyscy mieszkań-
cy, goście, turyści mogą być na bieżąco 
z działaniami i aktualnościami admini-
stracji publicznej lub innych jednostek 
organizacyjnych działających w Imie-
linie.

Aplikacja jest dostępna bez żadnych 
opłat dla użytkowników, jedynym wa-
runkiem jest posiadanie telefonu z sy-
stemem Android lub iOS. Żadna reje-
stracja nie jest konieczna. 

Instrukcja instalacji aplikacji
1. Pobranie aplikacji. Aplikację insta-

lujemy ze sklepu z aplikacjami – w za-
leżności od systemu z Google Play lub 
AppStore. Do szybkiej instalacji można 
również użyć kodów QR.

2. Po pobraniu i instalacji należy dodać 
lokalizację, z której chcemy otrzymywać 
komunikaty oraz interesujące nas kate-
gorie wiadomości. Ważne jest, aby ze-
zwolić na wysyłanie powiadomień, dzię-
ki czemu nawet jak nie będziemy mieli 
uruchomionej aplikacji, dostaniemy po-
wiadomienie o nowym komunikacie.

3. Dodanie kolejnej lokalizacji odbywa 
się na takich samych zasadach – naciska-
my przycisk „+” i wybieramy nową lokali-
zację oraz intersujące nas kategorie. (um)

z Suszca (fachowca w tej dziedzinie) o 
wytyczenie i tak wspólnymi siłami po-
wstał tor (labirynt) o długości 700-800 
metrów, na którym nawet 5-6-latkowie 
pod moim okiem mogą bezpiecznie 
pojeździć na rowerze. Ruch odbywa 
się tylko w jednym kierunku – co też 
czyni go bezpiecznym nawet dla ma-
łych dzieci.  

Tor zajmuje powierzchnię ok. 3 tys. 
m2 i jest ogrodzony. Świetnie nadaje 
się na trening  przed zawodami prze-
łajowymi. Trener może obserwować 
każdy ruch zawodnika, korygować jego 
technikę jazdy – co nie było możliwe na 
otwartym terenie. Można go wykorzy-
stywać cały rok – jedynie problemem 
jest brak oświetlenia, co utrudnia pro-
wadzenie treningów właśnie jesienią, 
gdy wcześnie zapada zmrok. 

P. Szafarczyk jest otwarty na współ-
pracę i zaprasza do korzystania z toru 
również imielińskie szkoły. (zz)    

Aplikacja mobilna miasta Imielin

Terenowy tor kolarski 


