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Eryk Król (po lewej) był jednym z solistów koncertu noworocznego.
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Dokończenie na str. 8.

Skaldowie, a właściwie 
twórcy tego zespołu, czyli 

bracia Andrzej i Jacek Zieliń-
scy wystąpili we wznowionym 
po rocznej przerwie koncercie 
noworocznym w Imielinie. 6 
stycznia w Sokolni towarzyszy-
ła im Imielińska Orkiestra Dęta 
pod dyr. Andrzeja Króla. 

Zespół, którego szczyt po-
pularności przypadł na dru-
gą połowę lat 60. i lata 70.                    
XX w., został zapamiętany 
dzięki swoim nieprzemijają-
cym przebojom, które do dzi-
siaj możemy usłyszeć w radiu 
czy telewizji, śpiewane są też 
przez młodsze pokolenia wy-
konawców (np. ostatnio Artur 
Rojek „Wszystko mi mówi, że 
mnie ktoś pokochał”). Te pio-
senkarskie arcydzieła zawdzię-
czają popularność zapewne i 
temu, że napisali je mistrzowie 
słowa: Wojciech Młynarski, 
Leszek A. Moczulski, czy Ewa 
Lipska, a wspaniała muzyka 
powstała za sprawą Andrzeja 
Zielińskiego i jego brata Jacka. 

Podczas dwóch koncertów 
w Imielinie sala wypełniła się 
w większości (ale nie wyłącz-
nie) tymi, którzy pamiętali 
przeboje „Skaldów” z czasów 
swego dzieciństwa czy młodo-
ści. Mogliśmy usłyszeć znane 
niemal na pamięć „Medytacje 
wiejskiego listonosza”, „Z ko-
pyta kulig rwie”, „Wiosnę” czy 
wspomniane już „Wszystko mi 
mówi, że mnie ktoś pokochał”, 
a także inne przeboje – wiele 
osób na sali śpiewało je wraz z 
braćmi Zielińskimi. Natomiast 
z podziałem na głosy żeńskie 
(które zastąpiły występujące w 
oryginale „Alibabki”) i męskie 
cała sala odśpiewała słynny 
refren z „Kuligu”: „pa-pa-pa-
pa-pa…”, który poderwał wi-
downię do radosnego udziału 
w koncercie i wykonany został 
również na bis. 

Niemal wszystkie utwory 
brzmiały tak, jak zapamięta-
no je z dawnych lat z nagrań 

radiowych. Panowie Zielińscy 
świetnie dawali sobie radę. 
Obaj zresztą zachowali nie 
tylko dobre głosy. Grający na 
fortepianie 77-letni Andrzej 
Zieliński miał długie opada-
jące na ramiona włosy oraz 
koszulkę z logo znanej grupy 
rockowej AC/DC i wyglądał 
jak rockman. Jego o dwa lata 
młodszy brat Jacek wystąpił 
w roli frontmana – śpiewając i 
grając na skrzypcach.   

Do świetnego koncertu przy-
czyniła się gra imielińskiej or-
kiestry, która nie zabrzmiała 
tego wieczoru bynajmniej jak 
orkiestra dęta, ale raczej jak 
big-band. Wykonała kilka stan-
dardów jak „Blue Moon” R. 
Rodgersa, „Oh lady Be Good” 
G. Gerhwina czy „In The Sto-
ne” D. Fostera – świetnie spraw-
dzając się w takim repertuarze. 
Zagrane przez nią utwory były 
też okazją do popisów instru-
mentalistów z zespołu - na pu-
zonie Rafała Gada, na perkusji 
(Andrzeja Ziętka, Bartka Króli-
kowskiego, Jana Gwoździa), na 
klarnecie Michała Urbańczyka, 
na saksofonie Jacka Owsianki i 
na fortepianie Jarosława Pyca,  
a także Eryka Króla na trąbce.

Konferansjerem koncertu 
był Roman Jochymczyk, który 
jak zwykle poprowadził go ze 
swobodą i humorem godnym 
profesjonalisty. W ten sposób 
dopasował się do poziomu in-
nych wykonawców tego wie-
czoru. 

Nie byłoby koncertu nowo-
rocznego bez „Marsza Ra-
detzkiego” J. Straussa, który 
wybrzmiał na koniec – tak jak 
na słynnym koncercie wiedeń-
skim. Niespodzianką, którą 
przygotowali organizatorzy na 
ten moment, były dziesiątki ba-
lonów, które spod sufitu wysy-
pały się na głowy widzów. Były 
też życzenia od władz miasta 
– podczas pierwszego koncertu 
od Tadeusza Herichta, prze-
wodniczącego Rady Miasta, 

podczas drugiego od burmi-
strza Jan Chwiędacza.  

Podczas obu koncertów były 
bisy, a jak ocenili go widzowie? 
– Bywam co roku na koncertach 
noworocznych – powiedziała nam 
Małgorzata Jurowicz z Imielina. 
- Występ „Skaldów” z orkiestrą 
wyszedł rewelacyjnie, a szczegól-
nie podobała mi się „Prześliczna 
wiolonczelistka”. Ale lubię cały 
repertuar tego zespołu, który na-
leży do klasyki polskiej muzyki 
rozrywkowej. 

Imieliński koncert noworoczny 

Dyrygent Andrzej Król (po lewej) i bracia Zielińscy wznieśli toast wraz z widzami. Muzycy (zdjęcie na 
dole) po koncercie chętnie fotografowali się na “ściance” z widzami.
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nadesłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść ogłoszeń.

7 lutego (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta Imielin         
w godz. 1600-1700 będą dyżurować radni: Mariusz Śliwka, Dariusz 
Staszewski, Gabriela Szolczewska. (um)

Ponad dwieście wniosków 

Dariusz Orzeł
radca prawny 

PORADY PRAWNE

Urząd Miasta Imielin przypomina, że od 1 lipca ubiegłego roku 
weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi właściciel budynku 
mieszkalnego (a także niemieszkalnego) ma obowiązek złożyć 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację do-
tyczącą źródła ciepła i rodzaju spalanego paliwa. Ewidencję tę 
prowadzi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie. 
Ma ona na celu zebranie danych dotyczących rodzaju urządzeń 
grzewczych oraz używanych paliw na terenie całego kraju.

Każdy budynek, który posiada urządzenie grzewcze o mocy 
nominalnej do 1 MW (megawata), należy zgłosić, wypełniając od-
powiednią deklarację. Można ją złożyć przez internet, rejestrując 
się na stronie www.zone.gov.pl. Wystarczy do tego Profil zaufany 
lub podpis elektroniczny, Jeżeli ktoś nie ma dostępu do internetu, 
deklarację może złożyć osobiście w urzędzie miasta albo wysłać 
do urzędu listem poleconym.

W przypadku źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 
r. deklarację trzeba złożyć do 12 miesięcy czyli do końca czerwca 
br., natomiast gdy źródło ciepła zostało uruchomione później - w 
terminie to 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.

W Urzędzie Miasta Imielin deklaracje przyjmuje Biuro Obsłu-
gi Mieszkańca znajdujące się na parterze budynku na przeciwko 
kasy, w godzinach pracy urzędu.

Pełna informacja wraz z wzorami deklaracji znajduje się na 
stronie www.imielin.pl. (um)

Podobnie jak w poprzednim 
roku również i przed ostat-

nimi świętami Bożego Naro-

i dorosłych. To ugruntowało 
mnie w przekonaniu, że war-
to w ten sposób pomagać, że 

7 grudnia na ul. Satelicka zatrzymano 
kierowcę, który prowadził samochód po-
mimo cofniętych uprawnień.

22 grudnia na ul. Św. Brata Alberta 
doszło do włamania do skrzynki energe-
tycznej i kradzieży bezpieczników prze-
pięciowych zasilających stację GSM. 

Spadek to ogół 
praw i obowiąz-
ków spadko-
dawcy, które w 

jątku i nie obejmie pozostałych 
długów, przewyższających ten 
majątek.

Przyjęcie spadku wprost ozna-
cza, że spadkobierca odpowiada 
w całości za wszystkie długi po 
zmarłej osobie. Ostatnią moż-
liwością spadkobiercy jest od-
rzucenie spadku. Oświadczenie 
o przyjęciu lub o odrzuceniu 
spadku składa się przed sądem, 
lub przed notariuszem. Można 
je złożyć ustnie, jednak z takiego 
oświadczenia należy sporządzić 
protokół. Oświadczenie można 
również złożyć na piśmie z pod-
pisem urzędowo poświadczonym 
- na przykład przez notariusza. 
Polskie prawo stanowi, iż spad-
kobierca na złożenie oświadcze-
nia o przyjęciu lub odrzuceniu 
spadku ma 6 miesięcy od dnia, 
w którym dowiedział się o tytule 
swojego powołania do spadku. 
Brak działań w tym terminie bę-
dzie oznaczał, że odziedziczymy 
spadek z dobrodziejstwem in-
wentarza.

Jeśli spadkobierca chce mieć 
pewność, że dopełnił wszystkich 
formalności związanych z odrzu-
ceniem spadku z zachowaniem 
wymaganego terminu, powinien 
niezwłocznie podjąć działania 
przed sądem lub złożyć oświad-
czenie przed wybranym notariu-
szem. Należy zważyć, że proce-
dura odrzucenia spadku przed 
sądem jest bardziej czasochłonna 
i niekoniecznie tańsza. Opłata 
sądowa za złożenie oświadczenia 
o odrzuceniu spadku w sądzie 
wynosi 100 zł. Na wyznaczenie 

posiedzenia można czekać kilka 
tygodni, a w niektórych sądach 
nawet kilka miesięcy. W sądzie 
należy złożyć pisemny wniosek 
o odebranie oświadczenia o od-
rzuceniu spadku. Następnie sąd 
wyznaczy termin posiedzenia, 
na którym odbierze oświadcze-
nie. Na takim posiedzeniu należy 
się stawić osobiście. Z odebrane-
go oświadczenia sąd sporządzi 
protokół, z którego można uzy-
skać odpis. Opłata za dokonanie 
tej czynności przed notariuszem 
wynosi 50 zł plus 23% podatku 
VAT i reguluje to rozporządze-
nie Ministra Sprawiedliwości z 
28 czerwca 2004 roku w sprawie 
maksymalnych stawek taksy no-
tarialnej. Do tego należy doliczyć 
koszt sporządzenia wypisu z ak-
tu notarialnego. Za sporządzenie 
wypisu, odpisu lub wyciągu z akt 
notarialnych lub innego doku-
mentu maksymalna stawka wy-
nosi 6 zł plus 23% podatek VAT 
za każdą rozpoczętą stronę. Każ-
dy spadkobierca ma możliwość 
podjęcia własnej decyzji o tym, 
czy procedurę odrzucenia spad-
ku chce przeprowadzić przed 
sądem, czy złożyć oświadczenie 
przed wybranym notariuszem. 
Z podanych powyżej powodów 
można wyprowadzić wniosek, że 
korzystniejszym rozwiązaniem 
jest odrzucenie spadku przed no-
tariuszem. 

W kolejnym odcinku porad 
prawnych o problemach związa-
nych z przyjęciem lub odrzuce-
niem spadku w imieniu małolet-
niego dziecka.

Spadek - przyjąć czy odrzucić?

chwili jego śmierci przechodzi na 
spadkobiercę lub spadkobierców. 
Niezależnie czy spadek jest na-
bywany na mocy testamentu, czy 
poprzez ustawowe dziedziczenie, 
nabycie spadku nie cechuje auto-
matyzm, ale daje spadkobiercy 
możliwość wyboru. Przepisy po-
zwalają, aby każdy spadkobierca 
mógł określić swoje stanowisko 
co do spadku. Spadkobierca ma 
sześć miesięcy, aby stosownym 
oświadczeniem woli przyjąć 
bądź odrzucić spadek. 

Czasami spadek to nie zawsze 
dobra wiadomość, a przyjęcie 
spadku po członku rodziny nie 
zawsze oznacza powiększenie 
majątku spadkobiercy. Czasem 
zamiast otrzymania korzyści 
majątkowych można popaść w 
długi. Sama zaś spłata długów 
spadkowych może kosztować 
spadkobiercę zaangażowania 
własnego czasu, emocji i nie-
rzadko pieniędzy z własnego ma-
jątku. Wszystko tylko po to, aby 
doprowadzić do stanu, jaki był 
przed przyjęciem spadku. Dlate-
go warto być świadomym swojej 
decyzji co do tego, jak chcemy 
postąpić ze spadkiem. Spadko-
bierca spadek może przyjąć z 
dobrodziejstwem inwentarza, co 
oznacza, że odpowiedzialność za 
długi zmarłego ograniczą się do 
wysokości odziedziczonego ma-

Radni złożyli się na „Szlachetną paczkę” 

Ponadto poprzecinano przewody elektryczne. Straty oszacowano 
na 3,5 tys. zł.

23 grudnia doszło w Imielinie do oszustwa internetowego. Za 
pośrednictwem portalu OLX nieznany sprawca pod pozorem 
zakupu choinki podczas transakcji dokonał nieautoryzowanej 
wypłaty pieniędzy z konta bankowego oferenta. Wartość strat to 
4050 zł.

30 grudnia na ul. Imielińskiej skradziono ze stojaka na rowery 
niezabezpieczony rower marki Romet.

2 stycznia na ul. Drzymały policjanci zatrzymali 16-letniego 
mieszkańca powiatu, który naruszył nietykalność cielesną ratow-
ników medycznych Pogotowia Ratunkowego oraz znieważył ich 
w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. (kpp)

jest to pomoc bardzo potrzeb-
na, choć nie zawsze zgłaszana 
przez te osoby. 

Zgłoś, czym ogrzewasz dom 

dzenia radni Rady Miasta 
Imielin przyłączyli się do 
akcji „Szlachetna paczka”. 
Wsparli w ten sposób jedną 
z rodzin będących w potrze-
bie. Z inicjatywą w tej spra-
wie wystąpiła radna Anna 
Piwecka. 

- Przed paroma laty byłam 
wolontariuszką akcji „Szla-
chetna paczka” i odwie-
dzałam rodziny obdarowy-
wane przez dobroczyńców 
– powiedziała nam radna. 
- Z tamtego czasu zapamię-
tałam te łzy wzruszenia, tę 
radość na twarzach osób, 
które odwiedzałam – dzieci 

W akcji „Szlachetna 
paczka” udzielana pomoc 
jest bardzo konkretna, czyli 
dobrze adresowana - odpo-
wiednio do potrzeb rodzin 
i osób, do których trafia. 
Raz jest to zakup opału na 
zimę, ubrań, innym razem 
leków i środków opatrunko-
wych, kiedy indziej znowu 
pożywienia. Zwykle „szla-
chetne paczki” trafiają do 
potrzebujących przed Bo-
żym Narodzeniem. Tak by-
ło i tym razem, obdarowani 
przez imielińskich radnych 
otrzymali pomoc 11 grud-
nia. (zz) 
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60,1 mln zł wyniosą w tym 
roku dochody miasta – to mniej 
niż w roku 2021, gdy zapisano 
je w budżecie w wysokości 
62,6 mln zł. Mniejsza suma to 
jednak tylko pozorne wrażenie 
– w rzeczywistości dochody te 
będą znacznie wyższe niż w 
ubiegłym roku. 

W tym roku wchodzą w ży-
cie przepisy dotyczące zasiłku 
500+: do końca czerwca będzie 
wypłacało go miasto, a od 1 
lipca zrobi to ZUS. Miasto na 
wypłaty otrzymywało dotację, 
która wynosi 13,7 mln zł i o tę 
kwotę wyższy był budżet. W 
tym roku dostanie tylko po-
łowę z tych pieniędzy, zatem 
budżet Imielina liczony bez 
dotacji będzie wyższy niż w 
ubiegłym roku. 

Wpływy czyli dochody
Największą pozycję w do-

chodach miasta stanowią róż-
norodne podatki – mają one 
w tym roku wynieść 29,4 mln 
zł. Udział gminy w podatku 
„od osób fizycznych”, czyli 
od wszystkich pracujących i 
emerytów, którego znaczna 
większość wpływa do budże-
tu państwa, ma wynieść 13,1 
mln zł. Podatek od nierucho-
mości od „osób prawnych” 
szacowany jest na 9,8 mln 
zł. ten sam podatek od „osób 
fizycznych” czyli od miesz-
kańców, właścicieli budyn-
ków i gruntów to 2,6 mln zł. 
Ponad milionowa (1,4 mln zł) 
będzie opłata eksploatacyjna 

z górnictwa węgla kamienne-
go. Inne pozycje podatkowe 
szacowane są na kilkaset lub 
kilkadziesiąt tys. zł.  

Oprócz podatków na do-
chody składają się również 
subwencje i dotacje z budżetu 
państwa. Największa kwota 
(7,1 mln zł) jest przeznaczona 
na wypłatę świadczeń na rzecz 
rodziny (np. 500+, składki 
na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne podopiecznych 
MOPS-u). Niewiele niższa jest 
subwencja oświatowa - 6,9 mln 
zł. Na dopłaty do montażu pa-
neli fotowoltaicznych miasto 
otrzyma ponad 5 mln zł (w ra-
mach programów finansowa-
nych z udziałem środków eu-
ropejskich), które to pieniądze 
przekaże mieszkańcom biorą-
cym udział w programie na za-
kup instalacji. Ponadto miasto 
otrzyma 4,5 mln zł na dofinan-
sowanie w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład; Progra-
mu Inwestycji Strategicznych 
na budowę kanalizacji sani-
tarnej w rejonie ul. Rzemieśl-
niczej i ul. Przemysłowej wraz 
z modernizacją oczyszczalni 
ścieków.

Rządowe zmiany systemu 
podatkowego (tzw. Polski Ład) 
spowodują, że samorządy do-
staną mniejsze pieniądze z 
podatków. W Imielinie ta ob-
niżka szacowana jest na 2 mln 
zł. Rząd ma wyrównać straty 
kolejną dotacją, która jednak w 
całości strat nie pokryje, gdyż 
wyniesie 1,5 mln zł. Zatem na 

Polskim Ładzie Imielin straci 
0,5 mln zł.

Wydatki 
Jak co roku najwyższą po-

zycję w wydatkach stanowi 
oświata, na którą w tym roku 
wydanych zostanie 20,6 mln 
zł. Z tego na przedszkole nie-
mal 10 mln zł (w tym mieści się 
5,6 mln zł na budowę nowego 
budynku). Do szkół podstawo-
wych trafi 8 mln zł (przy sub-
wencji wynoszącej ponad dwa 
mln mniej). 

Na świadczenia rodzinne 
przeznaczy się 7,7 mln zł, na 
ochronę powietrza wydanych 
zostanie 5,9 mln zł – to suma 
ze wspomnianą dotacją na fo-
towoltaiki, na administrację 
5,2 mln zł, na gospodarkę od-
padami 3,7 mln, na kulturę i 
kulturę fizyczną po 1,7 mln, 
na utrzymanie zieleni i oczysz-
czanie miasta 1,6 mln zł. 

Tegoroczne wydatki na in-
westycje szacowane są na nie-
mal 13 mln zł. Oprócz budowy 
przedszkola z żłobkiem jest 
to również remont ul. Drzy-
mały wraz z budową ścieżki 
rowerowej oraz budowa ronda 
na przecięciu ul. Wandy z ul. 
Nowozachęty (wspólnie z po-
wiatem).

Budżet rozwojowy, ale…
- Jest to budżet stabilny. 

Pozwala na zachowanie na 
dotychczasowym poziomie 
standardów utrzymania mia-
sta i świadczenia usług dla 

mieszkańców, a także na ko-
lejne inwestycje – komentu-
je burmistrz Jan Chwiędacz. 
– Ubiegłoroczny deficyt po-
kryjemy z wolnych środków, 
bez konieczności zadłużania 
się. Dzięki zróżnicowaniu źró-
deł dochodów nie odczujemy w 
takim stopniu jak duże miasta 
negatywnych skutków Polskie-
go Ładu, czyli spadku docho-
dów z podatków. Nie do końca 
wiemy, jaka będzie skala pod-
wyżek energii (szacowana jest 
na 200-300 proc.), czyli ile wy-
niesie nas bieżące utrzymanie 
miasta (ogrzewanie budynków, 
energia elektryczna). 

Dzięki naszej obecności w 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii nie tylko jesteśmy 
w stanie wynegocjować niższe 
stawki opłat dzięki wspólnym 
zakupom energii. Podnosimy 
również standard usług komu-
nikacyjnych – kursują dwie 
nowe linie (M22 i M108), za 
które jako miasto nie płacimy, 
a zapewniają one lepsze do-
jazdy - szczególnie uczniom i 
studentom.

Przystąpimy w tym roku do 
drugiego naboru w rządowym 
konkursie na finansowanie 
inwestycji rozwojowych, do 
którego zgłosimy remonty ulic 
Adamskiego i Rubinowej. 

Nieznana jest jeszcze wyso-
kość nadwyżki, którą osiągnę-
liśmy w ubiegłym roku, należy 
się spodziewać, że dzięki niej 
dopiszemy kolejne inwestycje 
do już zaplanowanych. (zz)

Urząd Miasta Imielin in-
formuje, że zgodnie z no-

wymi przepisami od 1 stycznia 
2022 r. wprowadzona została 
usługa odbioru odpadów bio-
degradowalnych – kuchennych. 
Sprzed posesji odbierane będą 
w brązowych workach.

Odpady te są odbierane co 
dwa tygodnie (od kwietnia do 

października) lub raz na mie-
siąc (od listopada do marca).

Instrukcja segregacji od-
padów biodegradowalnych 
kuchennych znajduje się bez-
pośrednio na workach brązo-
wych, które dostarczane są do 
wszystkich posesji.

Ważne: Zbieranie odpadów 
biodegradowalnych - zielonych 
(trawa, liście, gałęzie) odbywa 
się na dotychczasowych zasa-
dach tzn. można je dostarczać 
do punktu PSZOK przy ul. No-
wozachęty. Odpady te nie będą 
odbierane sprzed posesji. (um)

Budżet miasta na rok 2022

Co wyrzucamy do brązowego worka 

DO BRąZOWYCH WORKóW 
WRZUCAMY:
- odpady i resztki 
żywności pochodzenia 
roślinnego,

DO BRąZOWYCH WORKóW 
NIE WRZUCAMY:
 
- kości, 
- ości, 
- mięsa surowego,
- karmy dla zwierząt,
- żwirku dla kotów, 
- sierści psa.
  Są to odpady pozostałe po 
segregacji      czyli  zmieszane, 
materiałów i substancji 
zanieczyszczających (np. 
zawierających metale cię-
żkie, toksyczne związki 
organiczne). 
   Do worków nie wrzucamy 
także żywności w opak-
owaniach! 
Zabrudzone opakowania 
należy wyrzucić do po-
jemnika na odpady 
zmieszane.

- obierki i ogryzki 
po owocach i warzywach, 
skórki od bananów,
- resztki owoców 
cytrusowych,
- przeterminowane 
produkty spożywcze,
- odpady kuchenne 
(resztki  żywności, 
pierogi, przeterminowane 
jogurty),
- fusy po kawie i herbacie,
- przeterminowane 
wyroby cukiernicze, 
stary chleb, ciasta, 
drożdżówki, itp.
- resztki produktów
 mleczarskich,
- sery,
- resztki przetworzonego 
mięsa: gotowanego, 
pieczonego,
- ryby i resztki ryb,

Od 7 stycznia można skła-
dać wnioski o nowe 

świadczenie – dodatek osło-
nowy przysługujący gospodar-
stwu domowemu, którego prze-
ciętne miesięczne dochody nie 
przekraczają 2100 zł w gospo-
darstwie jednoosobowym albo 
1500 zł na osobę w gospodar-
stwie wieloosobowym (dochód 
w rozumieniu art. 3 pkt 1 usta-
wy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz 
z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 
i 2270).

Wysokości dopłat w skali 
roku w ramach dodatku osło-
nowego:

• jednoosobowe gospodar-
stwo domowe otrzyma 400 lub 
500 zł przy założeniu, że jego 
dochód nie przekroczy 2100 
złotych,

• gospodarstwo 2-3 osobowe 
otrzyma 600 lub 750 zł przy za-
łożeniu, że dochód nie przekro-
czy 1500 złotych miesięcznie 
na osobę,

• gospodarstwo 4-5 osobowe 
otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł 
przy założeniu, że dochód nie 
przekroczy 1500 złotych mie-
sięcznie na osobę,

• gospodarstwo 6 i więcej 
osobowe otrzyma 1150 zł lub 
1437,50 zł przy założeniu, że 
dochód nie przekroczy 1500 
złotych miesięcznie na osobę.

Wyższa z wymienionych po-
wyżej kwot dodatku przysługu-
je w przypadku, gdy głównym 
źródłem ogrzewania gospodar-
stwa domowego jest kocioł na 
paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon ku-
chenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na 
paliwo stałe, zasilane węglem 
lub paliwami węglopochodny-
mi, wpisane do centralnej ewi-
dencji emisyjności budynków, 
o której mowa w art. 27a ust. 1 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 
r. o wspieraniu termomoder-
nizacji i remontów oraz o cen-
tralnej ewidencji emisyjności 
budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 
554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osło-
nowego obowiązuje tzw. zasada 
złotówka za złotówkę. Oznacza 
to, że dodatek będzie przyzna-
wany nawet po przekroczeniu 
kryterium dochodowego, a kwo-

Nowe świadczenie 

Dodatek 
osłonowy

Dokończenie na str. 6.
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Wieczór wigilijny, opła-
tek, wzajemne życzenia, 

choinka, prezenty. Każdy z nas 
miał takie święta Bożego Na-
rodzenia, może prawie każdy. 
To okres szczególny, spędza-
ny w gronie najbliższych. Są 
jednak osoby, dla których ten 
czas kojarzy się z wieloma wy-
rzeczeniami czy samotnością. 
W takim dniu nawet drobny 
gest, miłe słowo, upominek, są 
czymś bezcennym. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Imielinie w okresie przedświą-
tecznym zorganizowali kilka 
inicjatyw charytatywnych, któ-
re skierowane były do potrze-
bujących. 

Szkolne Koło „Caritas” z 
siostrą Fabią przeprowadziło 
akcję „Kredkobranie” polega-
jącą na zbieraniu przyborów 
szkolnych dla dzieci i młodzie-
ży z terenów dawnej Rzeczy-
pospolitej. Całość wspomaga-
na była przez krakowską Fun-
dację Ignatianum. Również 
w czasie adwentu młodzież z 
Koła „Caritas” sprzedawała 
w Domu Kultury „Sokolnia” 
własnoręcznie przygotowane 
słodkie wypieki przy okazji 
wystawiania przedstawienia 
dotyczącego życia i działalno-
ści księdza Jana Machy. Do-

chód przeznaczony został dla 
„Caritas” Katowice.

Tuż przed samymi świętami 
odbył się kolejny imieliński kier-
masz świąteczny, podczas które-
go można było nabyć różne ozdo-
by przygotowane przez „Caritas” 
oraz Annę Kwiecień podczas za-
jęć plastycznych, a także w czasie 
zajęć świetlicowych. 

Uczniowie wzięli także 
udział w akcji „Paczuszka 
dla chorego maluszka”. Zbie-
rane były środki higieniczne 
i pielęgnacyjne na rzecz pod-
opiecznych Fundacji Śląskiego 
Hospicjum dla dzieci „Świetli-
kowo” w Tychach. Był to strzał 
w dziesiątkę, gdyż całe przed-
sięwzięcie, którego inicjatorką 
była Monika Brom-Musiał, 

spotkało się z szeroką akcepta-
cją szkolnej społeczności. 

Uczniowie również zbierali 
książki dla biblioteki oddzia-
łu psychiatrycznego Centrum 
Pediatrii dla dzieci i młodzie-
ży w Sosnowcu. Z kolei Anna 
Żurawik wychowawczyni kla-
sy II a oraz Weronika Koziorz 
przygotowały i przeprowadzi-
ły szkolny konkurs na choinkę 
przestrzenną, a każda wyko-
nana praca została przeka-
zana podopiecznym Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 
w Jaworznie. Także rodzice 
tej klasy zakupili świąteczne 
drzewko oraz ozdoby, które 
przekazali pod ten sam adres. 
Do Jaworzna powędrowały 
również zebrane przez mło-

dzież szkolną wody mineral-
ne oraz owocowe musy jako 
przedświąteczny dar serca. 

Z kolei zbiórka produktów 
żywnościowych o przedłu-
żonym terminie ważności 
pozwoliła przygotować kil-
kanaście dużych paczek prze-
znaczonych dla starszych i 
schorowanych mieszkańców 
naszego miasta. Te świąteczne 
niespodzianki wraz z życze-
niami od dyrekcji oraz spo-
łeczności szkolnej młodzież z 
Samorządu Szkolnego wraz z 
opiekunami: Magdaleną Świą-
tek i Piotrem Noskiem wręczy-
ła każdej osobie, wywołując 
niejednokrotnie wzruszenie, 
uśmiech i radość na twarzy. 

- Okres świąt Bożego Na-
rodzenia to czas, kiedy po-
winniśmy przede wszystkim 
spojrzeć na drugiego człowie-
ka, zauważyć potrzeby innych. 
Szkoła to instytucja, która 
uczy i wychowuje, ale też bu-
duje empatię i chęć niesienia 
pomocy tym, którzy znajdują 
się w trudnej sytuacji. Jako 
dyrektor szkoły serdecznie 
dziękuję wszystkim rodzicom 
i uczniom za ten piękny dar 
serca – podsumowuje świą-
teczne akcje charytatywne 
Anna Kubica. (sp1)

Przedszkolny grudzień 
upłynął pod znakiem świąt 

Bożego Narodzenia. Pomimo 
trwającej pandemii, również w 
tym roku przedszkolaki mogły 
poczuć „magiczny czas” nad-
chodzących świąt. Samodziel-
ne wykonywanie ozdób cho-
inkowych, przystrajanie sal, 
przygotowywanie kartek z ży-
czeniami dla swoich bliskich, 
nauka kolęd i pastorałek, pie-
czenie lub dekorowanie świą-
tecznych pierników... Wszyst-
ko to sprawiło, że dzieci mogły 
poznawać tradycje od lat kul-
tywowane w naszych domach 
rodzinnych. 

Nieodłącznym elementem 
tych dni były też uroczyste 
spotkania opłatkowe. Wśród 
odświętnych dekoracji, przy 
stołach nakrytych białymi 
obrusami przedszkolaki skła-
dały sobie życzenia, śpiewały 
kolędy i świąteczne piosenki. 
Pod dużą choinką, która stanę-
ła w holu przedszkola, dzieci 
znalazły pudła z upominkami. 

Dyrektorka Renata Prus za-
dbała o to, by każda z grup coś       
w tym dniu dostała. Nie było 
chyba dziecka, które nie ucie-
szyłoby się z nowych zabawek. 

Dzieci z budynku przy             
ul. Sapety obejrzały przy tej 
okazji przedstawienie jaseł-
kowe przygotowane przez 
kolegów i koleżanki z grupy 
„Niezapominajki” pod kierun-
kiem Emilii Wójcik i Martyny 
Kędrak. 

W ostatnich dniach przed świę-
tami dzieci z kilku grup wzięły 
również udział w lekcji przygo-
towanej przez Centrum Rozwoju 
Lokalnego w ramach trzeciej edy-
cji ogólnopolskiej akcji edukacyj-
nej „Dzieci uczą rodziców”. Tym 
razem przedszkolaki odkrywały 
czym jest „magia świąt Bożego 
Narodzenia”. 

Nowym zjawiskiem stało się 
nagrywanie filmów z życze-
niami skierowanymi do rodzin 

Grudzień zaczynaliśmy w 
powiecie bieruńsko-lędzińskim 
od średnio ponad 1200 osób co-
dziennie na kwarantannie i około 
45 chorych. 

W tygodniu od 6 do 12 grudnia 
liczba chorych utrzymała się na 
tym samym poziomie, natomiast 
na kwarantannie zwiększyła się 
do średnio 1571. Były też 3 ofia-
ry śmiertelne pandemii. 

W kolejnym tygodniu liczba 
chorych utrzymała się na podob-
nym poziomie, natomiast mniej 
osób przebywało na kwarantan-
nie – średnio 1320 codziennie. 
Najgorsza była statystyka zgonów 
– odnotowano aż 8 przypadków. 

Trzeci pełny tydzień grudnia 
przyniósł zdecydowane obni-
żenie; liczby chorych prawie o 
połowę – do 23 osób, na kwaran-
tannie – do 723 osób. Niestety 
zmarły następne 4 osoby.

W tygodniu kończącym ten 
miesiąc i zaczynającym styczeń 
znowu były spadki, choć nie tak 
znaczące jak poprzednio – cho-
rych do 19 osób, a na kwaran-
tannie do 391. Do liczby zmar-
łych trzeba było dopisać kolejne 
dwie osoby. 

Ogółem w grudniu zmarło w 
naszym powiecie aż 17 osób. 

Wstępne dane za następny 
tydzień stycznia wskazują nie 
na wygaszanie epidemii, ale jej 
rozwój, gdyż liczba chorych ule-
gała zwiększeniu. (zz)

W Imielinie (według stanu 
na początek stycznia) liczba za-
szczepionych minimum pierw-
szą dawką przeciwko covid-19 
to 5584, co daje 58,6 proc. ogółu 
mieszkańców. W pełni zaszcze-
pionych jest 5363 osób czyli 57,9 
proc., co daje 28 miejsce (na 167 
gmin) w województwie śląskim. 
Tak jak w poprzednich miesią-
cach najwięcej zaszczepionych 
jest w naszym województwie w 
gminie Bobrowniki - 63,5 proc.  

Drugie miejsce w powiecie 
pod tym względem zajmuje 
Bieruń (w pełni zaczepionych 
jest 55,2 proc.). Ostatnie miejsce 
zajmują Bojszowy – zaszcze-
pionych w pełni jest 52,7 proc. 
mieszkańców. 

W Imielinie w grupie wieko-
wej 12-19 lat zaszczepiły się 403 
osoby, w grupie 20-39 lat 1420 
osób, w grupie 40-59 lat – 1914, 
wśród liczących 60-69 lat – 879 
i w grupie najstarszej – powyżej 
70 lat 885 osób. (zz)

Świątecznie charytatywnie

Świąteczny czas w przedszkolu

naszych przedszkolaków oraz 
emerytowanych pracowników. 
W tym roku były to grupowe 
życzenia lub występy jasełko-
we, które zaprezentowane zo-
stały na stronie internetowej 
przedszkola. 

Dyrekcja, personel przed-
szkola oraz przedszkolaki 
życzą wszystkim zdrowia, 
szczęścia i samych radosnych 
dni na rozpoczynający się rok 
2022. (kw)



5

Ku
ri

er
   

  s
ty

cz
eń

 2
02

2

Fo
to

: 
SP

 2
 (

2)

II Biesiada Śląska, jaka od-
była się 3 grudnia w Szkole 
Podstawowej nr 2 zwieńczyła 
Tydzień Śląski, podczas które-
go uczniowie klas I-III pozna-
wali śląskie tradycje, zwyczaje, 
śląską godkę, uczyli się regio-
nalnych piosenek i tańców, 
wykonywali różne prace pla-
styczne, a w tym roku malowali 
prawdziwe śląskie szlajfy. 

W szkole przygotowano rów-
nież wystawę śląskich perełek 
- pamiątek znalezionych w szu-
fladach rodziców i dziadków.  

Zaproszenie na imprezę 
przyjęło ponad stu górników 
– ujków i starzyków - jak ich 
przywitała dyrektorka Dagma-
ra Kupczyk. Występy uczniów 

wypełniły piosenki, wierszyki 
w gwarze i tańce śląskie przy-
gotowane pod kierunkiem wy-
chowawczyń klas I-III. Co war-
to podkreślić: wszyscy ucznio-
wie tych klas mieli okazję wy-
stąpić. Dzieci w gryfnych, re-
gionalnych strojach recytowały 
wiersze w śląskiej interpretacji 
np.: „Kto ty jesteś? Polak ma-
ły”, „Abecadło”, „Uwe i Wili”, 
„Święta Barbara”. Nie zabrakło 
śląskich elementów dziecię-
cych zabaw - wyliczanek. Były 
pieśni i tańce regionalne: „Szła 
dzieweczka”, „Jak jo chodził 
do szkoły”, „Karolinka”, „Kar-
lik”, „Marianek”, „Górnicy, 
górnicy” oraz „Trojak” i „Ko-
zierajka”. Goście usłyszeli ży-

Po okresie pandemii i zdal-
nego nauczania szkoły wróciły 
do normalnego trybu. W SP 
nr 2 w grudniu odbywały się 
olimpiady przedmiotowe or-
ganizowane przez Kuratorium 
Oświaty w Katowicach. W tym 
roku uczniowie (nareszcie ós-
moklasiści) z SP 2 mieli okazję 
wziąć w nich udział i od razu 
pokazali, że należą do grona 
najlepszych. 

Do III etapu wojewódzkie-
go konkursu przedmiotowego 
z matematyki dostało się aż 
trzech uczniów: Piotr Bana-
czyk, Franciszek Kłyk i Adam 
Szuła, z historii Mateusz Mu-

sialik, z biologii Oliwia Surma, 
z chemii Piotr Banaczyk, a z ję-
zyka hiszpańskiego Weridiana 
Henslok oraz Marta Korczyń-
ska. Wszyscy uczniowie zdo-
byli wymaganą ilość punktów, 
by dostać się do ścisłego finału 
olimpiad, co warto podkreślić, 
niektórzy z nich zdobyli 90-
100% pkt., dlatego z niecierp-
liwością czekamy na III etapy, 
które odbędą się w marcu. A 
jest o co walczyć, gdyż laure-
aci kuratoryjnych konkursów 
przedmiotowych są zwolnie-
ni z egzaminu ósmoklasisty. 
Trzymamy zatem kciuki i już 
gratulujemy. (sp2)

W związku z wprowadze-
niem zdalnego naucza-

nia od 20 grudnia do 7 stycznia, 
uczniowie SP nr 2 17 grudnia 
spotkali się na przedświątecz-
nych klasowych wigiliach. 
Smakołyki, kolędy, pastorałki, 
a nawet prezenty wypełniły w 
tym dniu sale lekcyjne. Ucznio-
wie chętnie składali sobie ży-
czenia, bo, jak sami podkreślali, 
w ubiegłym roku bardzo im tego 
brakowało. Pandemia zamknęła 
ich w domu i pozbawiła możli-
wości bezpośredniego kontaktu. 
Dlatego uśmiechy nie schodzi-
ły z ich twarzy i już na tydzień 
przed świętami w szkole czuć 
było tą magiczną atmosferę, 
wypełniona zapachem piernika 
i makowca. 

W tym okresie pamiętaliśmy 
również o najbardziej potrze-
bujących. Uczniowie Szkolne-
go Koła Wolontariatu „Caritas” 

wraz opiekunkami przygoto-
wali świąteczne ozdoby: stroi-
ki, karmiki dla ptaków, kartki, 
anioły, które sprzedawali na 
Imielińskim Kiermaszu Świą-
tecznym. Dochód został prze-
znaczony na potrzeby chorego 
chłopca zbierającego pienią-
dze na pompę insulinową oraz 
chłopca chorego na serce.  

Ponadto sześciu dzieciom 

Biesiada śląska 

czenia z okazji Dnia Górnika 
i otrzymali w prezencie laurki 
przygotowane specjalnie na tę 
okoliczność przez uczniów ze 
szkolnego Koła Wolontariatu. 
Występy małych artystów ze-
brały gromkie brawa i szczery 
zachwyt publiczności. Po wy-
stępach czekał na wszystkich 
tradycyjny kołocz i inne śląskie 
maszkety, upieczone przez ro-
dziców uczniów. 

Takie aktywności świadczą 
o żywej wciąż tradycji regio-
nalnej, która nadal funkcjonuje 
w Imielinie. Program przypo-
mniał wszystkim też, że jeste-
śmy ze Śląska, a tradycje, zwy-
czaje i gwara nie są nam obce. 
(sp2)

z Domu Dziecka nr 9 w Kato-
wicach-Brynowie wykupiono 
vouchery na kulig. W szkole 
odbywała się także zbiórka 
produktów spożywczych i 
kosmetycznych dla Fundacji 
„Będę z Tobą”. Uczniowie nie 
zapomnieli też o zwierzakach 
i zbierali żywność i koce dla 
schroniska dla zwierząt w 
Chełmku. (sp2)

Świątecznie w szkole i w sercu

Olimpijskie kwalifikacje 

Miasto Imielin otrzymało 
265,8 tys. zł na program 

„Laboratoria Przyszłości”. Z 
tego dla Szkoły Podstawowej   
nr 1 120 tys. zł i 145,8 tys. zł dla 
Szkoły Podstawowej nr 2. 

Laboratoria Przyszłości to 
inicjatywa edukacyjna reali-
zowana przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki we współ-
pracy z Centrum GovTech w 
Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów. W ramach programu 
szkoły podstawowe otrzymały 
pieniądze na stworzenie nowo-
czesnej szkoły, w której zajęcia 
będą prowadzone w sposób 
ciekawy, angażujący uczniów 
oraz sprzyjający odkrywaniu 
talentów i rozwijaniu zaintere-
sowań.

Wyposażenie podstawowe 
stanowić będą m.in.: filament, 
drukarka 3D wraz z akcesoria-
mi, mikrokontroler z czujnika-
mi i akcesoriami, lutownica/ 
stacja lutownicza z gorącym 
powietrzem, przenośna kamera 
cyfrowa wraz z akcesoriami, 
statyw z akcesoriami, mikro-
port z akcesoriami, oświetlenie 
do realizacji nagrań, mikrofon 
kierunkowy z akcesoriami, 
gimbal oraz aparat fotograficz-
ny z akcesoriami. Środki mogą 
zostać przeznaczone również 
na zakup wyposażenia pracow-
ni technicznych. (um)

Dotacja na rządowy program

51 aniołów zgłoszono na 
konkurs na „Anioła Bożonaro-
dzeniowego 2021 r.” zorganizo-
wany przez MCK w Imielinie. 
Autorami było 54 twórców z po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego. 

Celem konkursu było  kulty-
wowanie tradycji świąt Bożego 
Narodzenia. Do zrobienia anio-
łów zastosowano materiały takie 
jak: patyczki, styropian, bibuła, 
rulony, makaron, glina itp. Kolo-
rami które dominowały w tym ro-
ku wśród nadesłanych aniołków 
była głównie biel oraz srebro. 

Wszystkie prace cechowała 
staranność wykonania i nie-
zwykła pomysłowość – oceniła 
komisja w składzie: Jadwiga Mi-
kunda – dyrektorka Miejskiego 
Centrum Kultury w Imielinie, 
radna Maria Biskupska, pla-
styczka Iwona Simka-Surma i 

grafik Grzegorz Komandera. 
Komisja kierując się kryteriami: 
piękna, estetyki, stopniem samo-
dzielności wykonania oraz indy-
widualnym opracowaniem tema-
tu, przyznała nagrody w poszcze-
gólnych grupach wiekowych. 

W grupie 3-5 lat: I miejsce 
Malwina Wójcicki; II miejsce Iga 
Śleziona, Aleks Sztanderski. 

W grupie: 6-9 lat: I miejsce Do-
minika Białowąs; II miejsce: Julia 
Stolorz, Paweł Nowak, Kacper i 
Dawid Frąckiewicz, Aleksandra i 
Krzysztof Jochemczyk; III miej-
sce Sandra Święch, Zosia Ślezio-
na, Lilianna Sadowska.

W grupie powyżej 10 lat: I 
miejsce Maja Sztanderska, II 
miejsce Wiktor Klyczko, Amelia 
Solarczyk; III miejsce Przemy-
sław Jochemczyk, Paulina Ko-
zioł, Antonina Skiba. (mck)

Anioły na Święta 
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Piękne szopki 

Agnieszka Wilczek (z domu 
Nocoń) urodziła się 18 grudnia 
1931 roku w Imielinie, gdzie 
spędziła całe życie i mieszka 
do chwili obecnej wraz z córką 
Ewą i zięciem Jackiem. Wyszła 
za mąż w 1953 roku za Jerzego 
Wilczka - mieszkańca Bierunia 
Nowego, z którym wspólnie 
wychowali syna Leszka i córkę 
Ewę. Doczekała się także trojga 
wnuków: Wioletty, Arkadiusza 
i Anny.

W kwestiach zawodowych 
solenizantka podjęła pierwsze 
kroki bardzo szybko, bowiem 

rozpoczęła pracę w Urzędzie 
Miasta Katowice zaraz po 
ukończeniu szkoły podstawo-
wej, kontynuując jednocześnie 
naukę w szkole średniej. W 
urzędzie tym przepracowała aż 
50 lat - do roku 1996.

W naturze pani Agnieszki 
nigdy nie leżały bezczynność 
i przesiadywanie w domu, dla-
tego od 1995 roku aż do 2010 
(przez 4 kadencje) była radną 
Imielina, gdzie aktywnie an-
gażowała się w życie lokalnej 
społeczności, m.in. współor-
ganizując Wigilię dla osób sa-
motnych. 

Ponadto od ponad 25 lat pa-
nią Agnieszkę prawie każdego 
dnia można spotkać w Ludo-
wym Klubie Sportowym „Po-
goń” Imielin, w którym przez 
20 lat piastowała stanowisko 
sekretarza, zaś od 5 lat jest 
członkiem Komisji Rewizyj-
nej. Solenizantka na co dzień 
cieszy się dobrym zdrowiem 
i wyjątkowym poczuciem hu-
moru. (um)

Pani Cecylia Stodolska uro-
dziła się 1931 roku w Imielinie, 
a 20 grudnia ubiegłego roku 
skończyła 90 lat. Mąż soleni-
zantki pochodził z Kosztów, 
a pani Cecylia już od 31 lat 
jest wdową. Pracowała 30 lat 
w KWK Wesoła, a jej mąż na 
Ziemowicie. Wychowali córkę 
Anielę i syna Jana, doczekała 
się dwóch wnuczek i jednego 
wnuka, ma też dwie prawnucz-
ki i jednego prawnuka.

Seniorka rodu ma wspaniałą 
opiekę, mieszka z córką, która 
dba o mamę, by jej niczego nie 
brakowało, by doświadczała 
miłości i szacunku najbliż-
szych.

- Mimo swoich 90 lat mama 
czuje się dość dobrze – mówi 
córka Aniela – jeszcze wyjdzie 
w ciepłe dni do syna, Jana któ-
ry mieszka blisko. Ogląda msze 

w telewizji, bo do kościoła za 
bardzo nie dojdzie, ogląda fil-
my, wiadomości, a i polity-
ką też się interesuje – dodaje 
córka Aniela. Gazety trudniej 
czytać, bo oczy za bardzo już 
nie domagają, ale chce być z 
wiadomościami na bieżąco. 
Lubi ludzi, kocha rodzinę  i jest 
szczęśliwa. (da)

W minionym już roku 2021 
działające w Imielinie 

Stowarzyszenie Kulturalne „So-
kół” obchodziło swoje 25-lecie. 
Z myślą o powołaniu takiej in-
stytucji grupa mieszkańców 
naszego miasta zainteresowana 
kulturą nosiła się już od mo-
mentu odzyskania przez Imielin 
samorządności w marcu 1995 
roku. 

Założyciele
W ciągu kilku miesięcy po-

wstał komitet założycielski 
(Anna Sadowska, Jan Pohl i 
Ireneusz Starczynowski), a 
na spotkaniu 22 członków-za-
łożycieli 6 marca 1996 roku 
opracowano Statut Stowarzy-
szenia, określono jego cele 
i zadania. Należało do nich 
m.in.: tworzenie warunków dla 
kulturalnego rozwoju miasta, 
rozwijanie świadomości i po-
trzeb kulturalnych mieszkań-
ców, utrwalanie obrzędowości i 
tradycji śląskiej, eksponowanie 
osiągnięć ruchu profesjonalne-
go i amatorskiego, działalność 
wydawnicza oraz nawiązanie 
do dorobku i tradycji Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół”, 
które działało w Imielinie jesz-
cze w latach przedwojennych. 

Postanowieniem Sądu Woje-
wódzkiego w Katowicach Stowa-
rzyszenie zostało zarejestrowane 
29 maja 1996 roku. Dwa tygodnie 
później (13.06.1996 r.) odbyło się 
walne zebranie członków, na 
którym wybrano jego władze:  
zarząd i komisję rewizyjną. W 
skład pierwszego Zarządu Sto-
warzyszenia weszli: Józef Śle-
ziona – prezes, Ireneusz Star-
czynowski – wiceprezes, Ga-
briela Jochymczyk – skarbnik, 
Józef  Dziubany – sekretarz, 
Roman Jochymczyk i Paweł 
Sieka – członkowie. W Komisji 
Rewizyjnej zasiadali także: Jan 
Pohl – przewodniczący, Rein-
hold Otręba i Elżbieta Starczy-
nowska.

Integracja 
grup artystycznych 

W naszym mieście istniało 
już wtedy kilka grup artystycz-
nych (m.in. Teatr Komanderów, 
chór parafialny, orkiestra dęta, 
kółko plastyczne w Świetlicy 
Środowiskowej), jednak ich 
działalność nie była w żaden 
sposób skoordynowana i z re-

guły pozbawiona środków fi-
nansowych. Na przykład orkie-
stra dęta pod dyr. Józefa Sojki 
nie miała żadnych prób, grała 
tylko okazjonalnie, głównie 
podczas uroczystości religij-
nych. Teatr Komanderów wy-
stępował w szopie na Pasiecz-
kach dla bardzo ograniczonej 
liczebnie publiczności, nie ma-
jąc żadnych dotacji na stroje, 
dekoracje etc. 

Jednym z zadań Stowarzy-
szenia miała być właśnie inte-
gracja imielińskich grup arty-
stycznych, promowanie ich na 
maksymalnie szerokim forum, 
pomoc organizacyjna i finan-
sowa. I tak też starano się robić, 
nie zaniedbując innych form 
działalności, takich jak orga-
nizacja koncertów, wystaw, 
działalność wydawnicza. Już 7 
lipca 1996 r., kilka tygodni po 
sądowej rejestracji Stowarzy-
szenia, w kościele parafialnym 
odbył się firmowany przez nie 
koncert pt. „Muzyka baroku” 
z udziałem Elżbiety Starzy-
nowskiej – sopran, Grzegorza 
Przybyły – trąbka i Romana 
Jochymczyka – organy. 

Różnorodna działalność
W kolejnych latach zorga-

nizowano wiele koncertów 
muzyki klasycznej z udzia-
łem renomowanych solistów i 
zespołów kameralnych, m.in. 
Filharmonii Śląskiej i Naro-
dowej Orkiestry Symfonicz-
nej Polskiego Radia. W 1999 
roku pod auspicjami Stowa-
rzyszenia nagrana została 
płyta CD z kolędami w wyko-
naniu chóru „Harfa”, solistów 
i kwintetów instrumentalnych 
Filharmonii Śl. 

W lipcu 1996 roku ukazał się 
też pierwszy numer miesięcz-
nika Stowarzyszenia Kultural-
nego „Rezonans” redagowany 
przez Romana Jochymczyka i 
Krzysztofa Bełdowskiego. Pis-
mo zawierało m.in. artykuły 
poświęcone muzyce, plastyce, 
literaturze, zapowiedzi i omó-
wienia wydarzeń kulturalnych 
w naszym mieście organizowa-
nych przez stowarzyszenie. W 
sumie wyszło 59 numerów tego 
periodyku, ostatni ukazał się 
w listopadzie 2005 roku. Póź-
niej zastąpił go szerszy tema-
tycznie,  wydawany do dzisiaj 
„Kurier Imieliński”, na którego 

łamach również znajdujemy 
wiele tekstów z dziedziny kul-
tury.

Współpraca z  MCK
W listopadzie 2000 roku ot-

warty został wyremontowany i 
zmodernizowany Dom Kultury 
„Sokolnia”. Z natury rzeczy 
przejął on większość dotych-
czasowych zadań Stowarzy-
szenia, które jednak działa na-
dal, współpracując z Miejskim 
Centrum Kultury. Zajmuje się 
organizowaniem niektórych 
wydarzeń artystycznych takich 
jak coroczne Przeglądy Mło-
dych Talentów. 

W latach 2020-2021, w ra-
mach współpracy międzynaro-
dowej, „Sokół” wspólnie z Do-
mem Polskim w Budapeszcie 
i Stowarzyszeniem Katolików 
Polskich na Węgrzech, zorga-
nizował dwie wystawy prac ar-
tystów plastyków imielińskich 
z grupy „Kastalia” w Buda-
peszcie i w Győr. Wernisaż w 
stolicy Węgier był połączony z 
promocją miasta Imielin, którą 
przygotowali przedstawiciele 
Urzędu Miasta i Miejskiego 
Centrum Kultury. 

Jesienią 2021 r. Stowarzysze-
nie, chcąc upamiętnić jubileusz 
150-lecia poczty w Imielinie, 
wspólnie z MCK wydało oko-
licznościową pocztówkę (do 
nabycia w Bibliotece Miejskiej) 
oraz dwa znaczki pocztowe, 
według projektów nagrodzo-
nych w konkursie zorganizo-
wanym przez Szkołę Podsta-
wową nr 1. 

Obecnie Stowarzyszenie 
Kulturalne „Sokół” w Imielinie 
pracuje pod kierownictwem za-
rządu, w skład którego wcho-
dzą: Ireneusz Starczynowski 
– prezes, Roman Jochymczyk 
– wiceprezes, Gabriela Jo-
chymczyk – skarbnik i Józef 
Dziubany – sekretarz. 

Roman Jochymczyk  

XXV lat Stowarzyszenia 
Kulturalnego „Sokół”

ta dodatku będzie pomniejszana 
o kwotę tego przekroczenia. 
Minimalna kwota wypłaca-
nych dodatków osłonowych 
będzie wynosić 20 zł.

Ustawa o dodatku osłono-
wym stanowi, że jedna osoba 
może wchodzić w skład tylko 
jednego gospodarstwa do-

mowego. W przypadku gdy 
wniosek o wypłatę dodatku 
osłonowego dla gospodarstwa 
domowego wieloosobowego 
złożyła więcej niż jedna osoba, 
dodatek ten przyznawany jest 
wnioskodawcy, który złożył ta-
ki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o doda-
tek osłonowy?

90 lat pani Agnieszki 

90. urodziny pani Cecylii 

Wnioski można składać 
do 31 października 2022 r. w 
Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej przy ul. Imieliń-
skiej 87 (tel. 32 22 55 746) na 
dwa sposoby - elektronicznie 
za pomocą kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego bądź 
profilu zaufanego lub - trady-
cyjnie (papierowo). (mops)

Dokończenie ze str. 3
Nowe świadczenie 
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Jasełka Polskie - Teatr Komanderów
16  stycznia (niedziela) – godz. 17:00 
Dom Kultury „Sokolnia”  

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

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

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

Walentynki z Wodeckim w tle 
w wykonaniu Ewy Urygi
13 lutego (sobota) godz. 18.00
Dom Kultury „Sokolnia”

Koncert promujący płytę „Jedno spojrzenie”, która uka-
zała się na rynku muzycznym w 2018 roku. Jest to projekt, 
który przedstawia prawdziwą historię dwojga ludzi opisany 
piosenkami. 

W programie poza pięknymi piosenkami z repertuaru W. 
Houston i St. Wondera dominuje niezwykły duet: Ewa Ury-
ga ze Zbigniewem Wodeckim, który został zaprezentowany 
na koncercie „Gwiazdy dla Zbyszka” w czerwcu 2018 na an-
tenie TVN, a który znajduje się na wspomnianej płycie. 

W koncercie występują także: Dorota Piotrowska - znako-
mita perkusistka, grająca z czołowymi muzykami jazzowy-
mi w USA, Bogusław Kaczmar - wybitny pianista jazzowy, 
„Vinyl String Quartet”– kwartet smyczkowy, który ma na 
swoim koncie szereg występów z czołowymi gwiazdami 
polskiej sceny.

Bilety do nabycia w placówkach MCK-u w cenie 20 zł.
 

Babski comber z grupą Fest 
27 lutego (niedziela) godz. 17.00 
Dom Kultury „Sokolnia”

Grupa Fest powstała w 2008 r. a założycielem jest Ja-
kub Tomaszewski. W swoim dorobku muzycznym zespół 
może się pochwalić pięcioma wydanymi autorskimi pły-
tami. Sukces przyszedł już wraz z pierwszą płytą „Przed 
siebie” wydaną w 2010 r. Utwory z płyty zdobyły uznanie 
i znalazły się na wielu składankach szlagierowych, a pio-
senka tytułowa oraz „Nima jak u teścia” zostały wyjątko-
wo docenione, na Liście Śląskich Szlagierów emitowanej 
w telewizji TVS przez wiele tygodni zajmowały czołowe 
miejsca - w tym również najwyższe na podium. 

Utwory grupy Fest można usłyszeć w wielu rozgłośniach 
radiowych, a teledyski emitowane są w różnorodnych tele-
wizjach. Koncerty z grupą Fest to rewelacyjnie dobrany 
humor kabaretowy oraz dobra muzyka i niezapomniana 
zabawa. Zapraszamy do wspólnego biesiadowania. 

Bilety w cenie 20 złotych do nabycia w placówkach MCK-u.

Dzień Kobiet z Pawłem Domagałą
13 marca (niedziela) godz. 18.00 
Dom Kultury „Sokolnia”

Pawła Domagały bliżej chyba przedstawiać nie trze-
ba. Aktor, piosenkarz i kabareciarz. W roku 2009 wraz z 
Igorem Przebindowskim, Wojciechem Królem oraz Fry-
derykiem Młynarskim założył zespół muzyczny Ginger. 
W kwietniu 2016 r. ukazał się debiutancki solowy singiel 
„Jestem tego wart”, do którego zrealizował teledysk i któ-
ry umieścił na swoim debiutanckim albumie studyjnym 
pt. „Opowiem ci o mnie” z listopada 2016 r. 

W 2018 r. wydał singiel „Weź nie pytaj”, który stał się 
ogólnopolskim hitem i zdobył tytuł przeboju roku 2018 

Uwaga: Koncerty, spektakle i inne 
wydarzenia organizowane przez 
MCK w Imielinie odbywają się z 
zachowaniem reżimu sanitar-
nego 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.

Po rocznej przerwie spowodo-
wanej pandemią odbył się w 

Sokolni XXIII Przegląd Młodych 
Talentów. Wzięło w nim udział 
21 wykonawców: Hanna Grabka, 
Magdalena Pilch, Milena i To-
masz Rogalscy, Natalia Richter, 
Oliwia Kramek, Sebastian Labe, 
Emilia Migacz, Maja Sułkow-
ska, Marcin Labe, Marlena Go-
czoł, Natalia Bębnowicz, Wikto-
ria Richter, Łucja Mieszczanin, 
Bartosz Skóra, Oskar Hachuła, 
Kinga Broda, Monika Migała, 
Laura Proksa, Mateusz Lipart i 
Aleksandra Kupczyk. Najmłod-
sza z uczestniczek miała 7 lat, a 
najstarsza 19 lat.

 Jak zwykle dominowały po-
pisy wokalne i pianistyczne, cho-

ciaż były też inne instrumenty, 
takie jak skrzypce, akordeon i 
saksofon. Wśród wykonawców 
sporo było uczennic i uczniów 
pracujących w Sokolni pedago-
gów: Henryki Pałus (emisja gło-
su) i Jacka Piłatyka (fortepian) 
oraz dzieci uczęszczających do 
szkół muzycznych w Jaworznie, 
Katowicach i Tychach. Repertu-
ar, zgodnie z założeniem, obej-
mował przede wszystkim muzy-
kę klasyczną oraz kolędy. 

Na zakończenie koncertu wy-
konawcy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, słodycze i upomin-
ki, ufundowane przez MCK w 
Imielinie, które wręczył Ireneusz 
Starczynowski, prezes Stowarzy-
szenia Kulturalnego „Sokół”. (rj)

150. rocznica istnienia pocz-
ty w Imielinie była okazją do 
przeprowadzenia konkursu na 
znaczek pocztowy. 19 grudnia 
wręczono konkursowe nagro-
dy. Otrzymali je: w kategorii I 
(dzieci w wieku przedszkolnym) 
Martyna Kusiak z Przedszkola 
Miejskiego w Imielinie, w kate-

gorii II (klasy 1-3) 
wyróżnienia Anto-
ni Pacwa i Karina 
Stolarz z SP nr 1, w 
kategorii III (klasy 
4-8) za pierwsze 
miejsce Zuzan-
na Pastuszka, za 
drugie miejsce ex 
aequo Aleksandra 
Demkiewicz i Ka-

RMF FM, a zrealizowany do niego tele-
dysk został odtworzony ponad 100 mln 
razy w serwisie YouTube. Utwór umieś-
cił na swoim drugim albumie studyjnym 
pt. „1984” który wydał w 2018 r.. Płytę 
promował jeszcze kilkoma singlami, w 
tym piosenkami „Wystarczę ja” i „Cza-
sami”.

Bilety w cenie 60 zł do nabycia w pla-
cówkach MCK-u. (mck)

Młode talenty

Konkurs na znaczek

Nagrodzone projekty znaczków   

Laureatki konkursu na znaczek: Martyna Kusiak (6 l.), Zuzanna Pa-
stuszka (12 l.), dyr. SP 1 Anna Kubica i prezes Stow. Kult. „Sokół” Ire-
neusz Starczynowski.

rina Żmudka, a za trzecie miejsce 
Antonia Wikło i Ireneusz Styziń-
ski z SP nr 2. 

Konkurs z tej okazji zorgani-
zowało Stowarzyszenie Kultu-
ralne „Sokół” wspólnie ze Szkołą 
Podstawową nr 1, a dyplomy i 
nagrody wręczała Anna Kubica, 
dyrektorka szkoły. (rj)
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Witamy we wspólnocie 
Dzieci ochrzczone 11 grudnia w imielińskim kościele
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Marta Aleksandra Turczyńska 
córka Tomasza i Joanny 
chrzestni: Marcin Turczyński i Agnieszka Sitko 

Janusz Stęchły został 
mistrzem sezonu 2021 

w Skat Klubie Sokół 
Imielin. Miłośnicy skata 
19 grudnia na spotkaniu 
opłatkowym w Bibliotece 
Miejskiej podsumowali 
sezon 2021. W rozgryw-
kach w tym czasie uczest-
niczyło 22 zawodników i 
jedna zawodniczka, a ro-
zegrano 20 turniejów ska-
towych. 

J. Stęchły zdobył 176 
punktów. Drugie miejsce 
w gronie najlepszych w 
ubiegłym roku zajął Piotr 
Cholewiński z Górnika 
Wesoła (170 pkt.), a trze-
cie Roman Pioskowik z 
Sokoła Imielin (147 pkt). 
W pierwszej dziesiątce 
uplasowali się: Zbigniew 
Goleniak, Zbigniew Rak, 
Arkadiusz Przyłucki, Henryk Hozakow-
ski, Zenon Kurczyk, Marian Waniek i 
Andrzej Lasoń (wszyscy z dorobkiem 
ponad stu punktów).

Przed rozdaniem nagród za sezon 
2021 został rozegrany turniej, w którym 
zwyciężył Henryk Rogalski - nowy za-
wodnik Skat Klubu Sokół Imielin. (js)

Stoją od lewej: Piotr Cholewiński (2 miejsce), Janusz 
Stęchły (mistrz sezonu 2021), Roman Pioskowik (3 
miejsce).

Podsumowanie sezonu

W 2020 roku liczba mieszkańców 
Imielina przekroczyła o dwie osoby licz-
bę 9 tys. W ubiegłym roku zwiększyła się 
o kolejne 96 - na koniec 2021 r. Imielin 
zamieszkiwało 9098 osób (4695 kobiet i 
4403 mężczyzn). 

W ubiegłym roku zmarło 118 osób (ko-
biet 53, mężczyzn 65), a urodziło się 89 
dzieci (38 dziewczynek, 51 chłopców). 
W roku 2020 zmarło 90 osób, w 2019 zaś 
89. Porównanie tych liczb pokazuje, że w 
roku 2021 zmarło o ponad 30 proc. wię-
cej osób niż rok wcześniej. 

W ostatnich trzech latach urodziła się 
zbliżona liczba dzieci – w 2019 było to 
90 osób, w 2020 roku 85, w ubiegłym 89. 
Różnica między zgonami a urodzeniami 

to przyrost naturalny. Od kilku lat jest on 
w Imielinie ujemny – w ubiegłym roku ta 
różnica to aż 29 osób. Coroczne zwięk-
szanie się liczby mieszkańców Imielin 
zawdzięcza zatem „dodatniemu saldu 
migracji” – co oznacza, że znacznie wię-
cej osób przeprowadza się do miasta niż 
stąd wyprowadza. W ubiegłym roku za-
meldowania na pobyt stały dokonało 227 
osób, a wymeldowały się 102 osoby. Dla 
porównania - w roku 2020 zameldowało 
się „tylko” 188 osób, a wymeldowało 90. 

62 osoby mają 90 lat i więcej - w tym 
jest 50 kobiet i 12 mężczyzn. Najstarsza 
kobieta w 2022 roku będzie świętować 
101 lat, a dwóch najstarszych mężczyzn 
będzie mieć 94 lata. (zz)

- Jestem bardzo pozytywnie zasko-
czony – ocenił Paweł Müller z Imielina. 
- Nie byłem jeszcze na koncercie nowo-
rocznym i muszę przyznać, że zrobił 
na mnie wrażenie. Należę do pokolenia 
muzyki elektronicznej i na co dzień wolę 
inną muzykę niż to, co było dzisiaj, ale 
większość utworów była mi znana - dało 
się tego posłuchać. Było też bardzo dobre 
nagłośnienie.  

Na koncercie byli też goście spoza 

Blisko 9100 mieszkańców 

Imielina. - To były przeboje, które pamię-
tam z dzieciństwa. Orkiestra i „Skaldo-
wie” - bardzo mi się podobało – przyznał 
Krzysztof Sowa z Mysłowic. 

- Soliści, orkiestra, repertuar, aran-
żacje i prowadzący – wszystko było na 
wysokim poziomie, jestem pełna podzi-
wu – oceniła Maria Szafranek, która z 
siostrą Jadwigą Wilczek przyjechała z 
Chełmu Śl. To jest godne naśladowania 
i na pewno wybierzemy się na następny 
koncert. (zz)

Artur Adam Sobota 
Syn Adama i Aleksandry 
chrzestni: Mariusz Gałka i Anna Wróbel 

Aniela Maria Rechul 
Córka Sebastiana i Katarzyny 
chrzestni: Wojciech Wachowiak i Hanna Maślanka 

Imieliński koncert 
Dokończenie ze str. 1.


